2017.
feb. 3. –
márc. 9.

Dédelgetett álmaim

Kállay Bori a Kölcseyben lép színpadra február 26-án

Maskarádé a vojtinával
Kiseprűzzük a telet a városból

Fotó: Barcza János
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Debrecenben nemcsak az ötszáz éves reformá
ció jubileuma miatt különleges esztendő az idei,
hanem azért is, mert 1567-ben volt az a debre
ceni alkotmányozó zsinat, amelytől számítjuk a
Tiszántúli Református Egyházkerület alapítását.
Így a Lutherhez kötődő 1517-es esztendő egy, a
debreceni reformátorokhoz kötődő 450 éves évfor
dulóval párosul.
Kettős jubileum, ami duplán ad átgondolni valót
számomra.
A reformáció kezdete nem az odamondás és a
vagdalkozás, vagy az ellenkezés és a harc volt.
A reformáció abban különbözik az ún. forradal
maktól, hogy csenddel kezdődik. A visszaalakulás
(re-formáció) állapota csendigényes. De nem elég
hozzá a természet lágy öle, a kórház vagy a te
mető nyomasztó csöndje, a vizsgák kínos csöndje
sem. Az Istennel töltött elcsendesedés a nagy
belső átrendeződés titka. Az ember elcsendesedik,
és belátja, hogy ahogyan jelenleg él, az nem élet.
Amit istenkeként képzelt el magának, az nem Isten.
Rájön, hogy „az ég oly messze van; még messzebb
Tőled én”. Felismeri: nem jól van ez így, mert ha így
haladok, a vesztembe rohanok. Kell egy magasabb
és nagyobb erő, ami életre kelt.
Így kezdte Luther és Kálvin, Kálmáncsehi és
Méliusz, no, meg sokan mások, egészen Ady Endré
ig: akiket más-más élethelyzetben, de „csöndesen
és váratlanul átölelt az Isten”, és rájuk talált a
Krisztus szeretete.
Az Isten előtti elmélyült csendből indulva
aztán mertek megszólalni, kiállni, következetesnek
maradni. Megújultak, és ezért tudtak újat hozni az
életet szolgáló csendből.
Fekete Károly
református püspök
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A kisfiú meg az oroszlánok
Lázár Ervin gyönyörű meseregénye alapján olyan
előadást láthatunk a Víg Kamaraszínházban, mely
az egész családot képes elvarázsolni.
A történet hőse Peti, aki elveszítette az édes
anyját, s azóta egy oroszlán, Bruckner Szigfrid a
legjobb barátja, aki a pajtájukba költözött. Szigfrid
szomorú, mert nem tudja, merre lehet a felesége,
Szilvia. Peti segíteni szeretne neki, hogy megtalál
ja, de ebben nem számíthat az édesapjára, aki a
munkájával van elfoglalva, nem látja az oroszlánt,
és egyenesen zavarja, hogy fia így játszik, hiszen
nemsokára iskolás lesz. Sőt, még a pajtát is le akar
ja bontatni, de az építész, Viktor összebarátkozik
Petivel és Szigfriddel.
Időközben megérkeznek Szigfrid rokonai, dr. Kis
János és Láz Jenő, hogy segítsenek Szilvia megke
resésében. Miután kiderítik, hogy ketrecben van egy
cirkuszban, Peti és az oroszlánok Szilvia kiszabadí
tására indulnának, csakhogy a kisfiú megbetegszik...
A darabot Oláh-Horváth Sári rendezte, a főbb
szerepekben Mészáros Tibort, Zeck Julit, Mercs
Mátét, Bakota Árpádot, Vranyecz Artúrt, Varga Klárit
és Pál Hunort láthatjuk. n

A kisfiú szerepében Mercs Máté (fotó: Máthé András)

Pasztell, bársony, gordonka
Bartók és Dohnányi időben ugyan kortársak voltak,
de a Kodály Filharmónia által szervezett Pasztell,
bársony, gordonka című hangversenyen felcsen
dülő darabjaik mégis két különálló, merőben eltérő
zeneszerzői világba, gondolkodásmódba kalauzolják
a hallgatóságot. Ezen a koncerten a vendégművé
szeké lesz a főszerep: Perényi Miklós csellóművész
mellett Gál Tamás vezényletével a Miskolci Szim
fonikus Zenekar lép színpadra február 28-án a
Kölcsey Központban. n

O Kétéves az Agóra. Az elmúlt két esztendőben számos
emlékezetes programmal hozta közelebb a természettudományokat a fiatalokhoz a keleti régióban egyedülállónak számító
Agóra. A tudományos élményközpontban a második születésnapon is rendhagyó, izgalmas rendezvénnyel várják a látogatókat
február 11-én, szombaton. Az érdeklődők kapnak hideget-meleget: kiderül, hogyan változtatja meg a hétköznapi tárgyakat
az extrém hideg, és megszelídíthető-e a tűztornádó. A gyerekek
új elektronikus kütyüket készíthetnek a littleBits készletekkel,
kipróbálhatják Rátai Dániel ismert találmányát, a Leonar3Dot,
játékos kísérletekben vehetnek részt, vagy megvizsgálhatnak
szabad szemmel nem látható vízi élőlényeket. A green box segítségével felülhetnek egy űrsiklóra, vagy összebarátkozhatnak
egy szurikátával, a különleges kihívások kedvelői pedig ismét
feladatlappal kezükben járhatják végig az Agórát, és értékes
ajándékokat nyerhetnek.
A tudományos élményközpont ezen a napon kedvezményes
jeggyel látogatható. A szülinapi belépő ára gyerekeknek és
felnőtteknek egységesen 900 forint.

Perényi Miklós (Garas Kálmán fotója)
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Amilyen a rektor,
szintre juthat. A célunk az, hogy a világ összes
felsőoktatási intézményét tartalmazó rangsorban
az első kétszázban legyen benne a Debreceni
Egyetem. Ezt ugyan még nem sikerült elérni, de
vannak olyan képzések, melyek már ott vannak a
legjobb kétszázban. Például az agrárképzés vagy a
nyelvészet. A Debreceni Egyetemről azt is el lehet
mondani, hogy nyitva áll az ipar számára. Az egész
észak-kelet magyarországi régió, sőt a határon túli
területeken élők is úgy tekintenek az egyetemünk
re, mint a régió kulturális központjára. Hogy ez így
maradjon, abban fontos a zeneművészeti és a böl
csészettudományi kar, de az is, hogy az egyetem a
saját bevételeit növelni tudja. A jövőben bevételek
nem csak a külföldi hallgatók tandíjából vagy a
nagyszámú klinikai vizsgálatokból lesznek: pár
éven belül a Debreceni Egyetem mint gyártó jelenik
majd meg a különböző piacokon. Így jutunk el oda,
hogy hiába szűnnek meg az uniós támogatások, a
gyártásból származó saját bevételünk stabil műkö
dést eredményez. Én abban a reményben indultam
neki a 2013–2017-es ciklusnak, hogy az egye
temet sikerül erre a pályára állítani. A bevételek
alakulása, a külföldi hallgatók létszámnövekedése
és az, hogy a klinikai vizsgálatok bevételei 300
millióról másfél milliárdra nőttek, mindenképpen
optimizmusra adnak okot.

Sokoldalú, innovatív, merész és karakteres. Ilyen az egyetem. S a rektor is,
Szilvássy Zoltán, aki kutat és oktat,
szabadalmait az ipar használja, emellett dobol, hegedül, meccsre jár, miközben az ország legnagyobb költségvetésű egyetemét irányítja.
A négyéves rektori ciklus idén véget ér.
Milyen időszak volt ez?
Olyan területek fejlődtek hirtelen nagyot, amelyek
előtte nem is voltak az egyetemen. Például fókusz
területünk lett az egészségipar, de hangsúlyosan
megjelent a sport és a rekreáció is. Elindítottuk a
sportközgazdász-, a sportmérnöki, a tornatanár- és
az edzőképzést, valamint meghirdettük a régóta
várt gyógypedagógia szakot. A másik fontos terü
let a mezőgazdaság: elismert vállalatok találták
meg nálunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel
az állattenyésztés és a növénytermesztés más

Az egyetemnek az elmúlt négy évben saját
arculata lett, és olyan kezdeményezések is
indultak, mint például a Youday.
Ha csak bejárnak az előadásokra, és kapnak egy jó,
vagy éppen rossz vizsgajegyet, a hallgatók akkor
is kötődnek az intézményhez. De akkor mennyire
kötődnek, ha egy ilyen frenetikus közös élményben
lehet részük! 30 ezer hallgatónk van, ami nem ke
vés, és egy ilyen rendezvényt, mint a YouDay, nem
lehet létrehozni nélkülük – csak velük. Az össze
tartozás különleges emocionális élménye össze
kovácsol minket hosszú-hosszú időre, valószínűleg
az egész életre. Az egyetemek a világ legrégebben
működő, legstabilabb intézményei. Arra valók, hogy
értéket hozzanak létre. Az értékeket pedig az em
berek hozzák létre. Ha ezek az emberek hallgató
korukban, értékteremtő korukban, értékértékesí
tő korukban és majdan döntéshozó korukban is
összetartoznak, akkor van a sic itur ad astra, azaz
határ a csillagos ég.
Önről köztudott, hogy több nyelven beszél,
több hangszeren játszik, amellett, hogy elismert farmakológus. Könnyen tanul?
Balatonfüreden jártam gimnáziumba, ami maga
volt a csoda. Csak egy nyelvet tanítottak nekünk,
de azt igen alaposan. Ez a latin volt, azon keresztül
viszont megismertük az összes európai nyelv szer
kezetét, hogyan vettek át a latinból, illetve egymás
tól szavakat, hogyan egyszerűsítették le a nyelvtant
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olyan az egyetem
és így tovább. Történelemórán pedig – az alapvető
ismeretek mellett – jórészt a jogrendszert és a
jogalkotási hátteret vizsgáltuk, így, mire érettségiz
tünk, Cicero De republicáját kívülről fújtuk latinul
és magyarul is. A gimnáziumi osztályból egyetlen
embert sem tudnék említeni, aki ne tanult volna
zenét, vagy ne játszott valamilyen hangszeren. Volt
tánctanárunk is, a Magyar Állami Operaház egykori
koreográfusa, aki mindig azt mondta: attól vagyunk
magyarok, hogy a palotás után a wiener walzert is
megtanuljuk, és mindkettőt magunkénak érezzük.
Szabadidő?
Sokan azt mondják, hogy a munkát és a szabadidőt
szét kell választani, nálam viszont ez összefolyik.
A munka az élvezet kategóriába tartozik. Például
amikor én Komlósi dékán úrral sétálgatok, látszólag
céltalanul, közben arról beszélgetünk, hogyan lehet
a stressztűrő növényekben az emberi stresszre
ható anyagokat dúsítani, és ebből hogy lehet utána
mindenféle dolgokat csinálni. Az hihetetlen intellek
tuális élmény. Most gondolja meg, hogy kinek van
arra lehetősége, hogy 14 hiperintelligens dékánnal
csak úgy filozofáljon, és aztán kiderül, hogy amiről
filozofálnak, abból konkrét ötlet lesz és megvaló
sítás, majd az intézménynek 5 milliárd bevétele...
Tudja milyen kellemes dolog az?
Mi a helyzet a sporttal, sportolással? Jár például meccsre?
Szerintem a meccsre járás ebben a városban kultu
rális kötelezettség. Őszintén, Debrecenben megte
heti valaki, hogy nem drukkol a Lokinak szívvel-lé
lekkel? Hát nem. Akár jól megy a Lokinak, akár nem;
ez már nem attól függ. Nyilván elgondolkodik az
ember azon, hogy tud-e segíteni akár ezen a téren
is. Szerencsére van egy fanatikus társam, a kancel
lár; mondhatni, a sportfertőződésem egyértelműen
a vele való barátságom terméke.

Idén ismét rektorválasztás lesz. Elindul?
Az intézmény a rektori ciklus kezdetekor megha
tározott stratégia mentén halad előre lépésről-lé
pésre, emellett a 2013-as több milliárdos hiánnyal
szemben már évek óta pozitív a mérleg is. Én abból
indulok ki, hogy amit elkezdtünk, az jó, és ezeknek a
dolgoknak folytatásuk van. Azok a célok, amelyeket
kitűztünk a következő pár évben valósulnak meg,
és én ebben örömmel vállalok ismét részt. Mikor az
előző rektorválasztás volt, velem senki nem számolt,
hogy indulni fogok. Most is lehet ilyen. Ha azonban
a Szenátus folytatni akarja a megkezdett munkát,
akkor a következő időszakban megpróbálom célba
juttatni az elképzeléseket: félüzemek, oltóanyag
gyár, több külföldi hallgató és önfenntartó egyetem,
amely a régió gazdaságát is „hajtja”. Biztos lesznek
olyanok, akik szerint lehet ezt jobban, vagy másképp
is csinálni. Négy éve én is ezért pályáztam. A tények
azonban eddig azt mutatják, jó úton járunk – és
azért a többes szám, mert ez nem egyéni teljesít
mény. Mindannyiunk közös sikere.
Vida Gyula
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Bethlen és Debrecen
Déri Frigyes hagyatéká
nak legegységesebb
része a numizma
tikai kollekció. A
3200 darabból álló
gyűjteményt az teszi
különlegesen érté
kessé, hogy átfogó
képet nyújt a magyar
pénzverés történetéről.
A Déri Múzeum 85
veretet őriz Bethlen Gábor

fejedelem korából. A kol
lekcióban 31 aranyérme
található; ezek közül
több numizmatikai
ritkaságnak számít.
A múzeum új, idősza
kos tárlatán – az értékes érmék mellett –
Bethlen Gábor okleve
leit és a fejedelemről
készült ábrázolásokat is
megismerhetik a látogatók. n

Fifi és a tél
A természet, az erdő kissé szi
gorúbb arcát mutatja télen, ám
a szépséget ezekben a hónapok
ban is meg lehet találni. Amikor
kollégáink az állatkertben jártak,
többek között tenyérből falatozó
fekete-fehér varit, a gondozójával
játszó törpekecskéket és éneklő
arapapagájt kaptak lencsevégre.
Fifi, ez a kis fekete-fehér
jószág szemmel láthatóan alig
bír magával: Labovszki Milla, az
állatkert munkatársa kezében
tornamutatványokat mutat be,
karjait nyújtogatja az ég felé.
Integet lelkesen: talán az üzeni,
szép az élet – és várja a látoga
tókat. n

Hommage á Kodály
A Kodály Filharmónia Debrecen
március 7-i előadásának elneve
zése nem véletlen. Szinte napra
pontosan 50 esztendeje, hogy az
egyik legnagyobb magyar kompo
nista, a Psalmus, a Székelyfonó, a
valamennyiünk zenei táplálékául
szolgáló, remekbe szabott kórus
művek szerzője, a Missa Brevis,

a Galántai táncok, a Fölszállott a
páva alkotója eltávozott közülünk.
Különösen fontos ez az évfordu
ló, a nevét viselő, szellemiségét
képviselő debreceni együttesek
és tagjai számára, akik Kodály
Zoltán jelentős műveiből ös�
szeválogatott koncertműsorral
emlékeznek a zeneszerzőre. n

O Lélekjelenlét. Oláh Tibort sokan ismerik. Nem csoda, hiszen
minden ide köti, ehhez a városhoz. „Debrecenben születtem, minden
időmet Debrecenben töltöttem, innen indulok, ide érkezek. Erős han
gulatú emberi és tárgyi környezetben töltöm és élem itt az időmet.
Családtagjaim, barátaim sokat jelentenek, rajongok a tehetségekért,
az emberi teljesítményekért. Torkon ragad a fény, a zene, a művésze
tek, a csillagászat… Úgy alakult, hogy egy kamerával gondolok rea
gálni mindezekre” – vallja a kiváló fotóművész, akinek a munkáiból a
DMK belvárosi galériájában nyílt tárlat. A Lélekjelenlét/Érintett dolgok
című kiállítás február 24-éig látható a Kossuth utcai intézményben.
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Új filmek a Médiacentrum műhelyéből
A hazaszeretetről, a közösség erejéről, az emberi bátorságról szóló alkotásokat hamarosan
a televízió képernyőjén is láthatjuk. Mindkét
filmet a Magyar Média Mecenatúra Program
támogatta.

A legdélebbi magyarok
Székelykeve az Al-Duna közelében, az ezeréves
határnál fekvő magyar falu, melyet a Bukovinából
idevándorló székelyek alapítottak 1878-ban. A
nevében a honfoglalást idéző település egyben a
legdélebbi magyar település Európában. A bukovinai
székelyek leszármazottai itt próbálják megőrizni
magyar – illetve székely – kulturális identitásu
kat. Vállalkozásuk nem egyszerű feladat, hiszen
az elvándorlás miatt Székelykeve lakossága kezd
elöregedni. A fogyás évtizedek óta tart: először
az 1970-es, majd az 1990-es években sújtotta
nagy kivándorlási hullám a falut, ahol ma már alig
négyezren élnek.
A kivándorlók zöme Ausztráliában, Melbourne
környékén talált új otthonra. Nagyon sokan ma
is szoros, a szülőfalujuk iránt érzett kötődéssel
a lelkükben élik a mindennapjaikat. Ügyeltek és
ügyelnek arra, hogy köztük ne menjen végbe az
asszimiláció, ne olvadjanak be az ausztrál társada
lomba. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy
segítsék Székelykevét és a szülőfalujukban maradt
rokonaikat.
Az 52 perces dokumentumfilm azt mutatja be,
mit jelent a nyelv, az identitás őrzése a legdélebbi
magyar faluban, milyen harcot kellett folytatniuk a
megmaradásukért. Ugyanakkor a filmből megismer
hetnék a nézők az elvándoroltak kötődését, annak
az okát, hogy miért járnak vissza, és miért emlege
tik még mindig könnyes szemmel a szülőfalujukat.
Az is kiderül a filmből, melynek rendezője Vojtkó
Ferenc, miért fogalmazódik meg sokakban az, hogy
vállalnák a visszaköltözést Székelykevére vagy
Magyarországra.

A legdélebbi magyarok: még mindig könnyes szemmel emlegetik a szülőfalujukat

Forog a film: munka közben Vida Gyula, Máthé Gábor és
Papp Ferenc

Ragaszkodás
1920. június 20-a nemzeti tragédiánk napja. Az
köztudott, hogy az ország területének kétharma
da idegen kézbe került, ám a történelemkönyvek
már kevéssé szólnak azokról a településekről,
melyek az új határ mentén megvívták a maguk
nemes harcát. Széles Tamás és Vida Gyula új
filmje két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepü
lés nem mindennapi történetét mutatja be.
Július 4-e Zajta község ünnepnapja; 1920-ban
vált azzá. A trianoni békeszerződést követően
cölöpökkel jelölték ki az új határt a falu határá
ban. Zajta lakossága alig néhány óra leforgása
alatt Romániában találta magát. Az országváltást
azonban nem fogadta el Vitéz Gaál Lajos. Az iskolaigazgató-kántortanító – a román hatóságo
kat kijátszva – egykori osztálytársánál, Huszár
Károly miniszterelnöknél elérte, hogy a községet
visszacsatolják Magyarországhoz. A film bemutat
ja a közösség ragaszkodását, valamint egy nem
mindennapi feladatot vállaló férfi nemzetés igazságszeretetét.
A másik település, Vállaj határállomás is
egyben. Ez a falu is Romániához került volna.
Ám Becsky Sándor, a falu jegyzője bátor, közös
séget megmozgató cselt vetett be. Rávette a
vállajiakat, hogy a határmegállapító bizottság
helyszíni szemléje során egybehangzóan állítsák
azt: terményeiket a mátészalkai és a nyírbátori
piacokra hordják, gyermekeik pedig a nyíregyházi
és a debreceni középiskolákba járnak – miközben
valójában Nagykároly és Szatmárnémeti jelen
tette a piaci, kulturális központot számukra… Ám
ezzel a kegyes hazugsággal sikerült a bizottság
tagjait meggyőzniük, s így Vállaj Magyarországon
maradt. n
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Elismerte a teljesítményüket a közönség
Egy kézilabdás és egy „majdnem kézilabdás”
hölgyet is jutalmaztak a Dehir.hu Év Embereválasztásán a szavazók.

Büszkék vagyunk rá
Hihetetlenül jó évet zárt Medgyessy Dóra. Olyannyi
ra, hogy a Dehir Év Embere-választásán a Debre
cenből elszármazottak között olyanoknál is többre
taksálták a kosaras hölgyet, mind az egykori lokista
sztárfutballista, Dzsudzsák Balázs.
Dóra egyebként igazi sportcsaládból szárma
zik, hiszen két debreceni kézilabdás kiválóság,
Medgyessyné Sáfi Márta és Medgyessy Sándor
gyermeke. Ám szüleivel ellentétben, a kosárlabda
pályán találta meg a számítását. Sorsát az határoz
ta meg, hogy az Angyalföld Téri Általános Iskolába
íratták szülei, ahol kiváló kosaras csapat jött össze.
Versenyeket, diákolimpiákat nyertek sorozatban,
nem maradtak el a korosztályos válogatott behívók
sem, így Dóri ugyan „becsületből” megpróbálkozott
a kézivel is, de maradt a kosárlabdánál.
Jól is tette, hiszen sikerei nem maradtak el fel
nőtt játékosként sem, 2016-os éve pedig kiemel
kedőre sikerült. A hazai kosarasszövetség a 3x3-as
„műfajban” az év női játékosának választotta,
méltán, hiszen az egész szezont végig versenyezte
ebben a szakágban, és a magyar aranyéremmel
záruló bukaresti Európa-bajnokságon MVP-nek
választották.
Mindeközben nagypályán a nemzetközi kupá
ban is remekelt a CEKK Cegléd irányítója, hiszen
az őszi szezonban – a gólpasszátlagokat tekint
ve – az egész mezőnyben a második helyen állt.
Sikerei közepette sem felejti el soha, honnan indult.
„Remélem, a pályafutásom végén egy debreceni
NB I-es csapatból vonulhatok vissza” – nyilatkozta
nemrégiben.

Sikeres hálóőr
A sport kategóriájában a varázsos mosolyú HorváthPásztor Bettina diadalmaskodott. A debreceni hálóőr
megélhetne a szépségéből is, de élete a sportban
teljesedett ki. A még mindig fiatal kapus annak
idején a Lokiban nevelkedett, majd elvitte Debrecen
ből az Audi ETO Győr. A fejlődése töretlen volt, be is
mutatkozhatott a felnőttek között az első osztály
ban, ám a sorsa hasonló lett, mint sok társáé: nem
adatott meg neki, hogy jelentős szerephez juthasson
a nagycsapatban.
Így aztán, amikor megalakították az „ETO II”,
csapatát, Veszprémben találta magát. Már ekkortájt
szóba került a hazatérése. Betti jött is volna, mert
várta – többek között – vissza legjobb barátnője, Sis
ka Pálma, ám akkor ebből csak egy debreceni edzés
valósult meg, ami után visszarendelték a győriek.
Visszatéréséből 2014 nyarán lett valóság: ekkor
már férjezettként érkezett meg Debrecenbe; élete
párja azóta lelkes Loki-drukkerként éli meg a csapat
összes meccsét. Betti kulcsjátékosa nevelőegyesüle
tének, kiváló párost alkot Lajtos Nórival, és a szur
kolók nagy kedvencévé vált. Az őszi fél szezonban is
remekelt, például az Érd elleni hazai pontszerzéshez
is elképesztő bravúrokkal járult hozzá. Kevesen tud
ják róla, hogy csak 14 évesen döntött a művészet és
a sport között, de – kikapcsolódásképpen – mosta
nában is szívesen fest.
Betti azt mondja: az elismerés arra ösztönzi,
hogy még többet dolgozzon, mert egyre jobb játékos
akar lenni. Őt ismerve, nem lehetnek kétségeink... n
Balra: Medgyessy Dóra a médiacentrum főszerkesztője, Vida Gyula társaságában, fent: Horváth–Pásztor Bettina, a DVSC–TVP kapusa

Február

11., 18 óra
18., 18 óra

MTK Budapest–DVSC-TVP
Békéscsabai ENKSE–DVSC-TVP

Március

3., 18 óra
11., 18 óra

DVSC-TVP–Budaörs
Győri Audi ETO KC–DVSC-TVP

11

Ilyen
a boksz
Nők is beszállnak a pofozkodásba
a Nagyerdőn. Eddig csak az urak
kiváltsága volt, ám a 61. Bocskai
István nemzetközi ökölvívó-em
lékversenyen immár a hölgyek is
szorítóba lépnek. A tradicionális
bunyós rendezvény idei esemé
nyeit február 8–11. között rende
zik, szokás szerint az Oláh Gábor
utcai sportcsarnokban.
A négynapos pofonparti érdekes
sége, hogy ebben az esztendő
ben a nők is ringbe lépnek.
A legismertebb hajdúsági bunyós
hölgy, Nagy Tímea sérülés miatt
hiányzik majd a szereplők közül,
ám a debreceni drukkereknek
lesz kit biztatniuk, hiszen a DVSC
két fiatal tehetsége, Nagy Angéla
és Pallás Szimonetta kesztyűt
húz majd. Az egyik legnagyobb s
legrangosabb hazai bokszviada
lon – a tervek szerint – a DVSC
hat, a hajdúsámsoni Harangi
Imre SE pedig két versenyzővel
képviselteti magát. A hajdúsá
gi indulók közül az egyaránt
többszörös bajnok, Varga Miklós
(60 kg) s Bernáth István (szu
pernehézsúly) aranyreményekkel
kezdi a csatározásokat, de – a
két sámsoni legény mellett – a
debreceni Nagy Bence (91 kg) is
bízik abban, hogy, hagyományo
san, dobogós helyezéssel zárja a
februári ringcsatát. n

Remekül illeszkedett a csapatba az amerikai Jahmal Jones (fotó: Rácz Eszter)

Felszálló ágban
Nagyszerűen sikerült a Berényi
Sándor, Ráthonyi Tamás edzőpá
ros, valamint két új játékos bemutatkozása a DEAC Kamilla
Gyógyfürdő NB I/B-s férfi kosárlabda-együttesénél. A téli szünet
ben átalakult együttes rekord
könyvbe illő, ritka különbségű
(79 pont…) győzelmet aratott a
bajnokságban eddig vitézkedő
nagykőrösiek ellen, majd Sza
bolcsban is hibátlanul működött
a debreceni kosárhenger, hiszen
a DEAC – a százas álomhatárt is
mét elérve – 100–64-re győzött
a nagy vetélytárs Nyíregyháza
otthonában.
A debrecenieknél remekül
illeszkedett be a csapatba a két
új játékos – a városba külföldi

légióskodás után hazatérő egykori
válogatott Szabó Miklós, valamint
az amerikai Jahmal Jones. Mind
ketten parádés teljesítménnyel
járultak hozzá szép győzelmekhez.
Februárban nehéz sorozat elé
néznek a debreceniek, hiszen az
Óbudai Kaszások, a Békés és a
Hódmezővásárhely ellen idegen
ben lépnek pályára, s csupán
egyszer játszanak hazai publikum
előtt – február 11-én, szomba
ton este hat órától, a jelenlegi
listavezető MEAFC ellen. Aztán
viszont majd az itthoni meccsek
dominálnak: márciusban jön a
Tiszaújváros, a MAFC, s az április
1-jei idényzárón a Békés, miköz
ben lesz két idegenbeli fellépés,
Egerben és Salgótarjánban. n
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Döcögött a gépezet az idény első
felében, ám az őszi botladozást
követően lendületbe jött a DHK.
A debreceni hokisok biztosítot
ták helyüket a Mol-liga felsőházi
rájátszásában, bejutottak a
legjobb négy közé a kupában,
a válogatott dél-koreai négyes
tornára utazó keretébe is négy
debreceni jégkorongozót hívott
meg a szövetségi kapitány.
Érthető, hogy elégedett az
eddigi teljesítménnyel Szilágyi
Levente, a Debreceni Hokiklub
csapatvezetője is, aki a kanadai
tréner, Jason Morgan idény köz
beni érkezését követő időszakot
értékelte:
– Nagyon sokat fejlődött a
háttér, s újabb fejlesztések jön
nek. Jó úton haladunk – mondta
a klub elöljárója.
Elmondta, hogy változott az
eddig megszokott egyoldalú orosz
stílus, de nem fordítanak teljesen
hátat a hagyományoknak, marad
tak orosz játékosaik, akik illesz
kedni tudnak az észak-amerikai
hoki stílusához. Távozott a Mu
hin–Razov edződuó, a játékosok

Fotó: DHK

Jól siklik a jégen a debreceni hoki

közül pedig Vorosnyin, Kocsetkov
és a kapus Orlov. Maradt viszont
továbbra is Koszourov, Piszkunov,
Bezrukov és Szagyikov, valamint
a magyarnak számító Vaszjunyin.
A Mol-ligás együttes új „ame
rikás” hokistái, Bradley Smith,
Jared Brown, Jesse Schultz és a
magyar útlevéllel is rendelkező
Dudas Jesse valamennyien jól
illeszkedtek be az együttesbe.
Abba a gárdába, amelyikben
egyre inkább meghatározó

szerepet játszanak a magyar
hokisok is. Németh Attila meccs
ről meccsre jobban játszik. Hári
Norbert tökéletes passzokkal
segíti a társakat. Varga Arnold
igazán stabil pont a védelem
ben, és ráadásul fontos gólokat
szerez távolról. Nem véletlen,
hogy mindhárman (s friss igazo
lás Dudas) meghívót kaptak az
áprilisi vébére készülő magyar
válogatottba. n

Lévai a válogatottban, a DVSE az alsóházban

Lévai Márton meghívást kapott a válogatottba (Fotó: Nagy Anita)

Több mint egy hónapos téli szünet
után folytatódott a férfi OB I
küzdelemsorozata. Az alapszakasz
10. fordulójában Komlósi Péter és
Kis István tanítványai a papír
formának megfelelően verték a
Szentes együttesét (14–6) a Deb
receni Sportuszodában. A követ
kező játéknapon a Pécs vendéges
kedett a DVSE-nél, ám elmaradt a
remélt győzelem (6–8).
A folytatásban két olyan meccs
jött – a csoport listavezetői ellen
–, melyen az európai sztárcsa
patnak számító Szolnok és a
fővárosi A-Híd-OSC-Újbuda ellen
csak a tisztes helytállás lehetett
a debreceni pólósok célkitűzése,
február 4-én pedig a felsőházba
jutásért nagy előnybe került sze
gedi vetélytárs otthonában zárul a
csoportkör küzdelemsorozata.
Az alapszakasz fő kérdései már
korábban tisztázódtak. A debre

ceniek csoportjából a Szolnok, az
OSC, a Vasas és a Szeged harcol
ta ki a legjobb nyolc közé jutást,
míg a DVSE az alsóházi rájátszás
ban a 9–16. helyért folytathatja
tovább az OB I küzdelmeit.
Jó hír viszont a debreceni
póló számára, hogy ismét van
válogatott játékosa. A január
ban munkába állt új szövetségi
kapitány, Märcz Tamás és két
segítője, Gerendás György,
valamint a korábbi 145-szörös
válogatott, Európa-bajnok,
Világkupa-győztes Németh Zsolt
meghívót küldött Lévai Márton,
a DVSE kapusa számára is. Nem
lesz egyszerű dolga a hajdúsági
ak hálóőrének, hiszen a világ
sztár Nagy Viktor (Szolnok) és a
2010/11-es idényben debreceni
színekben szerepelt Decker Attila
(Honvéd) ellen kell megküzdenie
a csapatba kerülésért. n
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A rajtra kell összeállnia a csapatnak, biztatgatták magukat a fagyoskodók a portugáliai
táborozásra induló Loki utolsó hazai fellépésén,
amikor azt nyugtázhatták, hogy sem a Kisvárda
(2–2), sem a Balmazújváros (0–1) NB II-es csapatát nem sikerült legyűrni. Persze, ki emlékezik
majd rá, ha a tavaszi nyitányon sikerül legyőzni
a Nagyerdőn a címvédő Fradit, s aztán is lendületben marad a DVSC.
Relatív, persze, hogy a bajnoki folytatást jelentő
február 18. közel van-e, vagy távol. Közben ott egy
majd’ kéthetes portugáliai edzőtábor, megspékelve
a dán Aarhus, a svéd Djurgardens és a horvát Rijeka
elleni meccsekkel. S aztán február 11-én – már
itthon – a Békéscsaba elleni bajnoki főpróba. A téli
alapozás kezdetétől számítva szűk öt hét.
Ennyi idő adódik arra, hogy (ismét) összerá
zódjon az együttes. Hiszen, akárcsak a nyáron, a
fél társulat most is kicserélődött. S azt már láttuk
ősszel, milyen komoly szakmai feladat az átformált
társulatból sikeres csapatot formálni. A teljes idény
ráment az egybekovácsolásra, s az eredményt tud
juk… A kiesés szélén, a 10. helyen zárta a 2016-os
évet a góliszonyban szenvedő csapat.

Az még karácsony előtt tisztázódott, hogy a
szerény szereplés ellenére továbbra is a Leonel
Pontes vezette portugál edzői team irányítja a
DVSC munkáját. Nyolc focista távozott télen (Vittek,
Bobko, Szakály, Castillion, Djlemic, Kuti, Balogh és K.
Meszaros).
Több, saját nevelésű ifjú játékost, köztük például
az U19-es válogatottba is meghívott Kerekes

Február

18., szombat
19., vasárnap
			
25., szombat
26., vasárnap

DVSC–Ferencváros (NB I)
Balmazújváros–Békéscsaba (NB II)
DVSC-DEAC–DVTK II. (NB III)
Hajdúböszörmény–Putnok (NB III)
DVSC-DEAC–ESMTK (NB III)

Leonel Pontes, vezetőedző

Portugáliában edzőtáborozik a Loki

Krisztiánt, valamint Kovács Pétert, Csősz Richárdot,
Koval Viktort, Kóródi Nándort, Bíró Pétert és Nagy
Kevint „vezényelte át” a szakvezetés az NB I-es ke
rethez. A kikölcsönzött futballisták közül hazahív
ták Nyíregyházáról Barna Szabolcsot, Balmazújvá
rosból pedig Varga Kevint. Fél évre megszerezték a
Vasastól Osváth Attila játékjogát, s leszerződtették
a szabadon igazolható kameruni Justin Mengolót.
Az utazás előtti napon a bolgár CSZKA elfogad
ta a debreceniek ajánlatát a portugál Diogo Viana
játékjogáért, de az orvosi vizsga még ezután követ
kezik. Viana a Sportingnál nevelkedett (Pontes edző
korábbi munkahelyén), s légióskodott Hollandiában
is. A mostani idényben 18 meccsen ötször talált
be az ellenfél kapujába. Értékét 2,2 millió euróra
taksálja a transfermarkt.de portál, így Tőzsér Dániel
(1,5 millió euró) előtt ő lesz a Loki legértékesebb
játékosa.
A több napon át a csapattal gyakorlatozó ve
nezuelai válogatott, Frank Feltscher is szerződési
ajánlatot kapott a Lokitól, de egyelőre nincs meg
egyezés, így a táborba sem utazott el a Svájcban
élő kettős állampolgár dél-amerikai. Sérülés, illetve
betegség miatt itthon maradt Völgyi, Bereczki,
Csősz és dr. Horváth.
A portugáliai Carvoeiro településen január 28.–
február 8. között edzőtáborozó debreceni labdarú
gók névsora: Danilovics, Verpecz, Kovács – Osváth,
Nagy Z., Szilvási, Mészáros, Brkovics, Szatmári, Bar
na, Ferenczi, Tőzsér, Szekulics, Jovanovic, Mengolo,
Filip, Könyves, Kóródi, Varga K., Nagy K., Holman,
Takács, Chuka, Bíró, Viana. n

Március

4., szombat
5., vasárnap
11., szombat
			
12., vasárnap

DVSC–Diósgyőr
Balmazújváros–Cigánd (NB II)
DVSC–Paks (NB I)
Hajdúböszörmény–Tiszaújváros (NB III)
DVSC-DEAC–Jászberény (NB III)
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Az év emberei
Újra megrendezte nagy választását a Médiacentrum hírportálja, a Dehir.hu. A középpontban ezúttal az állt, mire lesz
érdemes később is emlékezni
2016-ból, milyen teljesítményeket fogunk szívesen visszaidézni akár évek múlva is.
Arra, hogy kik szerepeljenek a
kategóriákban, szakmai zsűri tett
ajánlatot. Ez alapján szavazhat
tak és dönthettek arról az olva
sók. Ez alapján az év gazdasági
szakembere Szabó Péter, az FAG
Magyarország Ipari Kft. vezetője
lett. Az év művésze díjat a Kodály
Filharmónia Debrecen nyerte
el. Az év sportolója a DVSC-TVP
kapusa, Horváth-Pásztor Bettina
lett, az év rendezvénye a Debre
ceni Egyetem látványos tanév
nyitó show-ja, a yoUDay. Idén – a
zsűri javaslatára – a Debrecenből

elszármazott, ám a városhoz
kötődő személyiségek teljesítmé
nyét is értékelhette a közönség.
Itt a legtöbb szavazatot a kiváló
kosárlabda-játékos, Medgyessy
Dóra kapta.
Az olvasók voksai alapján
összeálló listával ismét visszake
rült a döntés a zsűri tagjaihoz; ők
választották meg az év emberét
a kategóriák győzteseiből. A
megtisztelő címet Szabó Péter,
az FAG Magyarország Ipari Kft.
vezetője nyerte el, aki a város
bálján vehette át az elismerést
Papp László polgármestertől.
Képünkön: Bognár István Ádám
HÖK-elnök; Kielkopf Erzsébetet,
az FAG Magyarország Ipari Kft.
személyzeti vezetője; Török Gergő
yoUDay-szervező; Szabó Sipos
Máté karnagy; Horváth-Pásztor
Bettina kézilabdázó; Medgyessy
Dóra kosárlabdázó; Papp Lász-

ló polgármester, Somogyi-Tóth
Dániel, a Kodály Filharmónia
igazgatója; Komolay Szabolcs
alpolgármester; Kovács László
karnagy; Szabó József, a Médiacentrum igazgatója; Barcsa Lajos
alpolgármester; Vida Gyula, a
médiacentrum főszerkesztője és
Szénási Miklós, a Dehir.hu főszerkesztője. n

Az Év Embere díjat a város bálján vehette át
Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft.
vezetője a polgármestertől

Tovább erősödik Debrecen
Újévi köszöntőjét január elsején
a Nagytemplomban, a Kodály
Filharmonikusok koncertje előtt
mondta el a polgármester.
Mint felidézte, olyan évet tud
hatunk magunk mögött, amely
egy távlatos, dinamikusan fejlődő,
városunk polgárainak jövőt és le
hetőséget adó Debrecent szolgált.
– 2017 a tervek valóra váltásá
nak éve lesz. Több jelentős beruházás indul a következő évben,
amelyek mindegyikének az a célja, hogy jobbá és könnyebbé tegye mindannyiunk életét, még ak
kor is, ha a megvalósítás idősza
ka embert próbáló lesz. Minden
eddiginél nagyobb egyetértésre,
megfeszített és összehangolt
munkára lesz szükség a siker ér
dekében, amelyben kivétel nélkül

számítunk minden debreceni és
Debrecenért tenni akaró polgár
együttműködésére – hangsúlyoz
ta a polgármester, Papp László.
– Őszintén remélem, hogy a
városért dolgozók jövőre is képesek lesznek – a legszélesebb körben együttműködve – megtalálni
azt a közös hangot, amely lehető
vé tette az elmúlt években, hogy
Debrecen haladásának, fejlődé
sének érdeke minden más érdek
fölött álljon. Beszédét a polgár
mester így zárta:
– A közgyűlés nevében is köszönöm, hogy szolgálhatjuk városunk fejlődését, köszönöm a támogatást és a bizalmat, és kívá
nom, hogy legyen áldott, békés,
szeretetteljes, maradandó és
felejthetetlen az új esztendő! n
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A város bálja
A cívisváros önkormányzata január
21-én a Debreceni Egyetemmel,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen rendezte meg a Város
Bálját a Kölcsey Központban. Ez
már a tizenötödik bál volt a sorban,
és immár harmadik alkalommal
tartották az összefogás jegyében
ezt a jelentős, jótékony célú polgári
eseményt, amelynek bevételével
idén az Árpád téri templom felújí
tását támogatja a város.

A rendezvényen a hagyomá
nyoknak megfelelően ezúttal is
látványos nyitótáncnak tapsolhat
tak a vendégek, melyet Debrecen
végzős középiskolás diákjai és
a Debreceni Egyetem hallgatói
mutattak be. n

– Az idei év abból a szempont
ból is különleges lesz, hogy nagyon
sok évfordulót ünnepelhetünk –
hangsúlyozta köszöntőjében Papp
László polgármester. Kiemelte
Szabó Magda és Arany János
születésének jubileumát, az 500
éves reformációt és a debreceni
alkotmányozó zsinat 450. évfordu
lóját is. – A különleges az egész
ben, hogy mindezek metszéspontja
Debrecen – tette hozzá a polgár
mester.

Ezúttal is nemes célra, az 1910-esévekben
épült Árpád téri református templom felújítására fordítják a rendezvény bevételét.

O Debrecen borai. A magyar bor és borkultúra nem
idegen Debrecentől. A szomszédos Érmellék évszázadokon át a
város szőlőskertje volt. A terület központjával, Bihardiószeggel
együttműködést alakított ki a cívisváros: egy jelképes, kevesebb
mint egyhektáros terület megvásárlásával Debrecen tulajdonosként
is részt vesz a borvidék fejlesztésében.
A zsűri döntése értelmében Debrecen város fehér bora Szászi
Endre 2015-ös olaszrizlingje a badacsonyi borvidékről, Szigligetről,
a város vörösbora pedig a gyöngyöstarjáni (mátrai) Centurio Szőlőbirtokról a 2015-ös Összetett. Idén Debrecen prémium fehérbora
a Tokaj-Hétszőlő Zrt. 2012-es Furmint Selectionja, prémium vöröse
pedig a szekszárdi Bodri Pincészet 2013-as kékfrankosa, a Gurovice.
(Ez utóbbi – a pincészeten kívül – kizárólag Debrecenben kapható!)
A nagyközönség – immár hagyományosan – ezúttal is a város
bálján találkozhatott első ízben az város idei boraival. n
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Széles Diána alpolgármester és Burai Ágnes háziorvos

Új orvosi rendelő
Minden igényt kielégítő, korszerű,
akadálymentesített és igényes
helyiségbe költöznek át azok a
háziorvosok, akik eddig a Lisznyai
utcán rendeltek. Mint Széles
Diána alpolgármester nyilatkozta,
a Lisznyai utcai épületet nem érte
meg felújítani, ezért azt értéke
sítette az önkormányzat, így a
négy rendelő véglegesen átkerült
a Hadházi út 7–9. szám alatti új
épületbe. Ahogy azt már koráb
ban írtuk: a következő hónapok

ban 800 millió forintból, összesen
11 városi tulajdonú rendelőt korszerűsítenek. A korszerűsítések
során néhány helyen ideiglenesen
megváltozik a betegellátás rendje,
a felújítás előtt álló rendelők
ugyanis ebben az időszakban
átmenetileg új helyre fognak
költözni. Ilyen lesz az Apafi utca
30. szám alatt található rendelő
is, ami január 19-étől szintén a
Hadházi út 7–9. szám alatti épü
letben érhető el. n

O Elhunyt Danku Attila.
Életének 61. évében váratlanul
elhunyt Danku Attila, a FideszKDNP debreceni önkormányzati
képviselője, a debrecen-józsai
Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskola igazgatója.
Danku Attila 1979 óta
dolgozott pedagógusként,
1997-től volt a Lorántffy-iskola
intézményvezetője. A közgyűlés
munkájába 1998-ban kapcso

lódott be a józsai településrészi
bizottság külsős tagjaként.
Önkormányzati választáson
2014-ben indult először a
Fidesz-KDNP színeiben; a 6-os
számú választókerületben nyert
mandátumot. Danku Attila a
kulturális bizottság elnöki tiszt
ségét is betöltötte. Családja,
barátai, kollégái és ismerősei a
Debreceni köztemetőben január
20-án kísérték utolsó útjára. n

O Oktatási tanács alakult
Debrecenben. A grémiumnak tagja
– az önkormányzat mellett – a
debreceni tankerület, a közneve
lési intézményeket fenntartó
debreceni egyházak, valamint a
Debreceni Szakképzési Centrum és
a Debreceni Egyetem képviselője.
Ugyanakkor a közös munkában
tanácskozási joggal vesznek részt
a debreceni óvodák, általános és
középiskolák küldöttei, továbbá
a megyei kereskedelmi és iparkamara delegáltja. Papp László
polgármester a testület alakuló
ülésén hangsúlyozta: Debrecen a
2050-ig szóló városfejlesztési ter
veiben stratégiai szerepet szán az
oktatás ügyének. Az iskolák révén
a leendő jól képzett munkavállaló
kat még fiatal korukban szeretnék
a városba csábítani, és velük
együtt a vállalkozásokat. Ezért a
következő 10 évben 30 százalék
kal növelnék a debreceni diákok
létszámát. A minőségi oktatás ér
dekében Debrecen folyamatosan
fejleszti az épített környezetet is,
akárcsak a szükséges eszközpar
kot és a humán erőforrást. n

O Díjazták őket. A Magyar Kultúra Napján, január 22-én a
Csokonai Színházban tartották a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
hagyományos díjátadó ünnepségét. Öt pályázó kapott alkotói
ösztöndíjat: Juha Richárd szobrászművész, Kathona Mónika népdalénekes és magyarságkutató, Pless Attila zongoraművész, a Siketek és
Nagyothallók Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, valamint Varga József
grafikusművész. A város kulturális életében kifejtett példaértékű
munkásságáért Debrecen Kultúrájáért Díjban részesült Asbóth Anikó,
a Vojtina Bábszínház igazgatója és Gáborjáni Szabó Botond, a Református Kollégium nagykönyvtárának gyűjteményi igazgatója. n
Képünkön: Asbóth Anikó a színpadon Duffek Mihály kuratóriumi elnök
és Papp László polgármester társaságában.
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Útfejlesztések
Debrecenben

O Díjazták a legjobb egyéni sportolókat, a csapatsportágakban kiemelkedően teljesítő
tehetségeket, valamint kiváló edzőiket a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola gáláján,
január 26-án. Az utánpótlásban több mint ezer gyerek biztosítja a sport jövőjét a városban.
Debrecen elkötelezetten támogatja a sportot: a város jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban, szinte minden sportágban. Debrecen elvárása az a
kiváló teljesítmény, amit a fiatalok eddig is nyújtottak. n

O Japán cég Debrecenben. Új telephelyet létesített a Transcosmos Debrecenben.
A japán tulajdonú multinacionális nagyvállalat debreceni központjának jelenlegi 350
fős dolgozói létszámát egy-két éven belül
500-ra kívánja növelni.
O Tel-Avivba repülhetünk. December
16-án bejelentették a Debrecen–Tel Aviv
járatot: ez lesz az első, ami keleti irányba
viszi az utasokat. A márciustól induló a járat
tovább erősíti Debrecen regionális szerepét.
O Testvérvárosi megállapodást kötött
Debrecen a csehországi Brno városával.
A megállapodást január 19-én írta alá a két
polgármester, Petr Vokrál és Papp László
a brnói Regiontour nemzetközi turisztikai
vásáron.

O Fizetni kell. Januártól újabb kilenc
utcát vont be az önkormányzat az I. számú
díjfizetési övezetbe, az ott élők kérésére.
Miután a 12 ezer forintos éves lakossági
bérlet árát januártól – a DV Parking Kft.
javaslatára – felére csökkentette a város, az
ott élők havi ötszáz forintért parkolhatnak a
lakásuk melletti fizető várakozóhelyen.
(A kedvezményes lakossági bérletet háztartásonként egy autóra lehet igénybe venni.)
A parkolóövezetbe bevont területek: az
Abigél utca; a Csapó utcai szerviz út Pacsirta és Berek utca közötti szakasza, valamint
a Berek utca Csapó és Kígyó utca közötti
szakasza; az Egyetem sugárút Honvéd utca
és Füredi út közötti szakasza; az Ókút és
a Serház utca, illetve az Őszirózsa köz, a
Sumen utca és szervizútjai, a Malomköz és
a Berek utca.

O Illusztris társaságban. A cívisvá
ros felkerült a JLL, Deloitte és Hays nagy
tanácsadó cégek által készített Europe
Business Services destination, 2016 című
tanulmányának listájára, ahol a főbb
európai SSC-országok (pl. Lengyelország,
Portugália, Írország, Spanyolország, Anglia
és Magyarország) első és második városai
szerepelnek. „Ez azért is óriási siker, mert
nem mi mondtuk ki, hogy Magyarországon
Debrecen a második legjelentősebb város,
hanem világszintű tanácsadó cégek. Beke
rültünk a Brno, Wroclav, Kassa, Kolozsvár,
Kaunas fémjelezte elit csoportba” – jelen
tette ki Póser Zoltán, az EDC ügyvezetője. n

Az egyetemi innovációs parkban
dolgozóknak segíthet majd az új
út, amit a Balmazújvárosi út és a
Vezér utca keleti vége között épí
tenének. A távlati cél, hogy első
lépésben az egyetemi innovációs
parkig juttassák el az útszakaszt,
második lépésben a 354-es útig.
A 4-es főúttal csatlakozásnál
az István és a Szoboszlói út cso
mópont átalakítása, valamint a
Gázvezeték utca megújítása a
reptér északi oldalán levő ipar
terület megközelítését javítaná,
emellett fontos szerepe lesz a
főpályaudvar építésénél is.
Több kereszteződés lámpás
lesz majd a Gázvezeték utcán: a
Balaton, a Kanális és az Epreskert
utcánál, ill. a Bádogos utcánál ta
lálható ABC-nél szintén jelzőlám
pát építenek. A 42-es, 47-es és
47Y-os járatok megállóinál (négy
helyen) buszöblöket alakítanak ki.
A munka májusban kezdőd
hetne el, és – a tervek szerint
– augusztusban, a tanévkezdésre
elkészülne. n
O Szabadtéri sportparkok
kialakítására is pályázott Debre
cen. A tervek szerint az első két
debreceni sportpark egyikét a
Nagyerdei Stadion melletti stadi
onkertben, a másikat a Veres Péter
utcai lakótelepen, a Vak Bottyán
és a Vay Ádám utca sarkán talál
ható telken alakíthatják ki. n

O Tovább nőtt az utasforgalom. Az éves adatok szerint
tavaly 284 ezer 400 utas választotta a debreceni repülőteret, ami
65 százalékos gyarapodást jelent a 2015-ös 172 ezer 120-hoz
képest. Decemberben is kiemelkedően teljesített a reptér: 11 százalékkal több, összesen 19 ezer 110 légi utas fordult meg itt. n
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PASZTELL,
BÁRSONY, GORDONKA

TAVASZELŐ
DVOŘAKKAL

Kölcsey Központ, Nagyterem

Kölcsey Központ, Nagyterem

BÉRLET

2017. február 28., 19.30
Műsor:
Bartók: Két kép op.10
Dohnányi: Konzertstück op.12
Dohnányi: Suite en Valse op.39
Közreműködik:
Perényi Miklós - gordonka
Miskolci Szimfonikus Zenekar

2017. március 14., 19.30

Közreműködik:
Baráti Kristóf – hegedű
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kovács László

Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

HOMMAGE Á KODÁLY
2017. március 07., 19.30

ZONGORAPÁRBAJ
2017. március 21., 19:30

Kölcsey Központ, Nagyterem

Közreműködik:
Debreceni Népi Együttes
(művészeti vezető: Hercz Vilmos)
Lautitia Gyermekkar
(karigazgató: Nemes József)
Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: Szabó Sipos Máté)
Kodály Filharmonikusok Debrecen

BÉRLET

Műsor:
Dvořak: Karnevál koncertnyitány, op.92
Dvořak: a-moll hegedűverseny, op.53
Dvořak: VII. (d-moll) szimfónia, op.70

Vezényel: Gál Tamás

Műsor:
Kodály: Háry János, op.15

RUBÁNYI BÉRLET

BÉRLET

Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor:
J. Haydn: G-dúr „Oxford” szimfónia, Hob.I:92
W.A. Mozart: d-moll zongoraverseny, K.466
Addinsell: Varsói zongoraverseny
Britten: Variációk egy Purcell témára, op.34
Közreműködik:
Somogyi-Tóth Dániel,
Kovács László – zongora
Kodály Filharmonikusok Debrecen

BÉRLET

Vezényel: Kovács László

Vezényel: Kovács László, Somogyi-Tóth Dánie

Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

+36 52 412 250 / info@kodalyfilharmonia.hu / www.kodalyfilharmonia.hu

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS ÉRTÉKESÍTÉS: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) / Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3
Kiemelt partnerünk:

Partnereink:

Maskarádé
Idén is lesz Maskarádé, és ismét ki fogják seprűzni
a telet a városból – tette közhírré a Vojtina társula
ta. Február 21-22-23-án 10 és 14 órától újra tanúi
lehetünk Konc Király és Cibere Vajda viadalának. Az
ORT-IKI, a Szeredás és a Vojtina csap majd akkora
csinnadrattát, hogy a gólyalábas csepűrágók és a
tavaszt váró aprónép elől a Tél fejvesztve mene
küljön.
A Maskarádé három napját a városi sokadalom
február 25-én, szombaton zárja: 16 órától a város
házától vonulnak „nagy télkergető hangossággal”
egészen a Kossuth térig. Ez a tér lesz a helyszíne a
nagy viadalnak, melyet Konc Király és Cibere Vajda
– a bőség és a böjt urai – vívnak. S a bőségről a bi
hari és érmelléki települések gazdái gondoskodnak
ezen a farsangi hétvégén a Kossuth téren tartott
vásárban.
Aki szeretne részt venni a rendezvényen, az a
418-160-as telefonszámon vagy e-mailben jelentkezhet: szervezes@vojtinababszinhaz.hu. n

O Régimódi történet. Idén október 5-én lenne
100 éves a cívisváros szülötte, Szabó Magda. Az
egyik legtöbbet fordított magyar író, regényei
nagyon sok országban és nyelven megjelentek. Élet
művében kiemelt helyet foglalnak el az önéletrajzi
ihletésű, a múltba visszanyúló családregények:
gyakran feltűnik írásaiban a szeretett haza, Debre
cen, a család.
Szabó Magda 100. születésnapja alkalmából a
DMK és a Debreceni Értéktár rajzpályázatot hirdet
középiskolás diákok részére. A pályázók Régimódi
történet című regényéből jeleníthetnek meg részle
teket A/3-as méretben.
A képek hátoldalán fel kell
tüntetni a címet, az alkotó
nevét, évfolyamát, iskolá
jának, felkészítő tanárá
nak nevét, elérhetőségét.
A műveket a Tímárház
címére (4026 Debrecen,
Nagy Gál István u. 6.)
kell elküldeni, vagy
személyesen eljuttat
ni szeptember 22-éig.
Bővebb információ
Mátrai-Nagy Andrea
programszervezőtől
kérhető:
(52) 321-260 és
(30) 618-9767 n

Fotó: Fortepan/Hunyady József
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Programok

21

időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Február 3., péntek, 16.15
KMK Kibeszélő – Beszélgessünk a Könyvmolyképző könyveirő! 16 éven felülieknek, a
Méliusz Könyvtárban.
O Február 3., péntek, 17 óra
El Camino – MÁS SZEMÉVEL. Egy születése
óta vak fiatalember, Fóris Norbert előadása
nagy kalandjáról, az El Camino-zarándokút
megtételéről, az Újkerti Könyvtárban.
O Február 3., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György, avagy a
megcsúfolt férj. Téri Árpád-bérlet.
O Február 3., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Imígyen szóla
Louis De Funés. Bérletszünet.
O Február 3., péntek, 20 óra
Club Akusztik – Az Ifjúsági Ház vadonatúj
zenei klubjának koncertje az Ifjúsági Házban.
O Február 3., péntek, 20 óra
Indieland party vol 3. Nyolcadikosok/ The
Somersault boy/ Flexible juice – koncertek
a Nagyerdei Víztoronyban.
O Február 4., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.
O Február 4., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Origami. Játékos foglalkozássorozat az Agóra Tudományos Élményközpontban.
O Február 4., szombat, 12 óra
Városi bor- és megyei pálinkaverseny a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Február 4., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör gyerekeknek a Déri Múzeumban.
O Február 4., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Február 4., szombat, 15 óra
Az én Székelyföldem: csoportos fotókiállítás
nyílik az Élettudományi Galériában
O Február 4., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
O Február 4., szombat, 19 óra
II. Country Western Party az Ifiházban.

O Február 4., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György, avagy a
megcsúfolt férj. Csortos Gyula-bérlet.
O Február 4., szombat, 19 óra
Jee-Hyun Kim (szoprán) és Sang-Youn Lee
(zongora) hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Február 5., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Családi előadás.
A sárig kicsi kígyó. Kamarajáték.
O Február 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Madártávlat.
Ismeretterjesztő foglalkozássorozat az Agóra
Tudományos Élményközpontban.

DANDIN GYÖRGY. Molière komédiájában Szakács Hajnalka és Szarvas József
O Február 7., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.
O Február 7., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Bérletes előadás.

O Február 7., kedd, 16 óra
O Február 5., vasárnap, 11 óra
Anime és Manga Klub a Méliuszban.
Baráth Pál és tanítványai 5+1 címmel nyílik
kiállítás az Elméleti Galériában.
O Február 7., kedd, 16 óra
Tárlat Rigó Márta festményeiből a VOKE
O Február 5., vasárnap, 17 óra
Egyetértés Művelődési Központban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
O Február 7., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.
O Február 5., vasárnap, 19 óra
Super bowl night+ Ozon mama akusztik
O Február 7., kedd, 17 óra
koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
Sírok és régi-új csodák Szakkarából és a
királyok völgyéből. Pécsi Ágnes egyiptológus
O Február 6–10.
előadása a Belvárosi Közösségi Házban.
54. természetbarát hét a Belvárosi Közösségi Házban.
O Február 7., kedd, 18 óra
Kulterdő a Nagyerdei Víztoronyban.
O Február 6., hétfő, 14 óra
Lego-robot programozás – interaktív fogO Február 7., kedd, 19 óra
lalkozás kicsiknek a Csapókerti K. Házban.
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Február 6., hétfő, 14 óra
Kelemen Vera és az ANZX zenekar közös
O Február 7., kedd, 19 óra
műsora a Belvárosi Közösségi Házban.
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen.
Lendvay Márton-bérlet.
O Február 6., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A korai anya-gyermek kapO Február 7., kedd, 19.30
csolat – Mudri Sándorné óvodai pedagógus
Salsa-est! Egy forró kubai éjszaka az Ifiházban.
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Február 8., szerda, 9.30
O Február 6., hétfő, 19 óra
Hangbújócska-zenebölcsi a Csapókerti
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen. Ady Közösségi Házban.
Endre 2 bérlet.
O Február 8., szerda
O Február 7., kedd, 9 óra
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A sárig
A Holnapom Egyesület tanácsadása
kicsi kígyó. 14 óra: A só. Bérletes előadás.
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az Ifjúsági Házban.
O Február 8., szerda, 14 óra
Foltvarrást tanulunk. Oktató: Papp SánO Február 7., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
dorné, a Bokréta Foltvarró Kör vezetője – a
Vojtina Bábszínház – A sárig kicsi kígyó.
Csapókerti Közösségi Házban.

22
O Február 8., szerda, 16.30
Daloló. Farsangi táncdalok éneklése, tréfás
mesék hallgatása a Méliusz Könyvtárban.
O Február 8., szerda, 16.30
D. Molnár István Lengyel írók Horthy
Miklósról című előadása a DAB-székházban.
O Február 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Február 8., szerda, 17 óra
Versbarátkör. Orosz István saját és kedvenc
verseit mutatja be a Benedek Elek Könyvtárban.
O Február 8., szerda, 17 óra
Világörökségünk, Tokaj. Válogatás a VOKE
Tokaji Nemzetközi Alkotótáborainak alkotásaiból az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Február 10., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről az
Ifjúsági Házban.
O Február 10., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A sárig
kicsi kígyó. 14 óra: A só. Bérletes előadás.
O Február 10., péntek, 10 óra
Kultúrházak éjjel-nappal. Karneváli
kuckó – farsangi zenés játszóház az Újkerti
Közösségi Házban.
O Február 10., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.
O Február 10., péntek, 17 óra
Zenés záróra. Bluegrass bendzsó bemutató.
Fellép: Nagy Attila – az Újkerti Könyvtárban.

O Február 11., szombat, 16 óra
Nefelejcs természetjáró kör farsangi rendezvénye a Csapókerti Közösségi Házban.
O Február 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O Február 11., szombat, 17 óra
Közösségi disznótor és szülők bálja a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Február 11., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticumban.
O Február 11., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Nyolc nő. Bérletszünet.
O Február 12., vasárnap, 10 óra
Farsangi családi nap a Déri Múzeumban.

O Február 8., szerda, 18.15
Életreform egyesületi est az Újkerti Közösségi Házban. „Hiedelmek és tévhitek
a pszichoszomatikáról”. Szilvásyné dr.
Mazurek Magdolna pszichológus előadása.

O Február 10., péntek, 19 óra
O Február 12., vasárnap, 10 óra
Hollywood Debrecenben. Hans Zimmer- Vojtina Bábszínház: A só. Családi előadás.
est, Lisa Gerrarddal, a Kölcsey Központban.
O Február 12., vasárnap, 10.30
O Február 10., péntek, 19 óra
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia.
Csokonai Színház: Nyolc nő. Bérletszünet.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Február 8., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen. Tóth
Árpád-bérlet.

O Február 10., péntek, 19.30
Westernfilmek plakátjaiból rendezett
kiállítás megnyitója az Ifjúsági Házban.

O Február 9., csütörtök
Terek és emberek. Csoportos tematikus
kiállítás a Hal Köz Galériában (márc. 18-áig).

O Február 10., péntek, 20 óra
A Debrecen Country Company akusztikus
koncertje az Ifjúsági Házban.

O Február 9., csütörtök
Vojtina Bábszínház:9.30, 11 és 14 óra: A sárig
kicsi kígyó. 14 óra: A só. Bérletes előadás.

O Február 11., szombat, 8.30
Happy börze. Használt ruhák és kiegészítők
börzéje a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 9., csütörtök, 13 óra
Nosztalgia Hajnalcsillag-farsang a Nagymacsi Közösségi Házban.

O Február 11., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa gyermeksakkverseny az Újkerti
Közösségi Házban.

O Február 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.

O Február 11., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.

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

O Február 11., szombat, 10 óra
Családi kézműves hétvége a Tímárházban.

O Február 13., hétfő, 14 óra
Lego-robot programozás – interaktív
foglalkozás kicsiknek a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Február 9., csütörtök, 19 óra
Universitas–Debrecen-hangversenysorozat. Kanyó Dávid – fuvola, Rohmann Ditta –
gordonka, Mali Emese – zongora kamarazenei
hangversenye a DE Zeneművészeti Karon.

O Február 11., szombat, 10 óra
Agóra-szülinap. Rendhagyó programok az
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Február 13., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kisfiú meg az oroszlánok. Arany László-bérlet.

O Február 11., szombat, 10 óra
Lego-robot programozás – interaktív foglalkozás kicsiknek az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Gyermekágyasként – életmód, szex, családtervezés. Dr. Kovács Károly
szülész-nőgyógyász szakorvos előadása az
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Február 9., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Kőműves Kelemen.
Soós Imre-bérlet. Csokonai Színház: Nyolc nő.
Universitas-bérlet.

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

O Február 9., csütörtök, 19 óra
O Február 11., szombat, 16 óra
Huszárfigura. Berecz András ének- és mese- GÉM/GAMEkapocs 2 – megnyitó. Az Antal–
mondó estje a Kölcsey Központban.
Lusztig-gyűjtemény egyes darabjait, valamint
az azokhoz képzőművészeti, irodalmi és zenei
O Február 10.
reflexiókkal és párhuzamokkal „gémkapcsoSzathmári Pap Károly haditudósító fotográ- zott” műveket társító tárlat február 12-étől
fus emlékkiállítása a Belvárosi K. Házban.
látható a MODEM földszinti kiállítóterében.

O Február 12., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O Február 13–17.
Szerelmesek hete az Állatkertben. Szerelmes állatokról és állatkerti szerelmekről
hallhatnak a programon részt vevők tematikus
foglalkozásokon és az állatbemutatókon.
O Február 13., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Február 13., hétfő, 13 óra
Kókusz Kokó, a kis sárkány. Színes, magyarul beszélő n. animációs film a Delta moziban.

O Február 14–17.
Így szerettek idegenben – Valentin-napi
csoportos foglalkozások angolt, németet, franciát tanuló diákoknak, a Méliusz Könyvtárban.
O Február 14–26.
Programok a digitális planetáriumban.
A Földtől a Világegyetemig, az Agórában.
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O Február 14., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása egészségmegőrzésről, betegségek megelőzéséről, az
Ifjúsági Házban.
O Február 14., kedd
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 óra: A só.

O Február 14., kedd, 17 óra
Bálint kedvenc szerelmes versei. Válogatott versek a magyar szerelmi költészet
halhatatlan és kortárs gyöngyszemeiből, a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Február 14., kedd, 18.30
Pár-beszéd est az Ifjúsági Házban.

O Február 14., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 14., kedd, 19.30
Jazzbarátok köre: Oláh Dezső Trió a Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 14., kedd, 13 óra
Kókusz Kokó, a kis sárkány. Színes, magyarul beszélő német animációs film a Delta
moziban.

O Február 14., kedd, 19.30
Salsa-est az Ifjúsági Házban.

O Február 14., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kisfiú meg az oroszlánok. Benedek Elek-bérlet.

O Február 15., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.
10 és 14 óra: A só. Bérletes előadás.

O Február 15., szerda, 16 óra
Életmesék a Kárpát-medencéből. Radnainé
Filep Ildikó előadása a Benedek Könyvtárban.
O Február 15., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Február 15., szerda, 16.30
Szerelmi motívumok nyomában. Kerekesné Bíró Éva irodalmi muzeológus tárlatvezetése a Debreceni Irodalom Házában.
O Február 15., szerda, 17 óra
Duke Ellingtontól a Nagy Gatsby-ig, avagy art
deco a társművészetekben. Bellák Gábor
művészettörténész előadása a Modemben.
O Február 15., szerda, 18.15
Életreform egyesületi est az Újkerti Közösségi Házban. Pajzán népköltészet – Kövesi
Péter természetgyógyász előadása.

O Február 15., szerda, 10 óra
Nemzetközi Ifjúsági Fórum az Újkerti Közösségi Házban.
O Február 15., szerda, 19 óra
Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán önálló
O Február 15., szerda, 13 óra
estje a Lovardában.
O Február 14., kedd, 16.30
Kókusz Kokó, a kis sárkány. Színes, maVelünk élő nemzetiségek. Ara Gevorgian
gyarul beszélő német animációs film a Delta
O Február 15., szerda, 19.30
SZÁRDÁRÁBÁD c. koncertfilmjének vetítése, II. moziban.
Kodály Filharmonikusok Debrecen – Hangok
rész – a Méliusz Könyvtárban.
diadala a Kölcsey Központban.
O Február 15., szerda, 14 óra
O Február 14., kedd, 16.30
Víg Kamaraszínház: Lázár Ervin: A kisfiú
O Február 16., csütörtök
Szatyor termelői piac a Újkerti K. Házban.
meg az oroszlánok. Lázár Ervin-bérlet.
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: A kiskakas gyéO Február 14., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a
Méliusz Könyvtárban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Február 18., szombat, 20 óra
BanZaj. Újra BanZaj a Modemben: Kösz Vitya!
/ Lee Kajó / Ex You.
O Február 18., szombat, 21 óra
Hooligans-koncert, a HALLban.
O Február 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina: A só. Családi előadás. A kiskakas
gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.
O Február 19., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Rajzolj a levegőbe!
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Február 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja a Vojtina Bábszínházban
mánt félkrajcárja. Kamarajáték.
10 és 14 óra: A só. Bérletes előadás.
O Február 16., csütörtök, 14 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Garabonciás gyermekszínház. Bolond bál. A Bóbita zenekar farsangi mulatsága.
O Február 16., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kisfiú meg az oroszlánok. Török Sándor-bérlet.
O Február 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.
O Február 16., csütörtök, 17 óra
Élő irodalom – élő könyv. Jánószky Beáta
Falmászók című kötetének bemutatója az
Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Február 16., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen – mentálhigiénés előadás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.
O Február 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 17., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Február 17., péntek, 17 óra
Vakszerelem. Amatőr kortárs látássérült
írók, költők alkotásainak bemutatója az Újkerti
Fiókkönyvtárban.
O Február 17., péntek, 17.30
Szatyor-klub a Csapókerti Közösségi Házban.
Kölcsön vett földünk. Deák Lívia és Deák
István biogazdálkodók előadása a Csapókerti
Közösségi Házban.
O Február 17., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Mesterkurzus.
Zártkörű bemutató előadás.
O Február 17., péntek, 20 óra
Middlemist Red a Nagyerdei Víztoronyban.
O Február 18., szombat, 9 óra
Lego-robot programozás – interaktív foglalkozás kicsiknek a Józsai Közösségi Házban.

O Február 18., szombat, 10.30
O Február 16., csütörtök 18 óra
Kreatív tudomány: Szövő szombat. Játékos
Válogatás Bob Dylan szerzeményeiből a Nagy- foglalkozássorozat az Agórában.
erdei Víztoronyban.
O Február 18., szombat, 14 óra
O Február 16., csütörtök, 19 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör felUniversitas–Debrecen-hangversenysonőtteknek a Déri Múzeumban. Japán újévi
rozat. Kanyó Dávid – fuvola, Rohmann Ditta
szokások.
– gordonka, Mali Emese – zongora kamarazenei hangversenye a DE Zeneművészeti Kar
O Február 18., szombat, 14.30 és 15.30
Liszt-termében.
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Február 17., péntek
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 óra: A só.

O Február 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 17., péntek, 15 óra
Wass Albert-olvasómaraton az Újkerti
Közösségi Házban.

O Február 18., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Mesterkurzus.
Bérletszünet.

O Február 20., hétfő
’56-os jubileumi fotókiállítás: Amerikai
Kuckó – a Méliusz Könyvtárban.
O Február 20., hétfő, 14 óra
Vidám percek. Fellépnek a Táncos lábú
Szupernagyik a Belvárosi Közösségi Házban.
O Február 20., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Művészet. Tóth Árpád-b.
O Február 21., kedd
100 éve független Finnország. Korpela
Matti Armas, a Maticska Jenő Alkotó- és Képzőművészeti Kör és a DAK kiállítása az Újkerti
Közösségi Házban.
O Február 21–26.
Debreceni Maskarádé a Vojtinában.
O Február 21., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: Maskarádé. Bérletes előadás.
O Február 21., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.
O Február 21., kedd, 11 óra
Farsangi bál a Belvárosi Közösségi Házban.
O Február 21., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac a Újkerti Közösségi
Házban.
O Február 21., kedd, 16.30
Dokumentumfilm-vetítés. Téma: a debreceni zsidóság. Pálszabó-Jurovits Júlia előadása a
Méliusz Könyvtárban.
O Február 21., kedd, 17 óra
„A debreceni gyufagyárral kezdődött...” –
Tokaj-hegyaljai svábok kényszermunkán
a Szovjetunióban. Kiállítás a Méliuszban.
O Február 21., kedd, 17 óra
Sári Antal kiállítása. Megnyitja: Erdei Sándor
költő, újságíró – a Benedek Elek Könyvtárban.
O Február 21., kedd, 17.30
Tircsi Richárd: A pokolnak páratlan biro-
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dalmában c. könyvbemutatója a Méliusz
Könyvtárban.

O Február 22., szerda, 22 óra
Félévnyitó CAMPUS Party a HALLban.

O Február 21., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 23., csütörtök,
Muddy Shoes 20 – koncert a Sikk Klubban.

O Február 21., kedd, 20 óra
Kulterdő a Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 22., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. Bérletes
előadás.

O Február 22., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. Bérletes ea.

O Február 23., csütörtök, 16 óra
Faludi-filmklub. ROAD MOVIE – magyar
kisjátékfilm a Delta moziban.

O Február 22., szerda, 10.30
Hordozós baba-mama klub az Ifiházban.
O Február 22., szerda, 16 óra
Mentál filmklub. Pesty László: Budapest,
Végállomás (2004) a Delta moziban.
O Február 22., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.

O Február 23., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.
O Február 23., csütörtök, 17 óra
Mélyszimbológia. Az univerzum teremtésének és az élet eredetének mítoszai. Incze László
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Február 23., csütörtök, 18 óra
Világzenei körkép: Enyedi Sándor giO Február 22., szerda, 17 óra
tárművész lemezbemutató koncertje a
Életünk láthatatlan tanúi – köztéri művé- Nagyerdei Víztoronyban.
szeti alkotások Debrecenben. Kotricz Tünde
előadássorozata az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Február 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Február 22., szerda, 17 óra
Az Alföld folyóirat februári lapszámának O Február 23., csütörtök, 19 óra
bemutatója a Méliusz Könyvtárban.
Víg Kamaraszínház: Szabó Magda: Az ajtó.
Bérletszünet.
O Február 22., szerda, 18 óra
Smart Cíty Meetup a Nagyerdei VíztoronyO Február 24., péntek, 9 óra
ban.
A Holnapom Egyesület tanácsadása
egészségmegőrzésről, betegségek megO Február 22., szerda, 18.15
előzéséről az Ifjúsági Házban.
Életreform egyesületi est az Újkerti Közösségi Házban. „Megújulás-újjászületés”
O Február 24., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
– előadás, beszélgetés Domokiné Tóth Mária
Vojtina Bábszínház A kiskakas gyémánt
reikimesterrel.
félkrajcárja. Kamarajáték.
O Február 22., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Szabó Magda: Az ajtó.
Bérletszünet.

O Február 24., péntek, 14 óra
Lego-robot programozás interaktív foglalkozás kicsiknek az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 24., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Február 24., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éveseknek a
Méliusz Könyvtárban.
O Február 24., péntek, 16.30
Két földrész és két óceán között. Természeti értékek nyomában Közép-Amerika déli
államaiban. Mező Szilveszter muzeológus
vetített képes előadása a Déri Múzeumban.
O Február 24., péntek, 16.30
Bolgár tavaszköszöntő és nemzeti ünnep
a Belvárosi Közösségi Házban.
O Február 24., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub. A Jobb Veled a Világ
Alapítvány boldogságprogramja az Újkerti
Fiókkönyvtárban.
O Február 24., péntek, 17 óra
Zenés záróra. A 60-as évek tánczenéje.
A szintetizátornál dr. Kovács Lajos. Közreműködik: Zeisky-Nagy Zsuzsanna – az Újkerti
Fiókkönyvtárban.
O Február 24., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Erkel Ferenc: Bánk Bán.
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.
O Február 24., péntek, 20 óra
Kistehén-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Február 25., szombat
Állati-farsang az állatkertben. Az állatjelmezben érkező gyerekek számára ingyenes a
belépés! Látványetetések és kézműves kuckó.
O Február 25., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban.
O Február 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Február 28., kedd, 19.30
Egy őrült naplója. Monodráma egy részben,
Keresztes Tamás előadásában, a Kölcseyben.
O Február 28., kedd, 19.30
Salsa-est az Ifjúsági Házban.
O Február 28., kedd, 19.30
Kodály Filharmonikusok Debrecen – Pasztell,
bársony, gordonka, a Kölcsey Központban.
O Február 28., kedd, 20 óra
Royal Opera House – Csipkerózsika. Élő
balettközvetítés a londoni Royal Opera Houseból, az Apolló moziban.

Lehet kortárs a freskó? A Modem tárlata február 17-ig látogatható.
Képünkön Huszthy Edit alkotása, az Evangélisták
O Február 25., szombat, 15 óra
Motolla-farsang farkán – a Homokkerti
Közösségi Házban.

O Február 26., vasárnap, 18 óra
Kállay Bori: Dédelgetett álmaim. Jubileumi est a Kölcsey Központban.

O Február 25., szombat, 15 óra
Froner Tünde festőművész munkáiból nyílik
kiállítás az Élettudományi Galériában.

O Február 27., hétfő, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 25., szombat, 16 óra
Kossuth tér: városi Maskarádé.

O Február 27., hétfő, 19 óra
Koncz Zsuzsa-koncert. Vadvilág lemezbemutató koncert a Kölcsey Központban.

O Február 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O Február 25., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Bánk Bán. Thuróczy Gyulabérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: Hubay
Miklós: Tüzet viszek. Bérletszünet.
O Február 26., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban.
O Február 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Családi előadás.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Kamarajáték.
O Február 26., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek!
Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra
Tudományos Élményközpontban.

O Február 27., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Bánk Bán. Lontay-bérlet.
O Február 28., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A só. Családi előadás.
O Február 28., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.
O Február 28., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: Gyere haza, Bánk! (beavató-színházi előadás). Ifjúsági bérlet.
O Február 28., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a
Méliusz Könyvtárban.
O Február 28., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac a Újkerti K. Házban.

O Február 26., vasárnap, 11 óra
O Február 28., kedd, 16.30
Kínai tusrajz és festészeti kiállítás megnyi- Raffia Kinga festőművész 40 év korszakai
tója az Elméleti Galériában.
című kiállítása a DAB-székházban.
O Február 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.

O Február 28., kedd, 16.30
Kozma László: Farsangi zenebona című
szórakoztató est a DAB-székházban.

O Február 26., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. A kamarazene sokszínű
világa a Kölcsey Központban.

O Február 28., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Erkel Ferenc: Bánk Bán.
Ady Endre 1 bérlet.

O Március 1., szerda, 14 óra
„Maskarások, bolondok”. Csapókerti farsang – idősek farsangja. Jelmezes felvonulás,
farsangi fánkok versenye.
O Március 1., szerda, 16 óra
Rizikóklub. A nőgyógyászati szűrővizsgálatok
fontossága. Előadó: Dr. Kovács Károly, a Petőfi
Emlékkönyvtárban.
O Március 1., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 1., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Nesin:
Ölj csak meg, lelkem. Komédia.
O Március 2., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Csáth Attila karikaturista
emlékkiállítása
– Újkerti Közösségi Ház, febr. 17-éig
Lehet kortárs a freskó?
– Modem, febr. 17-éig
Oláh Tibor fotóművész kiállítása
– Belvárosi Közösségi Ház, febr. 17-éig
Sajó István munkásságát bemutató
kiállítás
– Modem, febr. 26-áig
Új szerzemények
– Déri Múzeum, febr. 26-áig
Sárközi Béláné népi iparművész
kiállítása
– Tímárház, febr. 28-áig
Ír csipkekiállítás
– Tímárház, febr. 28-áig
Megidézett örökségünk. Visszatekintő
válogatás az elmúlt Tavaszi Tárlatok
műveinek legjavából
– Kölcsey Központ, március 5-éig.
Think Global, Build Social! Szociális
építészeti kiállítás
– Modem, március 5-éig.
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O Március 2., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Bűntudat és betegség – a
Méliusz Könyvtárban.

O Március 7., kedd, 16 óra
Anime- és Manga-klub 15 éven felülieknek a Méliusz Könyvtárban.

O Március 2., csütörtök, 18 óra
Mozgásművészeti est a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 7., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac a Újkerti K. Házban.

O Március 3–5.
XIV. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene-találkozó és Verseny a DE Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.
O Március 3., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.
O Március 3., péntek, 16.15
Beszélgessünk a Könyvmolyképző könyveiről!
16 éven felülieknek, a Méliusz Könyvtárban.

O Március 7., kedd, 19.30
Salsa-est az Ifjúsági Házban.
O Március 7., kedd, 19.30
Kodály Filharmonikusok Debrecen
– Hommage Á Kodály a Kölcsey Központban.
O Március 7., kedd, 20 óra
Kulterdő a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 8., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő élménykoncertek a DE Zeneművészeti Karon.

O Március 3., péntek, 17 óra
Hina-babák japán szemmel. A tóganei
Dzsószáj Nemzetközi Egyetemről érkező japán
diákok élménybeszámolója a Déri Múzeumban.

O Március 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.

O Március 3., péntek, 20 óra
Keret-szülinap: Csaknekedkislány/ Tape
Delay/Platon Karataev a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 8., szerda, 16.30
Daloló. Arany János népdalgyűjteményének
bemutatása. Bencze Lászlóné Mező Judit előadása a Méliusz Könyvtárban.

O Március 4., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Dinók nyomában, II.
Játékos foglalkozássorozat az Agórában.

O Március 8., szerda, 17 óra
Versbarátkör. Összeállítás József Attila
műveiből. Mezősi Levente és Mezősi Leventéné
előadása a Benedek Elek Könyvtárban.

O Március 4., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör gyerekeknek a Déri Múzeumban.
O Március 4., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Március 4., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.
O Március 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.
O Március 5., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O Március 6., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Gyermekágyasként – életmód, szex, családtervezés. Dr. Kovács Károly
előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Február 7–8.
Hamlet – Benedict Cumberbatch főszereplésével. A National Theatre darabja felvételről az Apolló moziban.
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O Március 8., szerda, 19 óra
Universitas–Debrecenhangvesenysorozat a DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.
O Március 8., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi est az Újkerti Közösségi Házban. „A nő helye, szerepe a változó
világban” Előadás, beszélgetés Kövesi
Péter spirituális tanító-gyógyítóval.
O Március 8., szerda, 20 óra
Kvíztorony. I. elődöntő a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 9., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.
O Március 9., csütörtök, 20 óra
Cool Tour Sokk – Egyetemi tehetségkutató a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Március 7., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az
Ifjúsági Házban.

O Március 10., péntek, 17 óra
Évelő élet. Keresztúri Mária könyvbemutatója
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 7., kedd, 10 óra
Kodály Filharmonikusok Debrecen – Kodály:
Háry János – a Kölcsey Központban.

O Március 10., péntek, 20 óra
The orange sofa/ Sorbonne sexual/
Sensus a Nagyerdei Víztoronyban.

DEBRECENI
RÉGISÉGVÁSÁR
ANTIQUE FAIRS
ANTIK MARKT
TIRG DE ANTICHITATI

Kishegyesi út 1–11., parkoló
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A gyógyulás
fájdalommentes útján
A Debrecenben praktizáló dr. Wang Yu Cai kínai orvos már több mint tízezer embert gyógyított meg a kínai gyógymódok fájdalom- és
mellékhatás-mentes eszközeivel.
Dr. Wang a hagyományos kínai orvoslást alkalmazza, és tanítja is a tradicionális gyógymódokat,
az akupunktúrát, akupresszúrát, reflexológiát. A
betegségek kezelésében az energetikai egyensúlyt állítja helyre akupunktúrával, akupresszúrával
és gyógynövényes terápiákkal.
Dr. Schmitz Anna, Wang doktor tízezredik
páciense ezt nyilatkozta: „Rendkívül hatásosnak
bizonyult már az első akupunktúrás kezelés; mintha roppant nagy súlytól szabadultam volna. Egy
hét alatt többet javult a vállam, mint előtte egy
év alatt. A gyógyszerek, az injekciók, a fizikoterápia csak átmeneti enyhülést hoztak. A fájdalom
mindig visszatért. Dr. Wanggal egy tanfolyamán
találkoztam, s a tanultakat élesben élhettem meg.
Először kicsit féltem a tűszúrásoktól, de tényleg
teljesen fájdalommentes a kezelés.”
Az ősi kínai orvoslás holisztikus módon – a betegség okát
keresve – egységes egésznek
tekinti az embert mint biológiai, tudatos és érzelmi lényt.
Az emberi szervezet összefüggéseit tárja fel, és a testi,
lelki, környezeti adottságokat
együttesen vizsgálva keresi a
megoldást. A kínai orvostudomány az egészség fogalma
alatt azt érti, hogy az egészséges ember egy kiegyensúlyozott külső-belső világgal
rendelkezik. Betegség akkor
keletkezik, ha zavar támad a
testi vagy lelki működésében.
A kínai gyógyászat több mint 2000 éves fejlődésre
tekinthet vissza. Ősi szövegeken alapuló tudás
folyamatos kritikai átgondolása, újraformálása és
mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek
munkáját figyelembe vevő, kiterjedt klinikai megfigyelés és értékelés eredménye. A kínai gyógymódok fájdalom- és mellékhatásmentesek; sok
szenvedéstől kímélheti meg magát, aki idejében
orvoshoz fordul.
Dr. Wang Yu Cai kínai orvos
a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi
Szövetsége elnökhelyettese
Debrecen Bethlen utca 6–8.
Telefon: 30/450-6070
www.kinaigyogymod.hu
hirdetés

Back To Floyd

Fergeteges
koncertek
Február a klasszikus rockzene hónapja is lehetne
a Sikk Klub számára: 9-én, csütörtökön 20 órától
ugyanis a Back To Floyd, 24-én pedig – szintén 20
órától – a Muddy Shoes koncertezik Debrecenben.
Az egri Pink Floydként is emlegetett Back To
Floyd jelenleg trió formában eleveníti fel a legendás
zenekar dalait és vizuális élményét. Mint elmondták,
élőben mindegyik kezüket és lábukat használják a
teljes zenekari hangzás visszaadásáért. A dobalapo
kat, a fénytechnikát és a vetítéseket is saját maguk
készítik.
A tavaly a huszadik születésnapját ünneplő
Muddy Shoes zenekart Fekete Jenő, a Palermo
Boogie Gang gitáros-énekes frontembere és Nagy
Szabolcs alapította 1996-ban. A duóhoz csatlako
zott Mezőfi ‚Fifi’ István a dobokon, valamint Pengő
Csaba nagybőgőn. Első lemezük is abban az évben
készült el. A Muddy Shoes itthon és külföldön egy
aránt sok koncertet adott; Európa számos országá
ban megfordult a zenekar. Olyan bluesnagyságokat
is kísértek, mint Louisiana Red vagy a Grammy-díjas
Sugar Blue. n

Vigyünk színt a télbe!
Ne engedje, hogy a zord idő és a szürkeség elrontsa hangulatát,
válogasson a Tourinform iroda jegykínálatából! A vidám
és tartalmas programok garantáltan jobb kedvre derítik.
Szerezzen örömet és lepje meg egy szórakoztató élménnyel
kedvesét Valentin-nap vagy Nőnap alkalmából! Böngéssze az
Irány Debrecen web- és Facebook oldalakat, ahol Debrecen
aktuális programjai egy kattintással elérhetőek. Ha sikerült
választani, vásárolja meg jegyét gyorsan, egyszerűen, kezelési
költség nélkül, a Tourinform munkatársai készséggel állnak
rendelkezésre, jegyvásárlását egy 30 perces kedvezményre
feljogosító belvárosi parkoló-kártyával viszonozzák.
TOURINFORM-iroda: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Telefon: (52) 412-250 · www.iranydebrecen.hu
e-mail: debrecen@tourinform.hu
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Huszárfigura

Rajzoljatok, diákok!
Generációk nőttek fel ezeken a varázslatos al
kotásokon: a Magyar népmesék című televíziós
rajzfilmsorozat idén ünnepli születésének negyve
nedik évfordulóját. Ebből az alkalomból a Tímárház
rajzpályázatot és vetélkedőt hirdet általános iskolás
diákok számára. A pályázat keretében bármelyik
magyar népmese megjeleníthető színes vagy feke
te-fehér, A3-as kép formájában.
Az alkotások hátoldalán szerepeljen a mese
címe, az alkotó neve, évfolyama, iskolájának, felké
szítő tanárának neve, elérhetősége. A műveket a Tí
márházban várják szeptember 15-éig: személyesen
vagy postai úton. További információ Mátrai-Nagy
Andrea programszervezőtől kérhető.
Emellett előzetes bejelentkezés alapján havon
ta egy-egy alkalommal játékos, mesés vetélkedőt
is tartanak a Tímárházban, ahol értékes jutalmak
várják a játszani vágyó gyerekeket. n

Ez a címe Berecz András február 9-i debreceni
előadóestjének. A Kossuth-díjas ének-és mese
mondó az örökölt tudomány és lelemény, szabály
és szabadság törvényein tűnődik majd vidáman
elgondolkozva a Kölcsey Központban.
„A mesék küzdelmet és irgalmat, vitézséget és
becsületet tanítanak, igaz szerelemre készítenek,
vigasztalnak, jól felépített, tömör és tartalmas
beszédre nevelnek. Ha a végtelen éjszakákon, és
milliókon kipróbált népmesék kiforrott, tömörítő,
képes gondolkozása vérré válik, a lényegre törő és
lélekismerő beszédnek nyújt védelmet. Nagy szük
ség van rá ma, mikor sikeres a parádésan csoma
golt üres beszéd. A mese tökéletes nyelvtanár. Nem
szószátyár. Helyettesíteni, pótolni lehetetlen. Ezrek,
tízezrek, élők és holtak közös munkája. Százezrek
kacsintanak, gondolkoznak, sírnak benne. Időmun
ka. Mint a cseppkőbarlang, türelmesen építkezik,
befelé.”
Így tartja Berecz András, aki egyedülálló jelen
ség, ahogy egyedülálló a műfaj is, amelyet a digitá
lis írásbeliség korszakában újjáteremtett. n

Csáth Attila karikaturista emlékkiállítása
az Újkerti Közösségi Házban február 17-éig
tekinthető meg.

Ki legyen Debrecen új díszpolgára?
A város közgyűlése – a hagyományokhoz híven
– április 11., a város napja alkalmából díszpol
gári címet, Pro Urbe-, mecénás- és sajtódíjat
adományoz.
Az adományozásra javaslatot tehetnek a
város polgármesterénél: az önkormányzat képvi
selői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és
korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a
város közigazgatási területén működő intézmé
nyek, gazdasági egységek, tudományos intéze
tek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek,
továbbá a korábban és a javaslattétel időpont

jában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel
rendelkező polgárok.
Az elismerések adományozására irányuló
javaslatok beérkezésének határideje: február 10.
A javaslattételhez szükséges formanyomtat
vány a régi városháza (Piac utca 20.) portáin,
a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán
(Piac u. 20., I. emelet 49. számú iroda), valamint
az új városháza (Kálvin tér 11. szám) lift előtti
portaszolgálatánál szerezhető be, vagy letölthe
tő a www.debrecen.hu honlapról, ahol az eddigi
kitüntetettek névsora is megtekinthető. n
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Februári filmkavalkád
Filmek az Apollóban
O kertész mihály-terem

Egy kutya négy élete

Van olyan gazdi, aki ne töprengett volna el azon,
mire gondolhat kutyája, miközben jóízűen rágcsál
egy gumijátékot, önfeledten szaladgál a kertben,
vagy épp ráül a gazdi lábára? Négylábú baráta
ink izgalmasabb és titkosabb életet élnek, mint
sejtenénk, sőt még a reinkarnációra is képesek. Egy
igazán bájos történetet tár a nézők elé ez a film,
ami minden ebtartó számára erősen ajánlott.

A sötét ötven árnyalata
Valentin-napon mutatják be a nagy sikerű filmtri
lógia második részét. A folytatásban Christian Grey
(Jamie Dornan) mindent bevet azért, hogy ártatlan
szerelmét, Anastasia Steele-t (Dakota Johnson)
visszahódítsa, ám a lánynak a múltban felbukkanó
szeretők emlékével is meg kell küzdenie. Készüljön
fel minden mozinéző egy jó adag fülledt szenve
délyre, egy sor ízléses dizájner fehérneműre és
zuhany alatti szeretkezésre.

Arany
Matthew McConaughey új filmjében ismét meg
mutatja, hogy egy sármos fickóból is lehet rusnya
pénzmágust faragni. A mozi egy igaz történetet dol
goz fel: Kenny Wells a 80-as évek végén – a biztos
meggazdagodás reményében – Indonézia őserdő
bejébe utazik barátjával. A várva-várt aranykincs
pedig nem várt fordulatokat hoz a nagyban utazó
üzletember életébe. Lesznek itt barátságos tigrisek,
katasztrofális frizurák és nagy összeesküvések is.

Február 7–8. 16.30
9–15. 15.45
11.12. 13.15
9–15. 18 óra és 20.15
16–22. 16 óra (17-én nincs)
16-22. 18 óra
16–22. 20.15
18–19. 13.45
23–27. 16 óra (25-én és 26-án 13.45-től is)
23–27. 18 óra
23–27. 20.15

Egy kutya négy élete
Széttörve
Egy kutya négy élete
A sötét ötven árnyalata
Lego Batman – A film
Arany
A sötét ötven árnyalata
A sötét ötven árnyalata
Lego Batman – A film
A sötét ötven árnyalata
John Wick: 2. felvonás

O soós imre-terem

Február 2–8. 15.45 (7-én és 8-án 16.30-tól is)
Egy kutya négy élete
2–8. 17.45
A Kaptár – Utolsó fejezet
2–7. 20 óra (4-én és 5-én 13.15-től is)
Az éjszaka törvénye
8.20 óra
A sötét ötven árnyalata
9–15. 15.30 (11-én és 12-én 13.30-tól is)
Lego Batman – A film
9–15. 17.30
Az alapító
9–15. 19.45
Az éjszaka törvénye
16–22. 17.15 (17-én és 19-én nincs)
A sötét ötven árnyalata
16–22. 15.15
A művészet templomai – Boticelli: Dante pokla
(18-án és 19-én nincs)
16–22. 19.30 (17-én és 19-én nincs)
Az egészség ellenszere
18. 14.15
Az egészség ellenszere
Február 23.–március 1. 15.15
Kojot
23.–március 1. 17.30
A régi város
23.–március 1. 20 óra
Kaliforniai álom

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

Február 2–8. 15.30
Nyomás utána!
2–8. 17.45
Kaliforniai álom
2–8. 20.15 (4-én, 5-én 13.15-től is)
Az alapító
9–12. 18.30
Lego Batman – A film
13–15. 16.30
Lego Batman – A film
9–12. 16.30
Én, Daniel Blake
13–15. 18.30
Én, Daniel Blake
9–15. 20.30 ( 11-én és 12-én 14.30-tól is)
Vakfolt
16, 19. 15.30
Paterson
16, 15.15
Paterson
21–22. 17.45
Paterson
16–19. 17.45
Holdfény
21–22. 15.30
Holdfény
16–22. 20 óra (17-én és 18-án nincs) 20-án 15.30-tól
Kojot
18–19. 13.30
Egy kutya négy élete
23.–március 1. 15.15
John Wick: 2. felvonás
23.–március 1. 17.15
Arany
23.–március 1. 19.30
Az egészség ellenszere
25–26. 13.5
Egy kutya négy élete
O

Február 17–19.: Izraeli Filmnapok. Válogatás az izraeli filmművészet
csemegéiből az elmúlt 10 évből az Apolló Moziban.

O

Február 17., péntek, 18 óra: Esti Kvíz az Apolló moziban.

O

Február 28., kedd, 20 óra: Csipkerózsika – Élő közvetítés a londoni
Royal Opera House-ból az Apolló Moziban.

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket február 17-éig várjuk a
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,
illetve a Debrecen TV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a
Debrecen Televízió filmjéből, az
Akik lelke megmaradt a hitben című
alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejté
sét beküldő szerencsés olvasóink:
Báthory Zoltánné (Lehel utca)
Futó Zsolt (Kishegyesi út)

Műtét vérzés nélkül!

Veszélyes anyajegyek!

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

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

A Lézer Magánrendelőben alkalmazott lézeres
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott
óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az elváltozás területén dolgozik
– szükségtelen varratot behelyezni
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során,
mert miközben a lézer a szöveteket szétválasztja, elzárja a vérereket
– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni,
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a
műtéti terület
– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lézerfény érintkezik a sebbel.
Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt köröm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon
levő számos elváltozás.
A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
A Lézer Magánrendelő 2013ban elnyerte „Az év támogatója”
díjat a Magyar Vöröskereszttől.
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Dédelgetett álmaim
Különleges jubileumot ünnepel február 26-án 18
órakor kezdődő estjén Kállay Bori a Kölcsey Központ
ban. Kerek évforduló ez, de nem születésnapi. Néha
küzdelmes, de hallatlanul sikeres, több országon is
átívelő pályakép az övé. Csaknem húsz, nagy sikerű
debreceni év után, a nyolcvanas évek közepén ment
Budapestre, hogy – tévészereplések, az Interoperett
nagy koncertjei, valamint külföldi vendégszereplé
sek sorozata után – szélsebesen íveljen fel pályája,
amely a Budapesti Operettszínház hívása nyomán
jutott mostanra csúcsára. Kállay Bori jubileumi
önálló estjén énekkel, tánccal és prózával emlékszik
vissza a megtett útra. Mindarra, ami megvalósult, és
arra is, ami nem. Felidézi „dédelgetett álmait”… n

Aranyos vitéz

Arany János születésének 200. évfordulója alkal
mából rajzpályázatot hirdetett a Tímárház felső
tagozatos általános iskolások számára. A diákok a
Toldi részleteit jeleníthetik meg, színes vagy feketefehér kivitelben, A3-as méretben. Fontos, hogy a
pályázók alkotásuk hátulján tüntessék fel munkájuk
címét, nevüket, évfolyamukat, iskolájuk, felkészítő
tanáruk nevét, illetve elérhetőségüket. A műveket
a Tímárházba (Nagy Gál István u. 6.) kell elküldeni,
vagy személyesen eljuttatni február 23-áig. n
O Koncertpótlás. Négy zenei óriás – Beetho
ven, Haydn, Debussy és Sztravinszkij – remekműveit
hallhatja a közönség a Kodály Filharmonikusok
Debrecen február 15-i Hangok diadala című hang
versenyén, Onczay Csaba gordonkaművész közre
működésével és Somogyi-Tóth Dániel vezényletével,
a Kölcsey Központban. Az eseményt az eredetileg
tavaly november 22-ére meghirdetett, de elmaradt
koncert pótlására szervezik; a korábban megvál
tott jegyek és bérletek tehát felhasználhatók az új
időpontban is. n
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