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Együtt, közösségben
„A gyerek az öröm, a reménység (…) egész kedves 
valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és 
gyönyörűség.” Gárdonyi Géza szavai minden korban 
aktuálisak, most pedig különösen, amikor május 
utolsó vasárnapján a figyelmünk fókuszába a leg
kisebbeket helyezzük. 

A szórakoztatás, az összetartozás érzésének 
erősítése motiválja a Debreceni Művelődési Központ 
munkatársait, akik 12 éve a város 22 pontján szer
veznek városrészi családi programokat – nemcsak 
májusban, hanem júniusban is, minden hétvégén. 
Ezeken az alkalmakon tartalmas kikapcsolódást 
kínálunk a családoknak szabadtéri programokkal, 
kézműves játszóházakkal, színpadi produkciókkal – 
mindezt díjmentesen. Hisszük, hogy fontos missziót 
töltünk be, amikor közösségben gondolkodunk. 

A közösség védi, segíti félelmében, betegségé
ben, sebesülésében az embert. Az emberek egymás 
szívénél melegszenek meg. Ezek az alkalmak 
lehetőséget teremtenek arra, hogy rohanó világunk
ban egyegy hétvégén kimenjünk a lakóhelyünkhöz 
legközelebbi térre, közintézménybe, ahol nemcsak a 
gyermekek érezhetik jól magukat, de a szomszédok, 
baráti társaságok is összejöhetnek, akár egy közös 
főzés erejéig is. 

A személyes kontaktust soha semmi nem pó
tolhatja, bármennyire is digitalizált világban élünk. 
Ezért is várunk minden debrecenit gyermeknapi 
programjainkra, juniálisainkra. Tartsanak velünk, 
érezzék jól magukat, mi biztosan ott leszünk!

Takács Hajnalka
a Debreceni Művelődési Központ 
sajtóreferense
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Kerek évfordulót ünnepelhet 
idén a Déri Múzeum hagyomá
nyos nagy rendezvénye, a Deb
receni Mézeskalács Fesztivál. 
A tizedik programsorozat május 
20án és 21én színes, ízes és illa
tos eseményeket kínál. A látogatók 
megismerkedhetnek az igazi debre

ceni mézeskalács készítésé
vel, díszítésével, de lesznek 
bábszínházi előadások, nép

zene, néptánc, mézesbaba 
szépségverseny, sőt  még népi 

játszótér is. A kétnapos rendez
vénysorozatot a Balkán Fanatik 

koncertje teszi emlékezetessé. n

Ízek, illatok, programok

O GéniuSzok: műSorválto-
zás. „A nagyzenekari szórakoz
tatás magasiskolája” – ez lehetne 
a mottója a Kodály Filharmónia 
Debrecen május 16i koncertjének 
első felében elhangzó műveknek. 
A Géniuszok feketénfehéren című 
hangversenyen felcsendül Weiner 
Concertino zongorára és zenekar
ra, valamint Dohnányi Változatok 
egy gyermekdalra című műve 
Várjon Dénes (képünkön), Liszt 
Ferencdíjas zongoraművész köz
reműködésével. Az est második 
felében a korábban meghirdetett 
Liszt–Weiner: hmoll szonáta 
helyett egy harmadik „géniusz”, 
Ludwig van Beethoven remekmű
ve, a II. (Ddúr) szimfónia hangzik 
el, mely annak ellenére, hogy a 
szerző életének egy drámai pil
lanatában íródott, mégis a derűt, 
bizakodást, az élet szeretetét tük
rözi. Mutatós magyaros zeneszer
zői névjegy Weinertől, egy pazar, 
elegáns, professzionális tréfa 
Dohnányitól, végül pedig Beetho
ven izgalmas 2. szimfóniája avagy 
„weineri, dohnányis, beethovenes 
zeneszerzői villámkurzus” a Ko
dály Filharmonikusokkal. Vezényel: 
Kovács László. n

O stabat mater. A keresztény kultúrkör egyik legtöbb könnyel 
áztatott liturgiája a Stabat Mater Dolorosa. Egy vers, amely a szeretett 
gyermek elvesztésének fájdalmát szemlélve egyben osztozni is kíván 
az átélt fájdalmakban. Részt vállalni mások szenvedésében, keserű
ségben, és együtt érezni az elesettel – a 21. században ennél aktuáli
sabb üzenetet keresve sem találhatnánk. Mindehhez társul G. Rossini 
muzsikája, amelyet Heinrich Heine szavai úgy jellemeznek, mint amikor 
„a végtelenség érzése körülöleli a mindenséget”. A Nagyvárad Tánc
együttes és a KözépEurópa Táncszínház vendégjátékát a Csokonai 
Színházban május 27én láthatjuk. n

O pinokkió igazi rosszcsont. Egyik galibát a másik után okozza, 
veszélybe sodródik, rossz társaságba kerül, rendkívüli kalandok várják 
ezt a csupa szív fabábut. Mégsem lehet rá haragudni, csak aggódni 
érte, és szurkolni neki. S mikor éppen elrendeződnének dolgai, akkor 
újra világnak ered, de sohasem feledkezik meg papácskájáról, aki 
faragta, és a Tündérről, aki mindig segít, ha már nagyon nagy a baj. 
A Vojtina bábszínház varázslatos előadásában életre kelnek a bábok, 
Pinokkió pedig igazi kisfiúvá válik, ha minden jól alakul. n
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természetesen otthonra, azaz tornateremre 
is szükség van. mi a helyzet ebben a tekintet-
ben?

Jelenleg a Református Hittudományi Egyetem segít 
sokat a nyugodt munkakörülmények biztosításában, 
de elodázhatatlan egy korszerű mai versenysportot 
kiszolgáló otthon biztosítása. A gyerekek teher
bírásán is sok múlik, természetesen, hiszen nem 

tudni, ki mennyire bírja közülük azt a terhelést, amit 
– a tanulás mellett – az edzések és versenyzés 
nyújtanak. A sportmasszőr, gyógytornász, sportpszi
chológus mellett, szerencsére, sok kiváló szakember 
segít a háttérben. És a teherbírás, persze, anyagi 
szempontból is érthető.

– a klubban ma már több mint kétszáz gyerek 
sportol. a csúcson pedig stabilan állnak azok, 
akik a magyar válogatottnak is tagjai. kik ők?     

– Nagy örömünkre Hegyi Dóra, Szőllősi Panna, 
Farkas Balázs, Szalóki Emese, Deák Anna, Bökönyi 
Klaudia és Kun Orsolya kvalifikálta magát az idei, 
Wroclavban megrendezendő világjátékokra, ami 
nem más, mint a nem olimpiai sportágak olimpiája. 

A sportdiplomácia terepén is sokat teszünk. Hegyi 
Dórát megválasztották a nemzetközi torna szövet
ség (FIG) versenyzői képviselőjének, így tanácsko
zási joggal jelen lehet a technikai bizottság ülésein. 
Kovács Judit kiváló nemzetközi bírói vizsgaeredmé
nye alapján meghívott bíró lesz a Világjátékokon.

2017 is igencsak mozgalmas a debreceni klub 
számára, mert a világjátékok mellett készül-
niük kell az európa-bajnokságra is. Hogyan 
zajlik ez?

Egy iskolai tornászbajnok-csapatból 
alakult meg annak idején a Flex-HD SE. 
A debreceni aerobik példátlan sikertör-
ténete mögött a sportág igazi „nagy-
asszonya” áll. Kovácsné laurinyecz 
júliával beszélgettünk. 

a siker nincs ingyen, rengeteg munka és oda-
adás van benne. mondhatjuk, hogy ez a titok?

Nagyon sok múlik a családokon, mert ők a legfőbb 
támaszai a gyerekeknek, ők tudják nap mint nap 
edzésre kísérni kicsi korban a gyerekeket, ők képe
sek átsegíteni a nehézségeken, a mélypontokon, 
az esetleges sérülések okozta traumákon. Szülő–
edző páros együttes munkája hozhat eredményt. 
 Eredmény nem feltétlenül az élsportolói szint. 
Számunkra fontos, hogy mindenki a képessége sze
rinti maximumot hozza ki magából, még akkor is, 
ha nem élsportoló. Egyenlő elbánásban részesülnek 
a gyerekek. Nagyon sok tehetséges fiatal dolgozik 
a kezünk alatt, de sok mindentől függ, hogy lesze 
valakiből felnőtt élversenyző. A kamaszkor kritikus, 
hiszen ilyenkor gyakorta megesik, hogy a sport 
háttérbe szorul.

Sikert sikerre halmoznak  a debreceni aerobikosok

A kezdetekkor talán még az 
alapítók sem gondolták volna, 

milyen sikertörténet kezdődik el.

A Magyar Torna Szövetség 
Aerobik Szakága 2004 óta ítéli 

oda a vándorserleget a leg-
eredményesebb egyesületnek. 

Ezt a kezdetektől fogva minden 
évben a Flex-HD érdemelte ki.



Már jelentős rész eltelt a versenyszezonból, hiszen 
Franciaországban, Szlovákiában és Japánban 
is sikerrel szerepeltek a debreceni aerobikosok. 
Örömteli, hogy jó az együttműködés más hazai 
egyesületekkel is. Május 20–21én lesz az országos 
bajnokság, majd irány Portugália, ahol Világkupa
versenyt rendeznek a felnőttek és az utánpótlás 
számára is.

a világjátékokra pedig már zajlik a finomítás. 
s kik lehetnek debrecenben, akik majd Hegyi 
dóra nyomába lépnek? 

Vannak most is nagyon tehetséges fiatalok nálunk, 
akik már bontogatják szárnyaikat. Azonban félő, 
hogy sok tehetséges sportoló pályája megszakad
hat az anyagiak hiányában. Ennek megteremtésére 
óriási energiákat fordítunk. Szomorú, de jelenleg 
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A Flex Hungary Debrecen Aerobic  
Gymnastics Sport Club 1999-ben alakult.  

Egyesületi elnöke, vezetőedzője:  
Kovácsné Laurinyecz Julianna.

Az egyesület legeredményesebb  
versenyzője Hegyi Dóra, aki 2015-ben  
Világkupa-győztes lett női egyéniben.

kevés sportág számíthat stabilitást nyújtó köz
ponti támogatásra. Gyakran találkozom azzal a 
helyzettel, hogy egy kevésbé sikeres és tehetsé
ges versenyző „dúskál” a támogatásban, míg egy 
világsikert elérő sportoló pedig saját költségén vagy 
lényegesen kisebb támogatással éri el sikereit.  
Ez nem helyes. Bízunk abban, hogy az új MOBve
zetés megoldást javasol erre az áldatlan állapotra. 
A tömegsport fontossága mellett szükséges, hogy 
mindenki számára lehetőséget nyújtsunk arra, hogy 
abban a sportágban érhessen el sikereket, amiben 
tehetséges és amit szeret, amiért kész áldozatokat 
hozni. Remélem, sok versenyzőnk lesz, aki hasonló 
pályát fut majd be mint a Hegyi Dóra.

régi vágy, hogy világkupa-versenynek adjon 
otthont debrecen városa. van esély?

Nagyon szeretnénk, ha ez megvalósulna, de ez sok 
mindenen múlik. Igény lenne rá, mert mi tényleg 
évtizedek óta a sportág élvonalában vagyunk, és 
Debrecenben lenne rá közönség is. Remélem, egy
szer ez is összejön. n

Felső kép: nem esett messze az alma a fájától, Lau-
rinyecz Júlia lánya, Kovács Judit is a sport világával 
jegyezte el magát

Lenti kép: a nemzetközi mezőnyben is sikeresek az 
általa irányított versenyzők

Sikert sikerre halmoznak  a debreceni aerobikosok
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Angyalbárányok – Écsi Gyöngyi báb
előadása (Felvidék)

Igazi családi nap, nagyszabású 
gyermeknapot várja a debre-
ceni gyerekeket és szüleiket, 
nagyszüleiket május 28-án, 
vasárnap a belvárosban. 

Nappal is ragyognak – csillagocs
ka gyermeknap: íme, a részletes 
program!

9–18 óra Emlékkert, Kölcsey Központ:
Ügyes kezek dicsérete – „csillagocska” 
matricák gyűjthetők egyegy alkotással 
a kijelölt pontokon: az Emlékkertben a 
Református Kollégium múzeumának sátrainál, 
a Vojtina mesesátránál, a HajdúBihar Megyei 
Népművészeti Egyesület és a Nagytemplom 
sátrainál, a Kölcsey Központban az Esély
teremtési nap asztalainál, a Gyermekváros 
Egyesület, ill. a KreDenckuckó asztalainál

9–16 óra Baltazár tér
Közlekedik a család – közlekedésbiztonsági 
vetélkedő

9.30–10.20 Kölcsey Központ, Bálterem: 
Apa, gyere Te is!  – ingyenes családi Ringató 
a legkisebbeknek hároméves korig; vezeti 
Horváth Zsuzsi Ringató foglalkozásvezető és 
Dsupin Pál népzenész

Nagy debreceni gyermeknap

Városrészi családi programok

10–11 óra Nagytemplom
Gyermekistentisztelet a Debrecen–Nagytemp
lomi Református Gyülekezet gyermekeinek 
szolgálatával; igét hirdet Vad Zsigmond 
espereslelkipásztor

10–18 óra Déri Múzeum, Modem: Ügyes 
kezek dicsérete – ,,csillagocska” matricák 
gyűjthetők

10.30–10.50 Kölcsey Központ, Bényi 
Árpád-terem: Kangatréning

11–12 és 15–16 óra Kölcsey Központ, 
Nagyterem: Csiribiri – Halász Judit koncertje

11–11.30 Kossuth tér: Reptessen 500 lufi 
500 gyerekimát a levegőbe! – Ne aggodal
maskodjál! – gólyalábas hívogató a DuoTrióval

11.30–16.30 Emlékkert
11.30–12: Bábel tornya – Tábita Bábcsoport 
(Felvidék)
12.30: Csengő Nap családi zenekar (Waldorf) 
12.30–13: Édeni történet – Tábita Bábcsoport 
előadása (Felvidék) 
13–13.30: Marasztaló versek, mesék, énekek 
13.30–14: Verőcke tánccsoport (Felvidék)
14–15: Angyalbárányok – Écsi Gyöngyi 
bábelőadása (Felvidék)
15–15.30: Refifjak – Tehetségek református 
iskolákból (Lehner Zalán, Veres Réka és Veres 
Hunor)
15.30–16: Dávid és Góliát – Tábita Bábcso
port (Felvidék)
16–16.40: Nem ördöngösség: Hatvani pro
fesszor nyomában – Tófalusi Péter fizikatanár 
(Dóczy) látványos fizikai kísérletei
16.40–16.50: jelmezes átvonulás a Kölcsey 
Központba, Écsi Gyöngyi vezetésével

17.00–17.30 Kölcsey Központ, Bálterem
Pötyi és Pille – mese az igaz barátságról.  
Az Immánuel Otthon és a Kölcsey Ferenc  
Református Gyakorló Általános Iskola 
előadása

Ismét kezdetét veszi a nép-
szerű programsorozat: ezúttal 
 május 13. és június 24. között 
vehetünk részt ezeken a színes, 
tartalmas rendezvényeken.  
A sorozat fő támogatója idén is  
a város önkormányzata. 

Június 2., 16–19 óra: Fényes udvari 
juniális (rossz idő esetén a Petőfi Emlék
könyvtárban)
3., 13–22 óra: pünkösdikirályválasztás az 
Ondódi Közösségi Házban
9., 14–17 óra: szabadságtelepi juniális a 
Karácsony Sándor Általános Iskola udvarán 
10., 10–18 óra: józsai gyermeknap a Józsa 
parkban, 10–13 óra: családi juniális a 
Károli Gáspár utcán a Tócópatak melletti 
pihenőparkban, 10–12 óra: Gáspár György
kerti családi juniális Lisztes Tibor boltjánál, 
10–13 óra: nagyerdei gyermeknap az 
Ötholdas pagonyban, 14–16 óra: dombosi 
családi délután a Dombosi Óvodánál, 
10–17 óra: juniális a Tégláskerti játszótér
nél és a református templomnál, 
10–18 óra: családi juniális a Kismacsi 
Közösségi Háznál, 10–12 óra: juniális az 
Arany János téren, 10–12 óra: paci családi 
juniális a családsegítő központ udvarán.
Június 24.: Szent Lászlóbúcsú és családi 
nap a Szent Lászlóplébánia udvarán 
(Füredi út 6.).

Az egyes városrészekben – a helyi közintéz
mények és gazdasági társaságok mellett –  
magánszemélyek és önkéntesek is segítik a 
rendezvényeket a legkülönbözőbb módon: 
szervezőmunkával, technikai eszközök és 
helyszínek biztosításával és a versenyekhez 
ajándékok, tárgyi jutalmak felajánlására.

Május 13., 10–14: családi nap a Lencztelepi 
Református Templom udvarán
14., 14–17 óra: gyermeknap a Nagymacsi 
Közösségi Házban
20., 9–13 óra: gyermeknap a Közép Utcai 
Óvodában, 10–14 óra: Nagysándortelepi 
családi nap a Lilla téri Ált. Isk. Nagysándor J. 
Ált. Isk.i Tagint. udvarán
26., 10–13 óra: Wesselényilakótelepi 
gyermeknap a Tímárházban
27., 9–12 óra: gyermeknap a Homokkerti 
Közösségi Házban, 10–18 óra: gyermeknap 
a Liget téren, 10–12 óra: Ifjúság utcai gyer
meknap a Libakerti Könyvtárban és az Ifjúság 
utcai óvodában, 14–19 óra: újkerti gyermek
nap és közösségi ünnep a szánkódombon.
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O PárbeSzéd a Szerelemről. Ráckevei Anna 
csodálatos színészi játékát láthatja a debreceni 
közönség május 22én és 23án a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban. Visky András Júlia – Párbeszéd a 
szerelemről című monodrámája a szerző családjának 
tragikus sorsát mutatja be. Az édesapa, Visky Ferenc 
református lelkész volt, aki a II. világháború után 
feleségével Magyarországról Erdélybe szökött át, s 
ott hirdette az Isten igéjét. Ám őt is elérték az 1956
os tisztogatások, és a román kommunista diktatúra 
1958ban 22 év börtönre ítélte. Feleségét, Visky 
András anyját, (Sollich) Júliát pedig hét gyermekével 
kitelepítették a Dunadelta gulágjába. Júlia ebben a 
kilátástalannak tűnő helyzetben is az örök szere
lem ről, illetve az Úrhoz, a férjhez és a hazához, a 
magyarsághoz való hűségről tesz tanúbizonyságot a 
Pesti Magyar Színház vendégjátékában. n

Hajtogassunk darumadarat!
Közös daruhajtogatásra várja a diákokat a Déri 
Múzeum a Közösségek Hete programsorozat kereté
ben. Egy ősi japán legenda szerint aki ezer daruma
darat hajtogat papírból, annak a daru teljesíti egy 
kívánságát. A közös alkotásnak bármelyik iskola 
vagy osztály részese lehet. Az elkészült daruma
darakat a múzeum pénztárában lehet leadni május 
14éig. A múzeum családi napján, május 14én 
a résztvevők az összegyűjtött darumadarakkal 
feldíszíthetik a Szamuráj udvarház előtti múzeum
pedagógiasarkot, és megkereshetik a kiállításban 
található darukat is. n

O könyvHét debreCenben. Az Ünnepi Könyv hét országos 
vidéki megnyitója idén a cívisvárosban lesz. A debreceni 
Könyvhetet Papp András író  nyitja meg június 8án, csütörtökön, 
17 órakor. Az idei rendezvény fő tematikus csomópontja 
Szabó Magda születésének centenáriuma. A színpadon 
napközben irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók, este pedig 
koncertek zajlanak majd június 7. és 11. között a Csapó utcai 
sétálóövezetben. A könyvkereskedők standjainál dedikálások, 
gyerekfoglalkozások, kézműveskedés, kreatív feladatok és, 
természetesen, a Könyvhétre megjelenő új könyvek várják a 
könyvbarátokat. (Az idei már a 88. Ünnepi Könyvhét lesz és a 
16. Gyermekkönyvnapok!)

Árverés a Villás Galériában
Festmény és műtárgyárverést tartanak a Villás Galériában (Bem tér 2.) 
május 13án, szombaton 15 órától. Az aukción 211 tétel kerül kalapács 
alá: 116 festmény és 95 műtárgy.

A festmények főként 19. és 20. századi neves magyar festők alko
tásai; licitálhatunk itt AbaNovák Vilmos, Holló László vagy akár Czóbel 
Béla képeire is. A műtárgyak 
között antik ezüst dísztárgyak, 
Fischer és Zsolnay porcelán
fajanszok, bútorok, valamint 
szobrok is megtalálhatók. 
Összesen közel 33 millió forint a 
műtárgyak kikiáltási ára.

A legmagasabb nyitóárú 
tétel Koszta József Fiatal nő, 
muskátlival című képe lesz; 
ennek kikiáltási ára 3,4 millió 
forint. A legalacsonyabb árról – 
kilencezer forintról – pedig egy 
ezüst süteményfogó indul.

Az eddigi árverések sikerei 
után ismét nagy érdeklődésre 
számítanak a szervezők; mint elmondták, sokan jelezték érkezésüket 
külföldről és belföldről egyaránt, sőt már több vételi megbízás is 
érkezett.

Az aukció anyagáról katalógus is készült; ezt az interneten lehet 
megtekinteni. Az árverés napjáig egy kiállítás keretén belül láthatók a 
kalapács alá kerülő tárgyak (naponta 9–18, 13án 9–12 óráig).

www.villasgaleria.hu  ·  email: villas@villasgaleria.hu  ·  (52) 456600



 20., 18 óra FTC–DVSCTVP
 24., 18 óra Dunaújvárosi KKA–DVSCTVP
 27., 18 óra DVSCTVP–MTKBudapest

május
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Nagy tehetségként robbant be a hazai élvonal-
ba; kulcsszereplője volt az „ezüstös” Lokinak.  
És a mainak is az. 

Csáki Vikire tízéves korában figyeltek fel Tiszalökön, 
a helyi általános iskolában. Innen 14 éves korában 
vezetett az útja Debrecenbe, ahol végigjárta a 
korosztályos csapatokat és a korosztályos váloga
tottakat. 

A Loki felnőtt csapatában már 17 éves korában 
bemutatkozhatott és hamar meghatározó játékossá 
vált a jobb szélen, olyannyira, hogy tizenkét alka
lommal a felnőtt válogatottban is játszhatott. 

Legnagyobb klubszintű sikerei is Debrecenhez 
köthetők. Alapembere volt annak a Lokinak, amelyik 
kétszer is ezüstérmet szerzett – a Győr mögött – 
a magyar bajnokságban, és feljutott a Bajnokok 
Ligájának főtáblájára is. Ráadásul ekkor, 2010ben 
nemzeti színekben is sikeres volt, hiszen főiskolai 
világbajnok lett. Csapatával együtt történelmet írt, 
hiszen a magyar női válogatott először lett arany
érmes. 

Ezután nehezebb napok jöttek el a számá
ra 2011ben. Beütött a nagy gazdasági krach 
a Lokinál, a debreceni sikercsapat szétszéledt. 
Szörnyű dolog úgy elmenni, hogy az ember igazából 
maradni szeretne, mondta akkor Csakesz, aki rossz 
érzésekkel távozott, noha a francia sikercsapat, a 
Metz hívta, és a BLben szereplő gárdában is meg
állta a helyét. 

Onnan Békéscsabára vezetett az útja, majd 
Székesfehérvárra szerződött. De biztos volt benne 
minden érintett és minden igazi Lokidrukker is, 
hogy előbbutóbb hazatér majd. Ez aztán tavaly 
nyáron be is következett. 

Ha valakinek, neki aztán nem lehettek beil
leszkedési gondjai, hiszen a jó öreg Hódos minden 
négyzetcentiméterét jó ismeri. „Testvériesen” meg

Most is kulcsember a kötélidegzetű szélső

osztoznak a poszton Varsányi Nórival, és Tone Tiselj 
a személyében megtalálta a csapat első számú 
heteslövőjét is. Csakesz pedig azóta rezzenéstelen 
arccal és kötélidegekkel áll oda a büntetővonalhoz. 
Mint például ősszel Fehérvárott, amikor hét hibát
lanul bevert büntető után ment oda a nyolcadikhoz, 
hogy pontot mentsen csapatának. S hogy az élet 
milyen nagy rendező, ugyanez ismétlődött meg 
nemrég, a Siófok elleni hazai derbin; ekkor másod
percekkel a végső sípszó előtt szintén az ő hetese 
jelentette az ikszet. 

Tavasszal a pályán köszöntötte a csapat és a 
közönség a születésnapján – kissé elérzékenyülve 
szorongatta a tortáját. 

Csáki Viki tényleg hazatért... n

Csáki Viktória



11

A 11. helyen zárta a 2016–2017-es szezont 
a DVSE az OB 1-es vízilabda-bajnokságban. 
A helyezés csalódás, de vannak azért biztató 
dolgok.

Bár csak büntetőkkel, de a második mérkőzést is 
megnyerte a DVSE a Pécs ellen, így végül a 11. 
 helyen zárt. A meccs legszebb periódusa az volt, 
amikor a Macsifivérek ellenfélként egymásnak 
feszültek és a háromgólos, idősebb fivér Patrik 
(most a Pécs játékosa) egyenlítő gólja után a 
fiatalabbik, mindössze 16 éves Martin újra vezetést 
szerzett a Debrecennek. Mellesleg a szintén saját 
nevelésű Fekete Gergő (16 éves) és Dienes Imre 
Balázs (18 éves) is betalált. Rajtuk kívül Kaszanyi 
Roland és Smitula Gergő is a debreceni vízilab
dás nevelőműhelyből került ki. Szóval, ha abból 
a szempontból értékeljük a szezont, hogy a DVSE 
fiataljai mennyit játszottak és mennyire tudnak 
máris meghatározó tagjai lenni a felnőtt csapat
nak, biztató a helyzet. 

Más kérdés, hogy a szezonnak úgy vágott neki 
a DVSE, hogy a legjobb nyolc közé kerülést tűzte 
ki célul, ami végül nem jött össze. Az Acsoport
ban csak a hatodik helyen zárt az alapszakaszt 
követően a Debrecen a Szolnok, az OSC, a Szeged, 
a Vasas és a Pécs mögött, a középszakaszban a 
Honvéd, a Pécs és a Kaposvár mögött a negyedik 
helyen végeztek Kállayék, aztán a rájátszás első 
körében a Honvéddal szemben alulmaradtak, így 

vízilabdás 11-es

csak a 11. helyért játszhattak. A debreceniek be
csületére legyen mondva, ott kettőből két meccset 
nyerve múlták felül a Pécset. 

– Hogy nem jutunk be a legjobb nyolcba, az 
már november közepén eldőlt, amikor a Vasastól 
másodszor is egyetlen góllal kaptunk ki. Kiderült, 
hogy a két és fél hónap, amit együtt készültünk az 
új csapattal, nem volt elég arra, hogy kellőképpen 
összerázódjunk. A szezon közepén aztán jöttek 
a sérülések, voltak távozók is, így jutottunk oda, 
hogy a bajnokság végén 45 serdülő játékossal 
kellett felállnunk. Így is voltak bravúrjaink, például 
a Honvéd elleni párharcban csak egyetlen góllal 
maradtunk alul. Ez az utánpótlásunk erejét is 
mutatja, illetve azt, hogy egy kulturált és nagyon 
tehetséges csapatunk van, ami jövőre még jobb 
lesz – mondta a vezetőedző Komlósi Péter. n

A Debreceni Sportcentrum-
Sportiskola korábbi ügyvezető-
jét, Orendi Mihályt alelnökké, 
a mostanit, Becsky Andrást 
pedig taggá választották meg 
a MOB tisztújító közgyűlésén.

Orendi Mihály 15 évig dolgozott 
Debrecenben, miközben számos 
világverseny rendezését bonyo
lította le mindenkori stábjával.  
Ő maga is úgy érzi, hogy a deb
receni évek jelentősen nyomtak a 
latba az alelnökök választásánál. 

– Induláskor maximum tíz 
biztos szavazattal számolhattam. 
Az elért 114-hez a közgyűlés 
tagságának jelentős többsége 
is kellett támogasson. Ebben a 
kiállásban nyilvánvalóan komoly 
szerepet játszott az a debreceni 
másfél évtized, amelynek során 
15 sportági szakszövetséggel 
rendszeresen együtt dolgoz-

tam, miközben 22 világversenyt 
rendezhetett Debrecen az én 
koordinálásom mellett. Ha bele-
számolom az 1995-ös U–23-as 
atlétikai Eb-t és az 1998-as, 
budapesti, felnőtt atlétikai kon-
tinensbajnokságot, valamint az 
idei junior műkorcsolyázó Eb-t, 
akkor elmondhatom, hogy éppen 
25 világverseny lebonyolításában 
van kisebb-nagyobb részem – 
mondta Orendi Mihály.

Ahhoz képest, hogy 2014 
nyarán Orendi Mihály elköszönt 
a Debreceni Sportcentrumtól és 
„nyugdíjba ment”, elég aktívan töl
ti a mindennapjait. Elnöke volt a 
Magyar Úszó Szövetség Ellenőrző 
Testületének, a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetségnek pedig 
jelenleg is ügyvezető igazgatója. 
A MOBalelnökséggel sportvezetői 
pályájának csúcsára ért.

– Ez óriási dolog számomra! 
Ezt a sikert elsősorban a szorgal-
mamnak és, természetesen, a min-
denkori munkatársaim folyamatos 
segítségének köszönhetem. A vá - 
lasztási eredmények ismeretében 
optimista vagyok, hiszen elkötele-
zett, a magyar sportért tenni akaró 
tisztségviselők közé kerültem, akik 
tudnak és akarnak is egy intenzí-
vebb kapcsolatrendszerben dolgoz-
ni, s hatékonyan együttműködni a 
sportállamtitkársággal. n

Debreceniek a Magyar Olimpiai Bizottságban

Fotó: Nagy Anita

Becsky András és Orendi Mihály
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Lassan egyedüli hírmondóként marad a 
Lokiban a debreceni nevelésű játékosok közül 
Ferenczi János, ráadásul balhátvédként stabil 
tagja a csapatnak, sőt olykor a forduló váloga-
tottjának is. 

Az egyik legnagyobb ígéretként harangozták be 
2011 nyarán. Alig 20 évesen került fel az első 
kerethez, volt, aki az új Dzsudzsákot látta benne, 
elsősorban azért, mert kiváló bal lába van, ahogy 
azt edzői hangsúlyozták nem egy alkalommal. 
Aztán éveket töltött el a periférián, hol játszott, hol 
nem, hol az első osztályban kapott lehetőséget, hol 

Ferenczi, a jani
az NB IIIban. Ráadásul a sérülések sem kerülték el, 
így sokáig nem tudott stabil tagjává válni az első 
csapatnak. Egészen a tavaszi szezon kezdetéig. 
Korhut Mihály távozása, aztán a helyére igazolt 
Völgyi Dániel sérülése után kényszerből bal oldali 
védőként szerepeltették edzői, és ő kitűnően meg
állta a helyét. Több alkalommal is beválogatták a 
forduló válogatottjába az InStatindex alapján (egy 
játékosra vonatkozó teljes teljesítménymutató, ami 
az összes megmozdulás indexe alapján jön ki, de a 
posztspecifikus mutatók súlyozottan szerepelnek a 
rendszerben, így például egy védőnél a párharcok 
számítanak jobban).

Ferenczi Janika középpályásnak tartja magát, 
de egyre inkább megbarátkozik az új posztjával is, 
hiszen manapság egy szélső védő már nem sokban 
különbözik egy szélső középpályástól. Gyorsaságát, 
kiváló rúgótechnikáját nagyszerűen ki tudja hasz
nálni védőként is, ezt bizonyítja, hogy jó néhány gól
passzt kiosztott már, mióta balhátvédként játszatja 
őt Leonel Pontes vezetőedző.

– Nézzük mi is ezeket az inStat elemzéseket. 
 Nyilván örültem neki, hogy többször is bekerülhet
tem a forduló csapatába, de ennél sokkal fontosabb, 
hogy minél többször győzzön a csapat. Persze, ne
kem ez fontos visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, 
hiszen nem ez az eredeti posztom. Szerencsére a 
mai balhátvéd már nem csak védekezik, a támadá
sokba is besegít, ami – úgy gondolom – jobban is 
fekszik nekem, védekezésben viszont még mindig 
sokat kell fejlődnöm – mondta Ferenczi János. n

A Főnix Csarnok adott otthont a férfi kézilabda 
magyar kupa négyes döntőjének április köze-
pén. A Veszprém–Szeged csúcstalálkozó felért 
egy Bajnokok Ligája-döntővel. 

Immár 18. alkalommal találkozott a Magyar Kupa 
döntőjében a Veszprém és a Szeged. Telt ház és 
remek hangulat előtt csaptak össze az örök rivá
lisok. A fordulatos és teljesen kiegyenlített mérkő
zésen egyetlen gól döntött, mégpedig a Veszprém 
javára. Két másodperccel a vége előtt Palmarsson 
értékesített egy büntetőt, így együttese 23–22re 
győzött és megvédte címét, immár 14. alkalommal 
elhódítva a Magyar Kupát. n

Debrecen, a kézilabdafőváros

Fo
tó

: d
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u

Férfi Magyar Kupa, döntő: 
Telekom Veszprém–MOL-Pick Szeged 23–22 (13–9) 
Magyar Kupa, a 3. helyért: 
Grundfos Tatabánya KC–Csurgói KK 23–18 (10–9)
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 8., 18 óra DVSC–Gyirmót
 15., 18 óra DVSC–MTK
 22., 18 óra DVSC–Haladás

április

 6.,  18 óra DVSC–Újpest

május

Az exlokista légiósok, Dzsudzr 
válogatottnak. n

Debreceni focisták a címeres mezben

Barna Sz
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Összesen 52  csomópontban is 
biztosítani tudják majd.

Bővebb információ 
és részletek a  
Dehir.hu cikkében:

O Waze. Debrecen önkor 
szolgáltatóval. n

Jelentős mértékben gyorsulhat a forgalom Debrecenben

Jelentősen változik Debrecen közlekedése



Debrecen város napján, április 11én minden évben 
kitüntető címeket adományoz a közgyűlés. Idén a 
város díszpolgára lett dr. Balla György Széchenyi
díjas egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai 
Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igaz
gatója, valamint Győry Kálmán professor emeritus, 
világhírű magyar matematikus.

Pro Urbedíjat kapott Alexander Davern, a Natio
nal Instruments Corporation elnökvezérigazgatója 
és Derencsényi István református lelkész.

A Város Mecénása kitüntetésben részesült 
Koizumi Hirosi japán színházi rendező, producer, a 
Tojama Megyei Művészeti és Kulturális Szövetség 

elnöke, valamint Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. 
elnökvezérigazgatója.

A Város Sajtódíjasa idén M. Tóth Ildikó, a Debrece
ni Egyetem Rektorikancellári Kabinetének sajtófő
nöke lett, míg a Kölcsey Ferenc ösztöndíjat Keczán 
Mariann, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Múzeumának muzeológusa kapta.

Hagyományosan elismerésben részesülnek a 
rendvédelmi szervezetek kiemelkedően  tevékenykedő 
tagjai: idén emléklapot kapott Lippai Pál ezredes és 
Kiss Róbert, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandárja 39. lövész zászlóaljának megbízott 
vezénylő zászlósa. n

Debrecen büszkeségei

Fórumsorozatot indított a Debrecen 2023 Kulturá
lis Főváros Programiroda. A Dobozi lakótelep volt 
az első állomás, a Petőfikönyvtár. Itt Komolay 
Szabolcs alpolgármester, SomogyiTóth Dániel, 
a Debrecen EKF 2023 Programiroda ügyvezető 
igazgatója és Porkoláb Gyöngyi, a programiroda 
operatív igazgatója, valamint Balázs Ákos frakcióve
zető adott tájékoztatást a programról. A beszélge
tés moderátora Heller Zsolt volt. 

– Az a célunk, hogy minél több emberhez jusson 
el az Európa Kulturális Fővárosának gondolata. 
Minél több embert szeretnénk bevonni ebbe a 
folyamatba; szeretnénk, ha a debreceniek elmon
danák a véleményüket, ötleteiket – mutatott rá 
a rendezvénysorozat céljára Komolay Szabolcs 
alpolgármester.

A lakóterületi fórumok következő állomása má
jus 23án a Tócóskert lesz, június 23án az Újkert, a 

15

Fórumok a kulturális fővárosról

Csapókert, a Homokkert, a Nagyerdő és a belváros.
Tematikus civil fórumot május 24én a Nagyer
dei Víztoronyban tartanak; s ugyanitt rendeznek 
előadóművészeti fórumot június 7én, gazdasági 
fórumot pedig június 21én. n
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O lesz ivóvíz! Elkészültek a tervek HalápNagy
csere térsége ivóvízhálózatának kiépítésére.  
A 460 milliós beru házást a kormány is támogatja, 
a munkát szeretnék még ebben az esztendőben 
elkezdeni. Így gyakorlatilag nem lesz olyan része 
Debrecennek, ahol egészséges ivóvíz ne állna 
rendelkezésre. Mindezt Papp László polgármester 
jelentette be április 22én, a Föld napjához 
kapcsolódó nagycserei szemétszedésen. n

O átépítik a Létai és a Vámos
pércsi út kereszteződését. A túl
terhelt kereszteződésben naponta 
több, mint tízezer jármű halad át, 
ezért – a már korábban bejelentett 
52 városi közlekedési csomópont 
átépítése mellett – ezt a keresz
teződést is bővíti a önkormányzat. 
A csomópont a jövő évi költség
vetés terhére készül el. Jó hír a 
közlekedőknek, hogy az átépítés 
után ennek a kereszteződésnek az 
áteresztő kapacitása akár 50 szá
zalékkal is növekedhet. n

O Felújítják a Híd utcai rendelőt. 
Az Új Főnix Terv keretében Debrecen önkormány
zata 2017ben tizenegy orvosi rendelőt újít fel 
részben uniós forrásból. Januárban elindult az 
Apafi utcai és a Cegléd utcai rendelő korszerűsí
tése, márciusban – saját forrásból – a Kassai úti 
épület felújítása. A rendelők felújítására ebben 
az évben 800 millió forintot költ a város. Május 
közepén kezdődik a Híd utcai házi gyermekorvosi 
rendelő és védőnői tanácsadó épületének korsze
rűsítése.

Kívül felújítják a homlokzatot és hőszigetelt 
nyílászárókat építenek be, a belső térben pedig 
korszerűsítik az elektromos és gépészeti rendsze
reket. A gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés 

érdekében megújuló energiaforrásként az épület 
tetőszerkezetére napelemeket helyeznek el.

Az épület megközelítése és a belső terekben 
történő közlekedés is akadálymentessé válik, 
valamint a mozgáskorlátozottak számára külön 
vizesblokkot is kialakítanak. Az udvaron többek 
között akadálymentes parkolót, egy fedett, zárható 
kerékpártárolót és a babakocsik biztonságos 
elhelyezése érdekében a bejáratok mellett egy erre 
alkalmas tárolót is kialakítanak.

A pályázati forrásból az elhasználódott, elavult 
bútorokat, berendezéseket (kartonozó szekrény, 
vizsgálóágy, gyógyszerszekrény, irodai szék és 
további, az alapellátás működtetéséhez szükséges 
eszközök) is kicserélik. n

O enerGetikai korSzerűSítéS éS 
szemléletFormálás. Ez jellemezte az Ady 
Endre Gimnázium mindennapjait az elmúlt 10 
hónapban. Az átfogó iskolai energiahatékony
sági program zárórendezvényét április 20án 
tartották, ahol Széles Diána alpolgármester 
hangsúlyozta: „még ha nem is mi vagyunk 
már a működtetője, üzemeltetője az oktatási 
intézmények nagy részének, de a város straté
giai célkitűzése az, hogy a debreceni oktatás 
magas színvonalú legyen”.
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O ÁTaDTÁK éS MEGÁLDOTTÁK a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye székházát Debrecenben. Mint az eseményen 
Papp László polgármester hangsúlyozta: a város büszke rá, hogy itt valamennyi felekezet békében él egymással és segíti egymás fejlődését.  
A magyar kormány összesen 2,3 milliárd forinttal támogatta a metropólia Debrecenbe települését. n

O A Hatvani István Általános Iskola felújítására 
pályázaton 137 millió forintot nyert a város; a teljes 
beruházás 240 millió forintba került. A fűtéskorsze
rűsítésnek köszönhetően 40 százalékkal csökkent 
az intézmény téli rezsiköltsége. n

O orosz központ. Ismét megnőtt az orosz nyelv 
presztízse. Ma már rendszerint 2025 fő kezd el egyegy tanévet 
az egyetemen ezen a képzési területen. Nemcsak számukra lesz 
hasznos a Debrecenben megnyitott orosz nyelvi és kulturális köz
pont, hanem mindazok számára, akiket érdekel az orosz kultúra.

O tanulHatunk kínaiul. Folytatódhat a kínai 
nyelv oktatása a Bethlen Gábor Közgazdasági Szak
gimnáziumban, ezen túl pedig újabb lehetőségek
kel bővülhet a város és BelsőMongólia Autonóm 
Terület kapcsolata. Egy öt évvel ezelőtt kötött 
együttműködési megállapodás meghosszabbításá
ról írt alá május 2án szándéknyilatkozatot a kínai 
delegációval Barcsa Lajos alpolgármester és Tirpák 
Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum vezetője. n

O türk lászló nyerte a választást. Időközi 
választást tartottak Debrecen 6os számú választókerületében május 
7én. Erre azért volt szükség, mert a körzet korábbi önkormányzati 
képviselője, Danku Attila ez év januárjában elhunyt.

A választást a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte. Türk László elsöprő 
győzelmet aratott: 926 szavazatot gyűjtött, ami a leadott voksok 
58,31 százaléka.

Szekeres Antal jegyző, a helyi választási iroda vezetője közölte, a 
választás során minden rendben zajlott, nem történt semmi rendkívüli. 
A voksoláson összesen 1588 választásra jogosult állampolgár adott le 
érvényes szavazatot. n
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2020

O ÚJ LaKóK az ÁLLaTKErTBEN. Sivatagi rókákkal is talál
kozhatunk ezentúl a Nagyerdő szívében, ugyanis a faj két hím 
példánya érkezett az intézménybe nemrégiben.

O az éV TErMéSzETfOTóSa kiállítás május 17én, 17 órakor 
nyílik a Belvárosi Galériában. Itt láthatjuk Daróczi Csaba képét is, 
melynek címe: Kék és narancssárga.

Alig harminc kilométerre Debre
centől, a magyar–román határ 
túloldalán szőlőskertekkel, boros 
pincékkel tarkított dombok fogad 
ják a látogatót. Óriási  mulatság 
lesz itt, az Érmelléken, a bihar
diószegi Zichykastély kertjében 
május végén, 27én és 28án.

A Bakator Bor és Gasztro
fesztiválon május 27én 11 órá
tól a Bordó Sárkány, 13tól a 
Nightlosers játszik. 15 órától 
Szalonna és Bandája, 17től 
Ferenczi György és a Racka 
Jam, 18.45től a Vivát Bacchus 
 énekegyüttes, 20.30tól pedig a 
Kerekes Band. 28án, vasárnap 
a Pergő Hagyományőrző Műhely 
gyermekelőadását láthatjuk 
11 órától, 12.15től a Szömörce 

Néptáncegyüttes (Bihardiószeg) 
és a Zajgó Táncegyüttes (Székely
híd) folklórbemutatói következnek, 
14.30tól a Debrecen Dixieland 
Jazz Band játszik.

Megnézhetjük az 1701–1703 
között épült régiúj Zichykastélyt 
is: itt található az Érmellék Ökoló
giai Múzeum, ahol megtekinthető 
a tájegység növény és állat
világát, halászati és borászati 
hagyományait, valamint a kastély 
történetét bemutató kiállítás.

A fesztiválon kézműves porté
kák és házi finomságok vására 
várja a látogatókat, bemutatkoz
nak a HajdúBihar Megyei Vásár
szövetség tagtelepülései, és lesz 
bográcsgulyásfőző verseny, illetve 
ökörsütés is. n

Bor, gasztro, Bihardiószeg

Május sokunk kedvenc hónapja. 
Nem véletlenül. A tavasz ilyenkor 
a legszebb színeiben pompázik, 
csábítanak a napsütötte teraszok, 
a hangulatos parkok, a jó levegő 
és a természet, s nem utolsósor
ban a gondolat, hogy mindjárt itt 
a nyár, a szabadság, a fesztivál
szezon. A nyaralás tervezgetésén 
túl a május és a június az érett
ségik és felvételik időszaka, és 
ilyenkor ünnepeljük a gyerekeket, 
az édesanyákat és a pedagógu
sokat is. A késő tavasz, kora nyár 
gazdag programkínálata számos 
lehetőséget kínál arra, hogy – a 
megszokott ajándékok mellett – 
egyegy színházi vagy koncertél
ménnyel köszöntsük szeretteinket, 

vagy lazítsunk egyet a vizsgahaj
rá közepette. Mindehhez ideális 
ajándék a Tourinformirodában 
kapható ajándékutalvány, mely
nek összegét a vásárló határozza 
meg, és melyet a megajándéko
zott az év végéig szabadon fel
használhat. A több száz debreceni 
program között egyszerűen, gyor
san, napra, témára szűrve lehet 
böngészni a www.iranydebrecen.
hu weboldal Programajánló rova
tában, melynek segítségével akár 

hónapokra előre is tervezhetjük 
a szabadidőnket. Aki már ki is 
választotta a számára kedves 
programot, jegyét egyszerűen, 
sorban állás és kezelési költség 
nélkül megvásárolhatja a Tourin
formirodában, ahol – a debreceni 
rendezvények mellett – budapesti 
és országos színház és koncert
jegyek, fesztiválbérletek is kapha
tók. A vásárlók jegyeik mellé egy 
fél órára érvényes parkolójegyet 
kapnak ajándékba.

TOURINFORMiroda
4024 Debrecen, Piac u. 20.
(52) 412250
debrecen@tourinform.hu
www.iranydebrecen.hu

Programok, 
ajándékba
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Programok            időrendben
O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Május 12–24. 
Kínai tusfestés és szimbólumok: kiállítás 
Petró Mátyás műveiből  az Újkerti K. Házban

O Május 12–14.
Vasútmodell- és terepasztal-kiállítás a 
Józsai Közösségi Házban. 

O Május 12., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szeren-
csés János, avagy az ördög három arany 
hajszála. Bérletes előadás.  
10 és 14 óra: A sárig kicsi kígyó. Kamarajáték.

O Május 12. péntek, 10 óra
Palánta-cserebere a Libakerti Fiókkönyv-
tárban.

O Május 12., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Május 12. péntek, 17 óra
András gazda ötletei – balkonkertészeti 
tanácsadás a Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Május 12., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Shirley 
Valentine. Díszelőadás.

O Május 13., szombat, 9.30
Társasjátékklub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Május 13.,14.
Tradicionális reiki I.  Kövesi Péter tradicioná-
lis reikimester, spirituális tanító vezetésével az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 13., szombat, 9 óra
A Főnix Irodalmi Kör nyílt foglalkozása az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 13., szombat, 9 óra
Országos Weöres Sándor gyermekszín-
játszó fesztivál északkelet-magyaroszági 
regionális találkozója a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Május 13., szombat, 10 óra
Ifieszta-I. Debreceni Ifjúsági Táncbörze az 
Ifjúsági Ház udvarán (esőnap: május 14.).

O Május 13., szombat, 10 óra
Lencz-telepi családi nap a Lencz-telepi 
Református Templom udvarán.
Családi nap az Arany János téren.
Aprók majálisa a Kismacsi Közösségi Házban.

O Május 13., szombat, 10 óra
Kertvárosi kutyák karneválja a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 13., szombat, 10 óra
II. Pipa-nap. Városi pipaszívó verseny és baráti 
találkozó a Tímárházban.

O Május 13., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Origami újratöltve. Já-
tékos foglalkozássorozat az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Május 13., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör 
gyerekeknek. Múzeumpedagógiai foglalko-
zás a Déri Múzeumban. Mese a csodatévő 
legyezőről.

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

O Május 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Május 13., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György, avagy a 
megcsúfolt férj. Honthy Hanna-bérlet.

O Május 13., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés – habpartyval  az  
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 14., vasárnap
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

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

O Május 14., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban. 

O Május 14., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Győzzük le a gra-
vitációt! Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Május 14., vasárnap, 14 óra
Gyereknap a Nagymacsi Közösségi Házban.

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

O Május 14., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György, avagy a 
megcsúfolt férj. Latinovits Zoltán-bérlet.

O Május 15.–június 30.
Kiállítás a madarak és fák napja alkalmá-
ból a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 15., hétfő, 14 óra
Férfiak, apák, nagyapák köszöntése a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 15., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Gyermekágyasként – 
életmód, szex, családtervezés. Mikor jöhet a 
következő? Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógy-
ász szakorvos előadása az Újkerti könyvtárban.

O Május 15., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Dandin György, avagy a 
megcsúfolt férj. Soós Imre-bérlet.

O Május 16., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó. 

O Május 16., kedd, 14 óra
„Love a tree day” – „Szeresd a fát!”– 
program az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 16., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Kinek az ég alatt már 
senkije sincsen. Hegedűs Géza-bérlet.

A CROCODILE ROCK ZENEKAR május 
20-án este az Incognitóban játszik.  
Itt mutatkozik be az új gitáros,  
Tóth Balázs, aki Wesser Patrik dobos 
(képünkön), Pércsi Sándor basszeros 
és Tamás Nándor énekes mellé sora-
kozik fel a csapatban. (A Krokodilok 
másnap 18 órától Nagyváradon, a 
várban lépnek fel a Festum Varadi-
num-sorozat vendégeként.)
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O Május 16., kedd, 14.30
Kínai napok. „Kínai élményeim.” Előadó: 
Tarcali Gábor – az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 16., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méiusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Május 16., kedd, 17 óra
Gebei Judit kiállításának megnyitója a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 16., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 16., kedd, 17 óra
Ritók Lajos kiállítása a DAB-székházban.

O Május 16., kedd, 18 óra
Víg Kamaraszínház: Kinek az ég alatt már 
senkije sincsen. Fekete István-bérlet.

O Május 16., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Orlando. 
Bérletszünet.

O Május 16., kedd, 19.30 óra
Géniuszok feketén-fehéren. A Kodály 
Filharmonikusok Debrecen koncertje a Kölcsey 
Központban (Korzó-bérlet, Rubányi-bérlet)

O Május 17.–június 15.
Saubermacher – az év természetfotósa, 
2016 fotókiállítás a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Május 17., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A sárig 
kicsi kígyó. Kamarajáték. 10 és 14 óra: A só. 
Bérletes előadás.

O Május 17., szerda, 10 óra
Gyalogló klub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 17., szerda, 15 óra
Életkérdések, bibliai válaszok a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 17., szerda, 16 óra
5 éves a Mentál Filmklub a Delta Moziban.

O Május 17., szerda, 16 óra
Így élünk mi Kárpátalján. Bacskai Béla és 
Bacskai Adrienn előadása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Május 17., szerda, 16 óra
Balkonkertészet. Ültetés, 
ápolás, fajtaismeret. Lakossági 
balkonkertészeti egységcsomagok 
kiosztása. Váradi Zoltán előadása a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O Május 17., szerda, 17 óra
The Kids’ Club – vidám angolnyelv-ta-
nulás 6 hónapos kortól 14 éves korig a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Május 17., szerda, 17 óra
Ijesztő erőtér. Debrecen és a kortárs 
magyar líra. Lapis József, irodalomtörténész, 
az Alföld szerkesztőjének előadása a múzeumi 
világnap előestéjén a Debreceni Irodalom 
Házában.

O Május 17., szerda, 18.15
Életreform klubesték. „Mesterünk az 
Egónk.” Barta Éva előadása az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 17., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Orlando. 
Bérletszünet.
Csokonai Színház: Varázsfuvola. Ady Endre 
2. bérlet.

O Május 18–19.
Be online! Csoportos foglalkozások általános 
és középiskolásoknak az Internet világnapja al-
kalmából: QR-kód-kereső és internetes játékok 
a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Május 18., csütörtök, 10 óra
TechCsajok az Agóra Tudományos Élmény-
központban.

O Május 18., csütörtök, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: Kinek az ég alatt már 
senkije sincsen. 10-től Móra Ferenc-, 14-től 
Mándy Iván-bérletben.

O Május 18., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó. 

O Május 18., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 18., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen – mentálhigiénés elő-
adás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.

O Május 18., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Május 18., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Varázsfuvola. Csortos 
Gyula-bérlet.

O Május 19., péntek, 10 óra
Nagy játéknap. Játékos sportvetélkedő 
óvodások számára a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Május 19., péntek, 10 óra
Palánta-cserebere a Libakerti Fiókkönyv-
tárban.

O Május 19., péntek,
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Babusgató. Böl-
csőszínház. 10 és 14 óra: A só. Bérletes előadás.

O Május 19., péntek, 14.30
Luther nyomában. Tűzzománc-foglalkozás 
általános iskolásoknak az Újkerti K. Házban.

O Május 19., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Május 19., péntek, 17 óra
András gazda ötletei – balkonkertészeti 
tanácsadás a Libakerti Fiókkönyvtárban.

O Május 19., péntek, 17.30
A kínai öt elem tana, avagy hogyan műkö-
dik a szervezetünk? Kökényessy György, 
a Szatyor termelői piac termelőjének 
előadása a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 19., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Csikos Sándor-est.

O Május 19., péntek, 19 óra
Zenés záróra: ’70-es, ’80-as évek tánc-

VASÚTMODELLEK ÉS TEREPASZTALOK. A népszerű kiállítás május 12-én 12 és 18, 
13-án 9 és 18, 14-én 9 és 16 óra között látható a Józsai Közösségi Házban.



O Május 20., szombat, 14:30 és 15:30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 20., szombat, 15 óra
Kézműves klub, nem csak gyerekeknek, 
az Ondódi Közösségi Házban.

O Május 20., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O Május 20., szombat, 18 óra
Tavaszköszöntő zenés mulatság a Józsai 
Közösségi Házban. 

O Május 21., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Százszorszép Bóbiska. 
Majoros Ági Bábszínházának vendégelőadása. 
Babusgató. Bölcsőszínház.

O Május 21., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Hüllőmánia. 
Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Május 21., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Május 22., hétfő,  10  és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház.

O Május 22., hétfő, 14 óra
Baráti találkozó. A Miskolci Magányosok 
Klubjának bemutatkozása a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Május 22., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes ea.

O Május 22., hétfő, 15 óra
A világ megvár, míg olvasol! A Józsai 
Könyvtár Olvasókörének foglalkozása a Józsai 
Fiókkönyvtárban.

O Május 22., hétfő, 17 óra.
Tárgymesék a Déri Múzeumban. A Nagy
templom hangtölcsérei.

O Május 22., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Varázsfuvola. Németh 
László-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Júlia –Pár be
széd a szerelemről. Bérletszünet.

O Május 23–30.
sumMA. A Hajdú-Bihar Megyei Építészkamara 
jubileumi kiállítása a Kölcsey Központban.

O Május 23., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó. 
Kamarajáték.

O Május 23., kedd, 10 óra
Városismereti vetélkedő a Tímárházban.
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zenéje. A zongoránál Kovács Lajos – az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Május 20–21.
X. Debreceni Mézeskalács Fesztivál a Déri 
Múzeumban. 

O Május 20., szombat, 9 óra
Közép utcai gyermeknap a Közép Utcai 
Óvodában.

O Május 20., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Május 20., szombat, 10 óra
C64–Retro számítógépkiállítás az Ifjúsági 
Házban.

O Május 20., szombat, 10 óra
Nagysándortelepi családi nap a Lilla Téri 
Általános Iskola Nagysándor József Általános 
Iskolai Tagintézmények udvarán.

O Május 20., szombat, 10 óra
35 éves a Homokkerti Kertbarát Kör. 
Jubileumi ünnepség a Homokkerti K. Házban.

O Május 20., szombat, 10 óra
Lurkóműhely a Tímárházban.

O Május 20., szombat, 10 óra
Józsai alkotóműhely a Józsai K. Házban.
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O Május 23., kedd, 14 óra
Európai kultúrák bemutatkozása, 
spanyol, olasz fiatalok közreműködésével 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 23., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Hessmese. Nemes Nagy 
Ágnes-bérlet. Pinokkió. Bérletes előadás.

O Május 23., kedd, 15.30
Kenguru Tánccsoport Egyesület nyilvános 
próbája a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 23., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a 
Méiusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Május 23., kedd, 16.30
„Csapó” kávéház – kávé, zene, beszélgetés a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 23., kedd, 17 óra
Lakossági fórum a Libakerti Fiókkönyv-
tárban. Környezettudatosság a családban: 
generációk egymásra hatása.

O Május 23., kedd, 17 óra
Lakossági fórum:  Európa Kulturális Fővá-
rosa, 2023 az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 23., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 23., kedd, 17 óra
„Kultúr-panel” – bemutatkozó közösségeink 
az Újkertben. Az Életreform és az Unikornis 
Klub nyitott programja az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 23., kedd, 18.15
Nyílt segítő nap. Reiki, életvezetési tanács-
adás, masszázs, reformételek kóstolója
az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 23., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Varázsfuvola. Honthy 
Hanna-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Júlia – párbe-
széd a szerelemről. Bérletszünet.

O Május 24.–június 30.
Országos pasztell festők kiállítása a Józsai 
Közösségi Házban.

O Május 24., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A sárig 
kicsi kígyó. Kamarajáték. 14 óra: Pinokkió. 
Bérletes előadás.

O Május 24., szerda, 16.30
Egy elfeledett bihari fazekasközpont: 
Margitta. Sándor Mária néprajzos, 
muzeológus előadása a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Május 24., szerda, 17 óra
The Kids’ Club – vidám angolnyelv-ta-

nulás 6 hónapos kortól 14 éves korig a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Május 24., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Művészet. Novák István-
bérlet.

O Május 25.–június 16.
A Tájoló Tűzzománc Szakkör és a Palmetta 
Ötvöszománc Szakkör közös évadzáró 
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 25., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes ea.

O Május 25., csütörtök, 16.30
Környezettudatos háztartás: előadás a 
Petőfi  Emlékkönyvtárban. Háztartási prakti-
kák: hogyan csökkentsük háztartásunk víz-, 
gáz- és villanyszámláját? 

O Május 25., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 25., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen – mentálhigiénés előadás-
sorozat a Józsai Közösségi Házban.

O Május 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban. 

O Május 25., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Művészet. Universitas-
bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Imigyen szóla 
Luois De Funes. Bérletszünet.

O Május 25., csütörtök, 19.30 óra
“Ímé szép vagy”. Az Énekek Éneke zenében  
és irodalomban, Palestrinától napjainkig.  
A Kodály Filharmonikusok Debrecen koncertje a 
Pásti utcai zsinagógában.

O Május 26.–június 1.
Színes gyermekvilág. Kiállítás a Suza Galéria 
gyerekmunkáiból a Kölcsey Központban. 

O Május 26–28.
Díszmadár-kiállítás a Debreceni Állatkert-
ben. 

O Május 26., péntek, 10 óra
Wesselényi-lakótelepi gyermeknap a 
Tímárház-Kézművesek Házában.

O Május 26., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes 
előadás.

O Május 26., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

RITÓK LAJOS képeiből május 16-án nyílik kiállítás a DAB-székházban
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O Május 27., szombat, 13 óra
Víg Kamaraszínház: Kinek az ég alatt már 
senkije sincsen. Bérletszünet.

O Május 27., szombat, 14 óra
Újkerti gyermeknap és közösségi ünnep 
az újkerti szánkódombnál.

O Május 27., szombat, 14 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör 
felnőtteknek a Déri Múzeumban.

O Május 27., szombat, 14:30 és 15:30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 27., szombat, 15 óra
Pünkösdi motolla. Pünkösdikirály- és 
-királynéválasztás, pünkösdi játékok és 
táncmulatság. Jó idő esetén a dombostanyai 
templomromnál, rossz idő esetén a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticuban.
Szaunaprogram a Hotel Lyciumban. 

O Május 27., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Stabat Mater. (Nagyvárad 
Táncegyüttes és Közép-Európa Táncszínház) 
Vendégjáték.

O Május 27., szombat, 20 óra
Milliók hangja – Swing & Big Band Beat. 

Willis Conover munkássága előtt tisztelgő 
rendhagyó, egész estés zenei műsor a Kölcsey 
Központban.

O Május 28., vasárnap 
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Május 28., vasárnap
Bubu-gyereknap a Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Május 28., vasárnap
Gyermeknap a Debreceni Állatkertben.

O Május 28., vasárnap, 9 óra
Vojtina Bábszínház: Csillagocska-gyereknap 
a belvárosban.  Helyszínek: Nagytemplom, 
Emlékkert, Baltazár tér, Kölcsey Központ, Déri 
Múzeum, Modem.

O Május 28., vasárnap, 10 óra
Gyereknapi családi nap a Déri Múzeumban.

O Május 28., vasárnap, 11 és 15 óra
Csiribiri – Halász Judit gyermeknapi 
koncertje a Kölcsey Központban. 

O Május 28., vasárnap, 16 óra
Japán kalligráfia Szato Aja japán 
egyetemi tanár közreműködésével a Déri 
Múzeumban.
Szengoku Dzsidáj. A harcoló fejedelem-
ség kora. Karsai János tárlatvezetése.

O Május 26., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 évesek-
nek a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Május 26., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub. A Jobb Veled a Világ 
Alapítvány boldogságprogramja az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Május 26., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Imigyen szóla 
Luois De Funes. Bérletszünet.

O Május 27–28.
Gyereknapi hétvége az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Május 27., szombat, 9 óra
Homokkerti gyermeknap a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Május 27., szombat, 9 óra
Népek játékai: színes program a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárban.

O Május 27., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Május 27., szombat, 10 óra
Gyermeknap a Liget téren.
Ifjúság utcai gyermeknap az Ifjúság Utcai 
Óvoda és a Libakerti Könyvtárban.
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O Május 28., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Május 29.–június 2.
A Kobaktörő könyvtári levelezős játék 
díjkiosztója a Kartács utcai Fiókkönyvtárban.

O Május 29., hétfő, 
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 és 14.30: „Szíp 
kerekek, forogjatok!” Szertartásszínház – 
rítusjáték. 14 óra: Pinokkió. Bérletes előadás.

O Május 29., hétfő, 14 óra
Baráti találkozó. A Kabai Nyugdíjas Klub 
bemutatkozása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 29., hétfő
Víg Kamaraszínház: Kinek az ég alatt már 
senkije sincsen. 14 órától Tamási Áron-bérlet, 
18-tól Ady Endre 1. bérlet.

O Május 30., kedd,  9.30, 13 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 és 14.30: „Szíp 
kerekek, forogjatok!” Szertartásszínház – 
rítusjáték. 14 óra: Pinokkió. Bérletes előadás.

O Május 30., kedd, 17 óra
„Kő kövön...” – Székelyhidi Zsolt kiállí-
tásának megnyitója a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Május 30., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Május 30., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Jadviga párnája. Mensáros 
László-bérlet. Víg Kamaraszínház: Művészet. 
Ady Endre 2. bérlet.

O Május 31., szerda, 9.30, 13 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: „Szíp kerekek, forogja-
tok!” Szertartásszínház – rítusjáték.

O Május 31., szerda, 10 óra
Gyaloglóklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Május 31., szerda, 13 óra
Életmódpercek nem csak nyugdíjasoknak a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 31., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes ea.

O Május 31., szerda, 18.15
Életreform klubesték. Nyílt segítő nap – 
reiki, életvezetési tanácsadás, masszázs 
 az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 31., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ:  
Ray & Michael Cooney: Minden lében 
három kanál. Komédia két részben,  
a Körúti Színház előadása.

O Május 31., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Jadviga párnája. Rajz 
János-bérlet.

Víg Kamaraszínház: Művészet. Horváth 
Árpád-bérlet.

O Június 1., csütörtök, 9.30, 13 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 és 14.30: „Szíp 
kerekek, forogjatok!” Szertartásszínház – 
rítusjáték. 14 óra: Pinokkió. Bérletes előadás.

O Június 1., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 1., csütörtök, 19.30 óra
A Kings’s Singers és a Kodály Kórus kon-
certje a Kölcsey Központban.

O Június 2., péntek, 10 óra
Palánta-cserebere a Libakerti könyvtárban.

O Június 2., péntek, 9.30, 13 és 14 óra 
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 és 14.30: „Szíp 
kerekek, forogjatok!” Szertartásszínház – 
rítusjáték. 14 óra: Pinokkió. Bérletes előadás.

O Június 2., péntek, 16 óra
Fényes udvari juniális a Fényes udvarban. 
(Rossz idő esetén a Petőfi Emlékkönyvtárában.)

O Június 2., péntek, 17 óra
Debrecen Zöld Éke: Májinka András 
természetfotós kiállítása a Nagyerdő 
növényvilágáról az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Június 2., péntek, 19.30 óra
A Kings’s Singers és a Kodály Kórus kon-
certje a Kölcsey Központban.

O Június 3., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Június 3., szombat, 13 óra
III. Ondódi pünkösdikirály-választás az 
Ondódi Közösségi Házban.

O Június 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 6.–július 11.
Hanicz Riza parapeloktató-textilszobrász 
kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban.

O Június 6., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: A sárig kicsi 
kígyó. 4 óra: Pinokkió. Bérletes előadás.

O Június 6., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub  a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. 

O Június 6., kedd, 17 óra
Az én Debrecenem. Bakó Endre iroda-
lomtörténész előadása magyar íróink 
Debrecenhez fűződő viszonyáról az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Június 6., kedd, 21 óra
Kertmozi: Gyalog Galopp a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon

O Június 7., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó. 
Kamarajáték.

O Június 8., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó. 
Kamarajáték.

O Június 7., szerda, 14 óra
„Nem jó az időskor, mert nem jár egye-
dül!” Dr. Sándor Péter háziorvos előadása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Június 7., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes ea.

A gyereknapi hétvégén különleges tudományos kalandok várják a kicsiket és  
a nagyokat az Agórában.
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O Június 7., szerda, 17.30
Daloló – Mesterek és tanítványaik. 
Közreműködnek a Hajdúdorogi Őszidő Kultu-
rális Egyesület tagjai a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Június 8., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes 
előadás.

O Június 8., szombat, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 9., péntek, 10 óra
Palánta-cserebere a Libakert Fiókkönyv-
tárban.

O Június 9., péntek,  14 óra
Vojtina Bábszínház: Pinokkió. Bérletes 
előadás.

O Június 9., péntek, 14 óra
Szabadság-telepi juniális a Karácsony 
Sándor Általános Iskola udvarán.

O Június 9., péntek, 16 óra
Művelődéstörténeti, magyarságismereti 
kalandozások a Kárpát-hazában. Ozsváth 
Sándor művelődéstörténész előadása a Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárban.
 
O Június 10., szombat, 9.30
Társasjáték klub az Ifjúsági Házban. Önfeledt 
játék felnőtteknek is.

O Június 10., szombat, 10 óra
„Esküszöm, hogy rosszban sántikálok!”  
Gyermeknap a 20 éves Harry Potter jegyében. 
A rendezvény keretében Váradi Zoltán 
előadása 11 órai kezdettel. Címe: Legen-
dás állatok a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 10., szombat, 10 óra
Józsai gyermeknap a Józsa Parkban. 
Városrészi családi juniális a Tócó-patak 
mellett lévő pihenőparkban. Gáspár György 

kerti családi juniális Lisztes Tibor boltjánál. 
Nagyerdei gyermeknap az Ötholdas 
Pagonyban. Tégláskerti családi juniális a 
tégláskerti játszótéren.
Juniális az Arany János téren.

O Június 10., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Hangszergyár. Játékos 
foglalkozássorozat az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Június 10., szombat, 14 óra
Dombosi családi délután a Dombosi 
Óvodában. Kismacsi családi juniális a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Június 10., szombat, 17 óra
Buffalo Bill cirkusza Debrecenben a Déri 
Múzeumban.

O Június 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 10., szombat, 20.30
Carmina Burana. Táncjáték a Szegedi Kortárs 
Balett előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Május 11., vasárnap, 
Régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Június 11., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek.  
Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Június 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Június 12., hétfő, 20.30
’Lew’ Wallace – Patrick Barlow: Ben Hur. 
Komédia a Madách Színház előadásában a 
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

KÜLÖNLEGES ALKOTÁSOK TÁRLATA nyílik május 25-én 17 órakor az Újkerti Közösségi Házban. A Tájoló tűzzománc és a Palmetta 
ötvöszománc-szakkörök évadzáró kiállítását június 16-áig láthatjuk.

O Június 13., kedd, 14 óra
Sakk szakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Június 13., kedd, 17 óra
Gerhard Cervenka kiállításának megnyi-
tója a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Június 13., kedd, 20.30
’Lew’ Wallace – Patrick Barlow: Ben 
Hur. A Madách Színház előadása a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 14., szerda, 14 óra
Gyaloglóklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Június 14., szerda, 17 óra
Versbarátkör. Verses mesék. Császár József 
könyvbemutatója a Benedek Elek Fiókkönyv-
tárban.

O Június 14., szerda, 18.15
Allergia és egyéb nyári betegségek – 
megelőzés, gyógyítás természetes úton 
– az Újkerti Közösségi Házban.

O Június 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 15., csütörtök, 20.30
Murray Schisgal: Második nekifutás. Vígjá-
ték két részben – a Karinthy Színház előadása 
 a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

Tanácsadás
egészségmegőrzésről
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek 
megelőzéséről az Ifjúsági Házban. 
Május 12-én, 16-án, 23-án,  26-án, 30-én 
és június 2-án, 6-án, 9-én 9 órától.
Előzetes bejelentkezés Bánfi Ildikónál a 
(30) 312-8390-es telefonszámon.
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O konCert a nagytemplomban. A Reformá
ció 500. évfordulója alkalmából a Filharmónia Ma
gyarország az Egyházzenei Fesztivál keretében idén 
a megszokottól is népszerűbb együtteseket hoz el 
Debrecenbe május 30. és június 5. között.

Az esemény egyik kiemelt programja az angol 
kóruskultúra egyik legsikeresebb énekegyüttese, a 
New College Oxford Kórusa lesz, mely május 31én 
Debrecenben, a Református Nagytemplomban lép 
fel. Orgonán közreműködik Timothy Wakerell, aki 
szintén nem akármilyen nemzeti eseményeken 
csillogtathatta meg tudását élő televízióközvetí
tések közepette: ő volt az, aki Margaret Thatcher 
bárónő temetésén és II. Erzsébet gyémánt jubileumi 
ünnepségsorozatán is orgonált.

További részletek az Egyházzenei Fesztiválról: 
www.egyhazzeneifesztival.hu

http://www.egyhazzeneifesztival.hu/
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Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kertéSz miHály-terem
Május 11–17. 15 óra (16án nincs)  ó, anyám!
Május 11–17. 17 óra (16án nincs)  arthur király  

 – a kard legendája
Május 11–17. 19.30  a galaxis őrzői 2.
Május 18–24. 15 óra  arthur király – a kard legendája
Május 18–24. 17.45, 20.15  alien: Covenant
Május 25–31. 15.15  Csápi – az óceán hőse 

(27én és 28án 13.30tól is)
Május 25–31. 17.15  alien: Covenant
Május 25–31. 19.45  a Karib-tenger kalózai:  

 Salazar bosszúja

O soós imre-terem
Május 11–17. 20 óra  arthur király – a kard legendája
Május 11–17. 15.15  a galaxis őrzői 2.
Május 11–17. 18 óra  Hogyan legyél latin szerető 

(12én nincs, 13án és 14én 13 órától is)
Május 12. 17.45  Esti Kvíz
Május 18–24. 20 óra (23án nincs)  arthur király  

 – a kard legendája
Május 18–24. 15.15  a galaxis őrzői 2.
Május 18–24. 18 óra  ó, anyám! 

(23án nincs, 20án és 21én 13.15től is)
Május 23. 18 óra   Debrecen 2023 filmklub:  

 az európai filmművészet nagyjai  
 – tematikus filmklub és filmtörténeti előadás 

Május 25. 18 óra  DESz-apolló filmklub  
 – a zenekar látogatása

Május 26–31. 20.15  alien: Covenant
Május 25–31. 15.30 (26án, 27én és 28án nincs)  Julieta
Május 29–31. 17.30  a tökéletes gyilkos

O DeÉsY ALFrÉD-terem
Május 11–17. 20.15  ó, anyám!
Május 11–17. 17.30  a galaxis őrzői 2.
Május 11–17. 15.30  Emlékképek
Május 13–14. 13.30  Bébi úr
Május 18–24. 19.30 (19én nincs)  a galaxis őrzői 2.
Május 18–24. 15.30  a Vademberek hajszája
Május 18–24. 17.30 (20án és 21én 13.30tól is)  Julieta
Május 25–30. 17.30  a Karib-tenger kalózai:  

 Salazar bosszúja
Május 25–31. 20.15  frantz
Május 25–31. 15 óra  a galaxis őrzői 2.
Május 31. 17.30  Korean Movie road!

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja

Újabb szuperlátványos Marvelmozira számíthatunk 
májusban. A nagy sikerű, 2014es szuperhősfilm 
folytatásában újra feltűnnek a különleges karakte
rek: Űrlord, Gamira, Drax, Mordály és Kicsi Groot.  
(S, persze, további földönkívüli és fantasztikus 
arcok.) Az őrzőknek sokat kell tenniük azért, hogy 
összetartsák újdonsült családjukat, miközben titko
kat is felfednek Űrlord igazi szüleiről.

Régi kedvencek térnek vissza a mozivászonra, 
hiszen ki ne szeretné a bohókás kalózt? A legújabb 
kalandban Jack Sparrow kapitányt megcsapja a 
balszerencse szele, hiszen a gonosz és rettenthe
tetlen Salazar kapitány (Javier Bardem) vezette 
szellemkalózok megszöknek az Ördög Háromszö
géből. Egy cél vezérli őket: végezni akarnak minden 
egyes kalózzal. A rostálásból, persze, Sparrow sem 
maradna ki, ha rajtuk múlik…

Nagy kőbe vágta a kardját Guy Ritchie: a rendező a 
történelem egyik legismertebb sztoriját és alakját, a 
legendás Arthur királyt idézi meg új filmjében. Nem 
is akárhogyan: elképesztő látványvilágba helyezi a 
történetet, és olyan nagynevű színészeket vonultat 
fel, mint Jude Law, vagy a Trójából is ismert Eric 
Bana. Egy biztos: remek zenékben és elképesztő 
ütközetekben nem lesz hiány.

Arthur király – A kard legendája

A galaxis őrzői 2.

Filmek az Apollóban

Májusi filmkavalkád
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Megfejtéseiket május 27-éig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között  
kisorsolunk két darab  

léta száraztésztacsomagot.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejté
sét beküldő szerencsés olvasóink:

Zsom Józsefné (Nádudvar, Bem J. u.) 
és Szotkóné Lemák Mária  

(Debrecen, Menyhárt József tér)



Hurrá, gyermeknap!
Családi és városrészi programok szerte a városban
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nélkül tilos.

Címlap: Debrecenben  
a Harlem Globetrotters
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Jön a Harlem Globetrotters!
Ismét fantasztikus showval turnézik Magyarorszá
gon a világhírű kosárlabdacirkusz. Még 1934ben 
történt egy jótékony célú meccsen – túl a Harlem 
Globetrotters ezredik mérkőzésén –, hogy egy gyön
ge csapat ellen már 112:5re vezettek, és ekkor el
kezdtek a pályán bohóckodni. Nagy közönségsikerük 
volt, és attól fogva minden meccsen, ha nyerésre 
álltak, nekifogtak a mókának. Ebből gyakorlatilag 
műfaj és kész színpadi show lett.

A Harlem Globetrotters ma már több mint szimp
la kosárlabda: egy márkanév, amely 85 év során 
mindig is egyet jelentett az önfeledt szórakozással. 
A csapat eddig már több mint 25 ezer mérkőzést 
játszott. Bárhol léptek pályára, mindenkit elbű
völtek, s ez Debrecenben sem lesz másképp: igazi 
családi programra számíthat a nagyérdemű május 
28án a Főnix Csarnokban. n

O a king’s singers zárja az évadot.  
A Kodály Filharmónia Debrecen és a világhírű King’s 
Singers közös koncertjével zárul június 1jén és 
2án a mostani, igen sikeres évad. Ősztől pedig 
újra színes, gazdag program várja a klasszikus 
muzsika kedvelőit. A teljesség igénye nélkül néhány 
név a 2017/2018as évad műsortervéből: Bogányi 
Gergely, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Carlo Montanaro, 
Ligeti András, Kollár Imre, Kovács János, Gary 
Graden, a Pannon Filharmonikusok, a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar, a Capella Savaria. Műso
ron lesz – többek között – Stravinsky Petruskája, 
Csajkovszkij és Vivaldi hegedűversenyei, Beethoven 
és Mahler szimfóniái, Schubert Eszdúr miséje és 
Respighi Római ünnepei is. n
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