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Az idei hosszú, fagyos tél után már mindenki nagyon várja a napsütést, a tavaszt, a jó időt.
A virágokkal együtt Debrecen is kinyílik, és még
több szabadidős lehetőséget élvezhetnek az emberek. A Nagyerdő is egyre inkább megtelik élettel,
jönnek a futók a stadion köré, lassan elindulnak
majd a szökőkutak, családok, párok sétálnak a Békás-tó körül – igazán ránk fér már ez. Az új jelképpé
váló Nagyerdei Víztorony is felpörög – események
sorával várja a látogatókat –, de a stadion északi
oldalán a szomszédos Hall a sem tétlenkedik, nem
beszélve a Red&White igazán hangulatos programjairól. Meg, persze, senki ne feledkezzen meg a
város büszkeségéről, a Lokiról… A csapatnak most
igazán szüksége van arra, hogy mellette álljunk!
A nagy sikerek idején könnyű volt sokan együtt lenni, de most kell csak a támogató jelenlét, a bizalom
és a hit, amikor nem olyan jó szériában vagyunk;
ilyenkor mutatkozik meg az igazi klubszeretet, ami
kétségtelenül ott van sok-sok ember szívében!
Hajrá, Loki!
Kicsit odébb a gyönyörűen megújult egyetemi
DEAC-sporttelep is lehetőséget kínál a sportolásra,
kikapcsolódásra, de a botanikus kert és benne az
Agóra élményközpont is megér egy látogatást.
A DEAC férfi kosárcsapata pedig idén is azért küzd,
hogy a legmagasabb osztályba léphessen, miközben a multisportos DEAC-nak több mint 1700
regisztrált sportolója van! Hajrá, DEAC!
Debrecen egy jól élhető, egyre szebb város.
Használjuk ki a lehetőségeit – szabadidőnkben is –
rekreációra, sportolásra, feltöltődésre!
Bács Zoltán
a Debreceni Egyetem kancellárja
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Kedv, remények,
trillák idén is

Budapest Bár: nagy bulira készülnek a cívisvárosban

Vár a Budapest Bár
Remek meglepetésekkel érkezik Debrecenbe a Budapest Bár
március 22-én. A régi kedvencek
mellett az új, Ünnep című albumról is elhangzik majd néhány
izgalmas dal a Kölcsey Központban. A 20-as, 30-as éveket
kellemes, kávéházi cigánymuzsikával idéző koncerten a szívbe-

markoló és szívderítő slágereket
kitűnő zenészek és a magyar
rockzene kultikus énekeseinek
előadásában hallhatjuk. Behumi
Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti
András, Lovasi András, Kiss Tibor
és Szűcs Krisztián varázsolnak
pompás hangulatot ezen az estén
a cívisvárosban. n

Bábszínházi világnap
A magyar nyelvű bábosok – a határon innen és túl – március 21-én
már negyedik alkalommal mutatják meg magukat, szokatlan körülmények között, a közterületeken
is. A kezdeményezéshez a Vojtina
is csatlakozott. A bábszínház előtti
téren 13 és 17 óra között interak-

Idén is közismert magyar költők
verseinek megzenésítésére biztat
a DMK és a Kortárs Könnyűzenei
Egyesület. Két pályamű beküldésével lehet pályázni március 20áig; ezek csak újonnan megzenésített versek lehetnek. A beküldött
művek előzsűrizésen vesznek
részt; a legjobb produkciók a zsűri
és a közönség előtt mutatkoznak
be április 7-én, a DMK pódiumtermében.
A zsűri díjazza a legjobb
énekhangot, hangszerelőt,
zeneszerzőt, illetve – a jubileumi
évre tekintettel – a legjobb Arany
János-versmegzenésítést.
Bővebb információ a DMK honlapján, a Hírek menüpontban! n

tív játékokkal várják a közönséget,
gólyalábasaikkal és bábjaikkal 16
és 17 óra között találkozhatunk a
főtéren és a Piac utcán. A nap során a klinikára is kivonulnak majd:
a gyermek hemato-onkológiai
osztályon 14.30-tól 15.30-ig
tartanak bemutatót. n

O Zenés gála. A La-Marie
operett-társulat már a II. opera-,
operett- és musical-gáláját
rendezi meg a Vasutas Egyetértés Művelődési Központban
március 26-án 17 órától. A műsor
díszvendége: Koroknai Árpád.
Közreműködnek: Fehér Éva, Nagy
Kira, Biri Gergely, Harsányi Tamás,
Soós Judit, Bíró Judit, Dandé Melinda és Szepesi Andrea, valamint
a Feeling Táncstúdió és a Sárközy
Balett Iskola növendékei; szólót
táncol Ferenczy Angéla. A gála
rendezője: Kocsis László Gábor,
konferál: Pataki Marianna. n
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Fiúkórus Lipcséből
A reformáció 500. jubileumát ün
neplő emlékévben március 16-án
Debrecenbe látogat a páratlan
múltra visszatekintő lipcsei Tamás-templom világhírű fiúkórusa.
A 18 órától kezdődő hangver
senyen Gotthold Schwarz vezényel, valamint orgonán közreműködik Ullrich Böhme. A Nagytemplomban ingyenesen megtekinthető koncerten 16–17. századi
romantikus tételeket is hallhatnak
a komolyzene kedvelői: többek

között különleges orgonaszólókat,
valamint Mendelssohn, Brahms és
Bach zeneműveit is.
A fellépés egy négynapos
turné egyik állomása, amely
március 14-e és 18-a között négy
magyarországi helyszínen várja
az érdeklődőket. A Tamás-templom iskoláját és fiúkórusát több
mint 800 esztendeje, 1212-ben
alapították, így Németország legrégebbi ma is működő iskolájának
számít. n

Japán hét

Ki viszi át? Mókus!
Szirtes Edina Mókus minden idők
egyik legvidámabb és legelvarázsoltabb hegedűs-énekesnője.
Hangos és halk, vidám és szomorú, szívbemarkolóan őszinte.
Zenét írt Lázár Ervin meséjéhez
is, A kisfiú és az oroszlánokhoz.
Tizenkettedik szerzői lemezét, a
Ki viszi át? című albumot március
16-án mutatja be a Kölcsey
Központban.
A lemez dalai egytől egyig
általa megzenésített versek,
zenei önvallomások. Szirtes Edina
Mókus érzelmekkel mélyen átitatott koncertje örömről, bánatról,
küzdelemről és a mindent átfogó,
mélységesen mély szeretetről
szól ezen a szép tavaszi estén. n

A Déri Múzeum japán gyűjteménye nemcsak hazai,
hanem nemzetközi mércével
mérve is jelentős: a virágzó
japán iparművészet számos
tárgyi emléke látható az
intézményben, ahol március
26-ától április 1-jéig japán
hetet tartanak.
Babakiállítás, teaceremónia, mangarajzolás, haikuelőadás, kalligráfia, origami,
ikebana, kimonóbemutató,
papírszínház, rendhagyó
tárlatvezetések: bőséges
programkínálattal várják a
látogatókat a múzeumban,
ahova ellátogat egy ninja és
egy buddhista szerzetes is.
Az állandó kiállítás
látványosságai mellett egy
új, időszaki tárlat is nyílik a
Zoltai Lajos-teremben. A különleges babakiállításon – a
babák mellett – kiegészítők
és számos érdekes tárgy is
látható lesz. Többek között
legyezők, babakimonók,
társasjáték, gyermekszamuráj-páncél és -kard. n
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Debrecenben sok jó hely van,
Milyen szerepet játszik a sikerekben a debreceni nemzetközi repülőtér?
Kulcsszerepet. Számos új, menetrend szerinti
járatunk van, s bár ezek nem elsősorban turisztikai
céllal jöttek létre, mégis megjelentek általuk azok
a külföldi turisták, akik egyre több vendégéjszakát
töltenek nálunk. Jelentős a francia, a holland vagy
épp a svéd vendégéjszakák számának növekedése
a tavalyihoz képest – ez utóbbi 210 százalékos,
ami önmagáért beszél. Sokan érkeznek az Egyesült
Királyságból is, és komoly ugrást könyvelhetünk el a
német vendégéjszakák esetében is: a Lufthansa-járat megjelenésével 76 és fél százalékos a növekedés az utóbbi területen.
Elsősorban milyen céllal érkeznek hozzánk?
Gyógyulni jönnek, sportolni, konferenciákra, rendezvényekre. Vagy éppen a hitéletüket megerősíteni.
Ezen a téren nagyon sokat várunk a tel-avivi járattól, ami elsősorban vallásturisztikai szempontból
jelenthet erősödést a beutazó turizmusban, mivel
Debrecenben él az ország legnagyobb vidéki zsidó
közössége. Aki ideutazik, az minőségi időt szeretne eltölteni a családjával, vagy kiindulópontnak
használja Debrecent a régió természeti értékeinek
felfedezéséhez.

Széles Diána: vezető szerepre törekszünk a
régióban a turizmus területén is

Turisztikai szempontból is komoly
fejlesztések előtt áll Debrecen. Miért
érdemes a cívisvárosba látogatni? Mit
kínálunk a vendégeknek, mire lehetünk
büszkék? Mi kell ahhoz, hogy a turisztikai toplista első öt városa közé kerüljön
Debrecen? Az elképzelésekről és a célokról Széles Diána alpolgármesterrel
beszélgettünk.
Milyen év volt a tavalyi?
Sikeres: az, hogy 10 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma Debrecenben, szép eredmény,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy már tavaly
is komoly előrelépés történt ezen a téren. Viszont
ne feledkezzünk el arról, hogy hosszú út vezetett
idáig. 1998-tól nagyon intenzív fejlesztéspolitikát
folytattunk, és így jutottunk el oda, hogy Debrecen
szerethető, élhető város lett. Itt minden megvan
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.

Mire lehet építeni?
A régió turisztikai kínálata sokrétű. Vannak szállodáink, termálvizünk, konferencia-központunk,
élményfürdőnk, itt a közelben a Hortobágy, Hajdúszoboszló, Erdőspuszta, a Tisza-tó, a Nagyerdő…
Vannak tehát adottságaink. Ezekre építve arra
törekszünk, hogy a turisztikai fejlesztéseink által
minél szélesebb tömegek számára legyen attraktív célpont Debrecen. A külföldi vendégéjszakák
szűk harmadát adják az összesnek. Belföldön elég
jók voltunk eddig is – Debrecen ott van a turisztikai top 10-ben –, ám ennél többet szeretnénk:
vezető szerepre törekszünk a régióban a turizmus
területén is. Kiemelt turisztikai desztinációként
Debrecennek lehetősége nyílhat olyan fejlesztési
forráshoz jutnia a kormány által, amely – gondos
tervezéssel – megsokszorozhatja az egyedi fejlesztések eredményét. Számunkra valós versenyelőnyt
jelenthet, ha a debreceni régió a fenntartható
turizmus jövőbeni munkahelyeit teremti meg.
A munkahelyek a prosperáló gazdaság alapfeltételei, a prosperáló gazdaság pedig több adóbevételt
jelent, ezáltal további fejlesztéseket, tőkevonzást,
beruházásokat katalizál.
Jelentősen megváltoztak az utazási szokások.
Előtérbe került az élményturizmus, és a biztonság alapvető elvárás lett. Ez még vonzóbbá teheti Debrecent?
A 21. században a turisták már élményekért
utaznak, társaságért, eseményekért, új ismeret-
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tudjuk hova vinni a vendéget
ségekért és másokkal együtt, közösen megélt
pihenésért. Azt látjuk mi is, hogy felértékelődnek
azok a desztinációk, ahol alacsony a biztonsági
kockázat. Ám ezzel együtt sem könnyű a nemzetközi turizmus piacára betörni, mert nagyon nagy
a verseny: sokan vannak a radaron, és mindenki a
legszebb arcát próbálja mutatni, hogy odavigyék
a turisták a bevételt. Mi Debrecennel úgy tudunk
kitűnni, ha olyan különlegességeket mutathatunk,
amire felkaphatják a fejüket.

„Egyszerűbbé tesszük
a teraszok kialakításának
lehetőségét!”
Tudunk ilyet mutatni?
A közelmúltban megtörtént és a jelenleg zajló
fejlesztések eredményei – például a megszépült
Nagyerdő, az új stadion, a Víztorony vagy a leendő
strand – Debrecent joggal predesztinálják a „hazai,
kisgyermekes családok számára leginkább vágyott
hosszú hétvégés úti cél” státuszának betöltésére.
Biztonságos, tiszta, élhető, élményekkel teli nagyvárosi környezetet tudunk kínálni, ahol két-három
éjszakát örömmel eltölthet a teljes család.
Debrecen gasztronómiai téren mennyire vonzó?
Nem tudok mondani még egy magyar várost,
amiről egy kolbászt neveztek el. Ezt nem kihasználni vétek lenne. Sok helyen ismerik a világban
a párost, csak sokan nem tudják azonosítani ezt
Debrecen városával. Sokat kell dolgoznunk azon,
hogy ez ne így legyen. Egyébként egy város erejét
az is mutatja, hány jó éttermet képes eltartani.

A Debrecen márkát erősíthetik ezek a ruhák is

Mi szerencsések vagyunk, mert Debrecenben sok jó
hely van; tudjuk hova vinni a vendégeket. A turizmusban a szolgáltatók stratégiai partnerek, ezért
gyakran egyeztetünk velük; próbáljuk megkön�nyíteni az adminisztrációs terheiket. Például a
vendéglátósok kérésére egyszerűbbé tesszük a
teraszok kialakításának lehetőségét. Egykapus
rendszer lesz, és ha megvan a terv, az 30 munkanap alatt át fog futni a hivatalon. A szükséges
díjakat elektronikusan is lehet fizetni, és nem kell
évente újra és újra végigjárni ezt a folyamatot;
akár három évre megkapható lesz az engedély a
korábbi egy év helyett.
Mi a feladata a nemrégiben létrehozott Visit
Debrecen Divíziónak?
Az, hogy a top 10-ből a top 5-be kerüljünk, nagy
vállalás, de ha meglesznek azok a fejlesztések, melyeket a következő évekre tervezünk, akkor minden
esélyünk meglesz rá. Ennek a folyamatnak a része
az is, hogy újrapozícionáljuk és megerősítsük a Debrecen márkát. Ehhez egy professzionális szervezetre
van szükség, ami csak ezzel foglalkozik.
Személy szerint mire a legbüszkébb?
A turizmus óriási terület, elképesztően sok szereplővel. Nagyon örülök annak, hogy sikerült elindítani
egy olyan folyamatot a városban, hogy Debrecen
turizmusáért ma már sokan képesek és akarnak is
tenni. Nem várják, hogy találja ki, csinálja meg az
önkormányzat. Összefogtak, például, a Simonffy
utcán és a Hal közben a vendéglátósok, és létrehozták az Úri Murit. Vagy ott a Rózsa utcai fesztivál,
ami szintén önerőből született. Eddig mindenki
csak a saját dolgaival foglalkozott, most pedig a
szereplők próbálnak együtt, közösen tenni valamit a
városban – a városért. n
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Józsára is
megérkezik
a Korzó!

O Hajrá, DTV! Immár a 21. század dübörög a Debrecen
Televízió népszerű sportmagazinjában, a Hajrában is. Január
óta folyamatosan újul meg az arculat. A legnézettebb háttérműsoraink, az Esti Közelkép és a Közügy már új stúdiódíszlettel
és új főcímmel láthatók, márciustól pedig megújul a Hajrá! is.
A népszerű sportműsor nem csak kinézetében, de tartalmában
is változik. Hetente egyszer, szerdánként, a hét témájában
vendégül látjuk és kikérdezzük a város legfontosabb sportszereplőit. Mert kell egy jó Hajrá! n

Jó hír józsai olvasóinknak: a
tavasz meghozza számukra a
Korzót. A kiadó Médiacentrum
Debrecen döntése alapján lapunk
márciustól immár 33 ezer példányban jelenik meg. Ebből közel
30 ezer példány kerül a postaládákba a város kiemelt övezeteiben és Józsán, emellett hozzá
lehet jutni a különböző terjesztési
pontokon (nagy látogatottságú
közösségi és kulturális intézményekben), valamint a Dehir.hu-ról
is letölthető. Híreink, cikkeink és
az Önök hirdetései még több
helyre, még több olvasóhoz jutnak el így. n

O Sikkes franciák.. A francia nyelvű slágerek mesterei a Sikk Klubban koncerteznek március 21-én 19 órakor. Mit kell tudni róluk? A 2HOMS csapata klasszikus
dallamokat gondol újra egy-egy szabadon választott zenei stílusban. Vegyünk egy jól
ismert francia sanzont vagy bármilyen francia nyelvű slágert, töltsük bele egy gitárba
és egy keverőbe, és hagyjuk, hogy a 2HOMS kifőzzön belőle valami izgalmasat – írják
róluk. Az alaprecept felettébb egyszerű, más nem is kell hozzá, csak egy klasszikus
dallam és egy szabadon választott zenei stílus. És ehhez jönnek még a fűszerek: egy
csipet swing, egy leheletnyi funk, és, persze, az elmaradhatatlan dzsessz. A végeredmény pedig egy olyan egyedi hangzásvilág lesz, amely után mindenki garantáltan
megnyalja mind a tíz ujját – a duó igazi zenei ínyencséget szolgál fel a közönségnek.
O Hazát és szerelmet keresek.
„A versmondás nem modoros, archaikus
búgás egy szomorkás arcú csellós lány
mellett, hanem végtelenül izgalmas, játékos
élőbeszéd. Sokat jártam a várost nappal és
éjszaka, verseket mondva másoknak, hol
céllal, hol cél nélkül, és sokunk számára öröm
volt ez az igazság” – vallja Farkas Dénes.
A Nemzeti Színház művésze édesapja,
Osztojkán Béla roma költő verseiből állította
össze estjét, amelyet március 18-án 19 órától
– a Nemzeti Pódium Estek keretében – a
Csokonai Színház színészbüféjében láthatunk.
„Identitást és emberi érzelmeket
kereső szövegek ezek, amik természetesek,
persze, fiatalembereknél, de – szerencsére
– édesapám különös érzékletességgel tudta
megfogalmazni a küzdelmeit, a tévelygéseit, a
kereséseit.” Az előadás díszlete a romkocsmák, az önmagukat még kereső fiatalok
világát idézi. n

O Díjazták a víztornyot. Idén is
az év legjobb magyar teljesítményeit
keresték a Highlights of Hungary-versenyen. A februári díjátadón fantasztikus
debreceni siker született: két díjat is
nyert a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus Nonprofit Kft. közös terve
alapján, turisztikai pályázati forrásból
felújított Nagyerdei Víztorony! 55 jelölt
közül az előkelő 5. helyen végzett, és
megkapta a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját is!
Fotó: Kovács Tibor
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Ünnepi programok Debrecenben
március 14–15-én
Március 14.

O 18.30: Egyetem tér
„Körülötted miljom s miljom fáklya / Meggyúlt szíveink lobogó lángja.”
Fáklyás felvonulás az Egyetem tér–Egyetem sugárút–Bethlen utca–
Déri tér útvonalon
O 19.15: Déri tér
Komolay Szabolcs alpolgármester köszöntője.
A Bürkös zenekar „Készülj, hazám...” című ünnepi zenés folklórműsora,
Debrecen város néptáncegyütteseinek közreműködésével.

O 13 óra: Honvédtemető
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás.
Beszédet mond Ruszin Romolusz dandártábornok,
az MH 5. Bocskai István Lövészdandárjának parancsnoka.
O 17 óra: Bem tér
Az országzászló levonása, katonai tiszteletadás mellett.

Március 15.
O 8.30: Bem tér
Térzene.

O 8.40: Bem tér
Az országzászló felvonása, katonai tiszteletadás mellett.
O 10 óra: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi téren
„Ki van tűzve Kossuth Lajos zászlaja” címmel ünnepi műsor Bárdosi
Ildikó és Molnár Miklós zenekara, a köröstárkányi Serkentő Dalárda, a
Debreceni Hajdú Táncegyüttes és
a Debreceni Ady Endre Gimnázium diákjai közreműködésével.
O 10.40: Petőfi tér–Kossuth tér
„Nem sokaság, hanem lélek...” Ünnepélyes masírozás ’48-as indulókra
a Debreceni Helyőrségi Zenekar vezetésével, a Hajdú-Bihar Megyei
Lovas és Huszárhagyomány-őrző Egyesület tagjainak kíséretével.
Az állomáshelyeken közreműködnek:
a Debreceni Népi Együttes és a Debreceni Ady Endre Gimnázium
diákjai.
O 11 óra: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth téren
„Hazám, hazám...” – városi ünnepség.
Beszédet mond Pósán László országgyűlési képviselő, majd koszorúzás
a Kossuth-szobornál.
Az ünnepi műsorban közreműködnek: Haja Zsolt operaénekes, az
Operaház művésze; a Csokonai Nemzeti Színház művészei: Csikos
Sándor, Mercs Máté, Papp István, Rózsa László; a Debreceni Ady Endre
Gimnázium diákjai és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes.

O Talpra, magyar! Táncházra várják a debrecenieket március 15-én 14 és 20 óra között a Belvárosi Közösségi Házban.
A Motollával közös programban lesz kötélverés, kokárdakészítés, címertervezés gyerekeknek, valamint verbunk, palotás
és körmagyar-bemutató, majd tánctanítás. Közreműködnek a
Debreceni Népi Együttes, a Forgórózsa Néptáncegyüttes, a Főnix
Néptáncegyüttes, a Hajdú Táncegyüttes, a Debreceni Honvéd
Táncegyüttes és a Hortobágy Néptáncegyüttes táncosai.
Hallhatjuk Bárdosi Ildikó és Juhász Erika műsorát Molnár
Miklós bandájával (képünkön) a ’48-as magyar forradalom és
szabadságharc emlékezetére. Emellett pedig lehetőség lesz ’48as és katonanóták tanulására is. n

Arany János élete 13 képben

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

Vecsei H. Miklós korabeli elbeszélések, levelek és naplóbejegyzések alapján megírt műve
Arany élettörténetén keresztül hozza közelebb
a kor nagyjainak szellemiségét. A Kinek az ég
alatt már senkije sincsen című előadás próbálja
megidézni azt is, mit jelenthetett akkoriban az
ember és ember közötti kapcsolat, és milyen
közös hit kellett a március 15-ei eseményekhez,
s hogy mi közünk van ma a 19. század gondolatiságához.
A Csokonai Színház és a fiatal alkotócsapat
közös előadása Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából született. n
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Vízilabdás célok

Nos, az már a múlt esztendő végére tisztázódott,
hogy nem sikerült a célokat valóra váltani, s noha az
év elején még volt néhány forduló, a sztárcsapatok
elleni meccseken már nem volt lehetőség az őszi
pontvesztések korrigálására. Így aztán a debreceni
piros-fehérek mérlegén négy győzelem, egy döntetlen és kilenc vereség szerepelt, s e 13 pont nem volt
elegendő a felsőházi szereplésre. Sőt – mivel a csapatok az addig szerzett pontokat magukkal viszik a
középszakaszra is – komolyan kell kapaszkodni ahhoz,
hogy – az alsóház legjobbjaként – a bajnoki 9. helyet
megszerezze a hajdúsági pólócsapat.
Ehhez az első lépcső az újpestiek elleni fölényes
hazai győzelem volt (17– 9). A Pécs és a Racionet
Honvéd 7 pontos előnnyel vágott bele a folytatásba, szükséges lesz tehát, hogy ne csak ellenük, hanem a mezőny többi együttese (Kaposvár, Szentes,
UVSE, Tatabánya és KSI) is makulátlan teljesítmén�nyel zárja a középszakaszt a DVSE.
Komlósi Péter edző (akivel a Debreceni Vízilabda Klub vezetése szerződést hosszabbított a
2017/2018-as szezonra is) a jövő csapatát építgeti.

Március

25., szombat: DVSE – Racionet Honvéd (OB I)
29., szerda: DVSE – Tatabánya (OB I)

Fotó: Nagy Anita

Nagy tervekkel kezdte a most zajló bajnoki
szezont a DVSE vízilabda-együttese: az immár
hetedik szezonját az OB I-ben töltő debreceni
klub a felsőházba jutást tűzte ki célul. A 16
első ligás csapatot – két nyolcas csoportba
osztó kiírás szerint – a körmérkőzéses alapszakaszból a csoportok első négy helyezettje jutott
a felsőházba, a másik nyolc gárda pedig a
9–16. helyért folytatja a küzdelmeket a bajnokság középső szakaszában.
Komlósi Péter a jövő csapatát építgeti

– Az alapszakaszban nem sikerült kiharcolnunk
a felsőházba jutást, így a középszakaszban az
alsóházban kell bebizonyítanunk, hogy igenis jó
együttes a Debrecen. Mindeközben az új szezon
tervei már körvonalazódni látszanak, ám ez nem
azt jelenti, hogy edzőként vagy játékosként ne kellene a maximumot nyújtanunk. Nem lehet más a
célunk, mint a hátralévő mérkőzéseken úgy harcba
szállni, hogy győztesen hagyhassuk el a medencét,
és – tisztesen helytállva – minél előrébb végezzünk a tabellán. Bízom benne, hogy ez a játékosai
mat pluszteljesítményre fogja sarkallni – tekintett
vissza a hátuk mögött hagyott alapszakaszra
Komlósi Péter. n

O Hárman a válogatott keretben. Örömteli hír, hogy
a debreceni vízilabdázás felnövekvő nemzedékéből immár több
játékos is felhívta magára a sportág hazai szakmai irányítóinak
figyelmét. Az ifjúsági korosztály legjobbjainak szokásos gyakorlására három DVSE-játékos is meghívót kapott: a margitszigeti
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rendezett válogatott
összetartáson három debreceni reménység, Fekete Gergő,
Katona Gábor és Macsi Martin képviselte a hajdúsági pólót.
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Három lokista is válogatott kerettag lett
A felemelkedés egyik biztos jele, hogy
a Loki női kézisei felhívják magukra a
válogatott szakvezetőjének figyelmét.
Ilyen már nagyon régen nem esett meg a DVSC
női kézilabdacsapatának háza táján: három debreceni játékos is behívót kapott Kim Rasmussen
szövetségi kapitánytól a nemzeti csapat legutóbbi kétnapos tréningjére. Hosszú idő után küldtek
meghívót a cívisvárosba a válogatott illetékesei.
Pedig nem volt ez mindig így; gyakran elképzelhetetlen volt lokista nélkül a válogatott.
A DVSC 1987-es bajnokcsapatának korszaka
idején a gárda többsége játszott a nemzeti
csapatban. Legtöbbször a világválogatottságig
is eljutott Szilágyi Katalin húzhatta magára a
címeres mezt, 179 alkalommal. Minden idők
legeredményesebb Loki-játékosa, Csapó Erika,
128-szoros válogatott lett. Ez a szám lehetett
volna sokkal n agyobb is. Az akkori szövetségi
kapitány, Laurencz L ászló azonban másképpen rendelkezett, és egy DVSC-vel kapcsolatos
nézeteltérés miatt eldöntötte: neki Debrecenből
senki nem kell. Így a világ legjobb átlövői közé
tartozó „Csapesz” nem jászhatott az osztrák–
magyar közös rendezésű világbajnokságon (sem).
Talán éppen az ő góljai hiányoztak ahhoz, hogy a
csapat megnyerje az aranyat. Az atlantai olimpia
is debreceniek nélkül zajlott le. Szántó Anna
annak köszönhette, hogy ott lehetett, hogy „még
időben” Győrbe igazolt.
A kétszeres bajnoki ezüstérmes és BL-csop ort
körös Lokiból is voltak válogatottak szám számban; érdekesség, hogy például Bogbár Barbara,
aki annak idején lokistaként volt válogatott, most
újra bekerült a bő keretbe.
A „Gellén-éra” összeomlása után aztán ilyesmi
szóba sem jöhetett, hiszen a csőd után a puszta
túlélés volt sokáig a tét. A felemelkedés csak a
„legújabb korban” következett be; ennek folyománya a válogatottság is. A balszélső Kelemen Éva
Békéscsabáról igazolt Debrecenbe, és kulcsjátékossá nőtte ki magát a Lokiban, olyannyira,
hogy a nyáron a társai – titkos szavazáson –
csapatkapitánnyá is megválasztották. Ő már a
tavalyi EB bő keretében is ott volt; a kapitány
jó ideje figyeli. Sirián Szederke a játéklehetőség
miatt távozott Győrből, ám szinte a teljes első
esztendejét súlyos sérülés utáni rehabilitációval töltötte. De Szedi vasakarattal jutott egyre
előrébb – egészen a válogatott kerettagságig.
Horváth-Pásztor Bettinát gyerekként vonzotta be
a Győr, majd – hazatérése után – ő is a Lokiben
teljesedett ki és lett kulcsjátékossá.
Kíváncsiak várjuk, a bemutatkozásuk ideje
mikor érkezhet el...
Kép és szöveg: Gurbán György

Kelemen Éva

Sirián Szederke

Horváth-Pásztor Bettina

Március

24., 18 óra
29., 18 óra

DVSC-TVP–Elios Kispest NKK
Érd–DVSC-TVP
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Újra Debrecenbe jönnek a sztár úszók
Emlékeznek még a 2014-es magyar bajnokságra, itt, a Debreceni
Sportuszodában? Hosszú Katinka
nyolc számban diadalmaskodott.
Azóta három olimpiai aranyat
nyert, immár ötszörös világ- és
tizenháromszoros Európa-bajnok.
Most ismét városunkban láthatjuk majd tempózni az Iron Ladyt,
aki hazai sztár úszótársaival áll
rajthoz a legrangosabb hazai
versenyen.
Április 19. és 22. között Debrecen ad otthont az úszók országos
bajnokságának – mely a nyári
budapesti világbajnokság főpróbájának, kvalifikációs versenyének
számít. A sportág valamennyi hazai klasszisa rajtkőre áll majd: jön
Cseh Laci, a debreceni születésű
Kapás Boglárka, itt lesz Jakabos
Zsuzsa és a vb-n jó szereplésre
vágyó teljes válogatott kerete.
Becsky András, a Debreceni
Sportcentrum Kft. ügyvezetője
úgy véli, a budapesti vizes vb
előtt három hónappal várhatóan
nagy lesz az érdeklődés a verseny
iránt, ami jó erőfelmérő is lesz.
„Azt gondolom, egy-egy ilyen
esemény azért is fontos, mert
elhozzuk a debreceni utánpótlás-

Barcsa Lajos, Bienert Gusztáv és Becsky András
hoz azokat a világklasszisokat,
akikre a gyerekek felnéznek. Ez
újabb lendületet adhat a debreceni úszósportnak is” – mondta.
Városunk nem először helyszíne nagy úszóversenynek: rendeztek a sportuszodában rövid pályás
Európa-bajnokságot (2007, 2012),
több alkalommal itt edzőtáboroztak – Gyurta Danival az élen – a
legjobb hazai úszók.
Bienert Gusztáv, a MÚSZ elnöke úgy fogalmazott: „Debrecen
csodálatos központja a magyaror-

szági úszásnak; 2014 után visszatér ide az országos bajnokság. A
legjobb pályázatot Debrecen adta
be. Biztos vagyok benne, hogy egy
kiváló sporteseményt rendeznek
majd meg a városban”.
Barcsa Lajos debreceni alpolgármestertől pedig egy távolabbi
tervről is értesülhettünk: amen�nyiben a Magyar Úszó Szövetség
támogatja a Debreceni Sportcentrum TAO-pályázatát, akkor 2018ban megépíthetik a második,
kisebb sportuszodát. n

Szárnyalnak a debreceni kosarasok
Jól hasít a férfi kosárlabda NB
I/B keleti csoportjában a DEAC
Kamilla Gyógyfürdő.
Berényi Sándor és Ráthonyi
Tamás edzők társulata legutóbb
erődemonstrációt tartott a hazai
pályán a rangadóig még hibátlan
Hódmezővásárhely otthonában.
A debreceniek – idén már sokad
jára – újfent átlépték a százpontos álomhatárt (101–82), éppen
egy ifjonc, a meccs hetében 17.
születésnapját ünneplő, az első
csapatban debütáló Tóth Bence
hárompontosával.
A tabella élén – a győzelmeik
mellett egyaránt 4-4 vereséget
jegyző – Miskolci EAFC és DEAC
áll, ám a miskolciak 18, a debreceniek 17 meccsen vannak túl. Az
idei bajnokság során a Honvéd, a

MEAFC, a Tiszaújváros és az Eger
csapatától kaptak ki a debreceniek, még az ősszel. E vesztes
meccsek közül a tavaszi hadjáratban a fővárosiak, a listavezető
miskolciak és a Tiszaújváros ellen
már sikerült törleszteni – az egri
revans még ezután következhet.
Tíz meccsből tizet nyert, s a
2017-es naptári évben veretlen a
DEAC. A Nagykőröst, a Nyíregyházát, a Honvédot, a Vásárhelyt
és a MEAFC és a Tiszaújváros
gárdáját száz feletti ponttal szórták meg, a Békés és az Óbuda
otthonában is meggyőző játékkal
nyertek. Ami ezután következik:
Eger, MAFC, Salgótarján, Békés.
Nem verhetetlen egyik társulat
sem, azaz érintésközelbe kerülhet
a feljutás, az NB I A csoportjának
elitmezőnye. n
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Loki: tavaszra kinyílik a gólzsák?
Ahhoz szoktunk hozzá az elmúlt esztendőkben,
hogy a tabella élmezőnyét mustráljuk, s az ottani
vetélytársak programját elemezzük, hogy vajon mi
jöhet ki ebből a Lokinak. No, ezt el kell felejtenünk
erre a futballidényre: meg kell elégednünk az alsóházi fertály vizslatásával, és azt kalkulálni, hogyan
mászhat ki a kalamajkából a DVSC...
A kiesés ellen harcolók közül a nagy rivális
Diósgyőr elleni siker (3–0) némiképp megnyugtató
lehetett a csapat és a szurkolók számára is, hiszen
480 játékperc után fellélegezhettünk: a bajnokságban utoljára november végén rúgott gólt a DVSC,
s most, lám, egyszerre hármat is. Egyet-egyet a
két szélső hátvéd (Osváth és Ferenczi) jegyzett, a
harmadikat pedig a középpályás Feltscher. S míg az
első két találatnál (a jégkorongos mintát felhasználva) „asszisztensként” a vendégek kapusának nevét is feljegyezhetjük, a harmadik gól már valóban
olyan volt, amire régóta várt a Nagyerdei Stadion
publikuma. A koreai Szuk remek sarkalása után a
svájci–venezuelai szenzációs lövéssel vette be a
diósgyőriek kapuját.
Úgy gondoljuk, ekkor tört meg a jég. Ez a találat
volt az, amely erőt, önbizalmat adhat, s további
gólokat készíthet elő. Kellett is a győzelem, hiszen
a legutóbbi öt meccsén a megszerezhető 15 pontból csak egyet takarított be a Loki. Ez vezetett a
12 csapatos mezőnyben – a bajnokság kétharmadának lejátszása után – a kiesőjelölt 11. helyre, s
innen kezdhette meg felfelé kapaszkodását Leonel
Pontes társulata.

Tizenegy fordulóval, azaz egy teljes körrel bajnoki zárás
előtt a Loki 24, az MTK 23, a DVTK 21 (a Gyirmót pedig 15)
ponttal állt. Érdekes megnézni a leginkább veszélyeztetett trió a május 27-éig hátralevő programját.
DVSC: Paks (otthon), Vasas (idegenben), Gyirmót (o),
Mezőkövesd (i), MTK (o), Haladás (o), Videoton (i), Újpest (o),
FTC (i), Honvéd (o), Diósgyőr (i)
MTK: Vasas (o), Gyirmót (i), Mezőkövesd (o), Haladás (o), DVSC (i),
Videoton (o), Újpest (i), FTC (o), Honvéd (i), Diósgyőr (o), Paks (i)
Diósgyőr: Videoton (i), Újpest (o), FTC (i), Honvéd (o), Haladás (i),
Paks (i), Vasas (o), Gyirmót (i), Mezőkövesd (o), MTK (i), DVSC (o)

Szekulics, Tőzsér, Barna és Szuk
S most érkeztünk oda, hogy mi kerekedhet ki
ebből?
A dobogó már régen elúszott – a Videoton, a
Honvéd, a Vasas és a Fradi egymás között elrendezi
e kérdést. A középmezőny is elég távolinak tűnik, hiszen a Mezőkövesd, az Újpest, a Paks és a Haladás
is jelentős, 5-6 pontos távolságra volt a diósgyőriek
legyőzése után, az idény harmadik harmadának
kezdetekor.
Vigyázó szemeinket tehát leginkább a 9–12.
helyezettek táborára kell vetnünk. E kvartettben az
újonc Gyirmót gyakorlatilag már kiesőnek tekinthető, ám a másik három csapat közül egy még
társulni lesz kénytelen...
A bajnokság utolsó harmadának kezdetén
jósolni nehéz, hiszen maximális esetben 33 pont
is begyűjthető még, ám aligha tévedünk, hogy a
középmezőny elérése lehet a Loki számára a tavaszi realitás. Azt senki sem vitatja, hogy játékosállománya alapján az élmezőnyben lenne a helye a
debreceni együttesnek. Ám itt az ideje, hogy végre
egybecsiszolódjon a tavaly nyár óta kétszer is
csaknem teljesen átalakult, időközben három edzőt
(Kondás Elemér, Herczeg András, Leonel Pontes)
„felhasználó” gárda.
A kapuban Danilovics biztos pont, a hátvédsor
összeállt, a középpálya olyan tapasztalt és meghatározó játékosokból áll (Tőzsér, Filip, Feltscher,
Holman, Jovanovic), akik támadásban és védekezésben is tudnak remekelni. A csatársor pedig? Ugye,
egész ősszel ez volt a gond? Remélhetőleg tavaszra
kinyílik a gólzsák… n

Március

11., szombat:

DVSC–Paks (NB I)

Április

8., szombat:

DVSC–Gyirmót (NB I)
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Tejtermelés Debrecenben
Újabb fejlesztés valósul meg az élelmiszeripar területén, ami a város stratégiai ágazatai közé tartozik.
Papp László polgármester beszélt erről február
8-án a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott sajtóeseményen, ahol 12 milliárdos beruházást
jelentettek be. Mint elhangzott: az Alföldi Tej Kft.
új debreceni gyártóüzemében 181 új munkahelyet
teremtenek. A polgármester kitért arra is, hogy a
beruházás a magas hozzáadott értékű tejtermelés
irányába is el tudja mozdítani az ágazatot.
Ez már a tizennegyedik debreceni beruházás az
elmúlt két és fél évben – hangsúlyozta az eseményen Szijjártó Péter. A miniszter kiemelte, hogy ez
idő alatt 80 milliárd forint értékű befektetés érkezett Debrecenbe, ami csaknem 3 ezer új munkahelyet teremtett. Nagyon fontos – tette hozzá –, hogy
jelenleg is 12 olyan beruházóval folynak tárgyalások, akik Debrecenbe jönnének. n

O Autóipari gyár épül. A német Thyssen
krupp technológiai konszern újabb autóipari
gyárat létesít Debrecenben. Az üzem építése még
idén megkezdődik. A vállalat a 2018-tól kezdődően évente hat és fél millió csavarrugót és stabilizátort gyárt majd neves európai autógyárak
számára. A beruházás értéke közel 11 milliárd
forint, amellyel 2020-ig a Thyssenkrupp 250 új
munkahelyet teremt Debrecenben. A kormány 3,8
milliárd forint támogatást ad az üzem építéséhez.

– Debrecen ott folytatja a gazdaságfejlesztést, ahol tavaly abbahagyta – így fogalmazott
Papp László polgármester, aki kiemelte, a 2016os év az elmúlt 25 év legsikeresebb esztendője
volt a város gazdaságában.
Papp László hangsúlyozta: a Thyssenkrupp
debreceni üzemépítése a járműipar első nagy
beruházása a városban. Ezzel Debrecen felkerül
a járműipar világtérképére, és új fejezet nyílik a
város gazdaságában. n

Üveghabüzem létesült
Különleges eljárással és a környezetvédelem szem
előtt tartásával állít elő speciális hőszigetelő
anyagot a Daniella Ipari Park Kft., melynek üveghab-granulátumot gyártó üzemét február közepén
adták át Debrecenben. Ilyen jellegű létesítmény
eddig még nem volt Magyarországon. A beruházás
értéke 650 millió forint; ebből 160 millió forint
származik európai uniós támogatásból.
Papp László polgármester köszöntőjében
felidézte: idén ez a harmadik olyan üzem, amely
elindult, vagy aminek a bővülését bejelentették a
városban. A polgármester szerint az üveghabüzem
is bizonyítja, hogy a debreceni kkv-szektor is fel
tudja venni a versenyt nyugat-európai társaival,
ha termékfejlesztésről, innovációról van szó.
Az átadáson elhangzott: a debreceni üzem abból a szempontból is rendhagyó, mert itt mindenféle üveghulladékot fel tudnak dolgozni. n
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Történelmi jelentőségű büdzsé
74,1 milliárd forintos főös�szeggel elfogadta Debrecen
2017-es költségvetését a városi
közgyűlés február 16-án. Ez
eddig a legmagasabb főösszegű
költségvetés Debrecen történelmében, melyben fejlesztésre is
rekordösszeg van.
A város 2017-ben 27,8 milliárd forint értékben 66 beruházá-

si programot indít el. Ezen belül a
költségvetés beruházási főösszege 22,7 milliárd, a bevételi oldal
29,5 milliárd forint, a kiadási
összeg pedig 29,45 milliárd
forint – tehát egyensúlyban van
a büdzsé.
Mint a polgármester elmondta,
a város jelentős, 26 milliárd forintos fejlesztési programot indít el

2017-ben, melynek egyik központi
eleme a beruházásösztönzés.
Papp László hangsúlyozta: az
elmúlt bő egy évben bejelentett
gazdaságfejlesztési döntések,
beruházások nagyságrendje megközelíti a 100 milliárd
forintot; ezek révén háromezer új
munkahelyet teremtenek a cégek
Debrecenben. n

Az Év Feltörekvő Városa

Ötödik alkalommal díjazták a
nemzetközi üzleti szolgáltatások
iparág kiválóságait a CEE Shared
Services and Outsourcing Awards
(Közép- és Kelet-Európai Üzleti
Szolgáltatások Díjai) keretében, amelyen Debrecen az „Év

Barcsa Lajos: ez az elismerés óriási siker

Feltörekvő Városa” kategóriában
került a döntőbe Kaunas (Litvánia), Plovdiv (Bulgária) és Kassa
(Szlovákia) mellett.
A döntőt február 2-án rendezték Varsóban, ahol Debrecen az
„Év Feltörekvő Városa” kategóriá
ban első helyezést ért el. Az elismerést a lengyel fővárosban Barcsa Lajos alpolgármester vette át.
A díj kapcsán az alpolgármester
úgy fogalmazott: ez az elismerés
óriási siker, amelyért sokat tett –
az önkormányzat mellett – az EDC
Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztő Központ és a Nemzeti Be
fektetési Ügynökség is. A gálán a
világ vezető SSC-cégei voltak jelen, így a díj megnyithatja az utat
további nemzetközi szolgáltató
cégek debreceni szerepvállalása
előtt. n

O az új bizottsági elnök. A januárban elhunyt
egykori önkormányzati képviselő, Danku Attila vezette
az elmúlt bő két évben
a kulturális bizottságot.
Helyére elnöknek Mazsu
Jánost, a Fidesz-KDNP
önkormányzati képviselőjét
választotta meg egyhangúlag a képviselő-testület. n
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Kiemelkedő
teljesítmények

Egy város, egy olvasójegy
Márciustól még könnyebben, még
olcsóbban érhetők el a könyvtári
szolgáltatások. Amellett, hogy
csaknem a felére csökkent az
olvasójegyek ára márciustól, azok
már mindegyik fiókkönyvtárba
érvényesek – így megvalósul az
„egy város, egy közkönyvtár, egy
olvasójegy” elve. Évi 800 forintért
Debrecen összes könyvtárából
kölcsönözhetünk könyvet.

– Minél szélesebb körben
próbáljuk hozzáférhetővé tenni a
debreceniek számára a kultúrát
– nyilatkozta Komolay Szabolcs
alpolgármester azon a sajtótájé
koztatón, ahol azt is elmondta:
idén a költészeti fesztivál, az
ünnepi könyvhét és az irodalmi
napok koordinálását a Főnix
Rendezvényszervező helyett a
Méliusz végzi. n

Debreceni szakembereket
ismertek el az országos
turisztikai gálán. Az elmúlt
év kiemelkedő teljesítményeiért járó elismeréseket
szakmai szervezetek döntése alapján ítélték oda.
Az év fesztiválszervezője
díjjal Bódor Edit (képünkön),
a Főnix Rendezvényszervező
ügyvezetője munkásságát
értékelték.
Az év rendezvényszervezője díjat Balogh Tamás, a
Club Service Kft. tulajdonos
kapta, az év utazási irodása
elismerést pedig Vajda
Anna, az IBUSZ Utazási
Irodák Kft. irodaigazgatója
vehette át. n

A templomért
báloztak

O Új székházba költöztek. A T-Systems Magyarország Debrecenben korábban
három, egymástól is távol eső telephelyen működött. Február 17-én új épületbe költözött
a cég: az irodaház a Határ úti ipari park frekventált részén helyezkedik el. A több mint 700
négyzetméternyi területen jelenleg összesen 45 fő dolgozik. A munkaállomások száma
bővíthető, a modern irodakörnyezetet az ügyfelek részére is ajánlott referenciarendszerekkel szerelték fel, az épület infokommunikációs kialakítását a T-Systems Magyarország
munkatársai végezték. Az átadóünnepségen Papp László polgármester elmondta:a
T-Systems és a város már több területen valósított meg együttműködést Debrecen
integrált, innovatív fejlődése jegyében. A most átadott új telephely megerősíti a cég régiós
szerepvállalását, és az irodaház egyben jó példa lehet más vállalatok számára is az ipari
park használhatóságára. n

Debrecen város báljához ebben
az esztendőben is jótékonysági
kezdeményezés kapcsolódott: a
nemes cél az Árpád téri református templom felújítása.
A bál résztvevői – közel 800an –, valamint a támogató jegyet
vásárlók hozzájárulása eredményeként idén 11 millió forint gyűlt
össze. A támogatás összege jól
mutatja, hogy Debrecen elkötelezett egy olyan ügy megvalósulásáért, mely a város polgárait is
érinti.
Az esten befolyó 11 millióhoz
a város önkormányzata további
70 millió forinttal járul hozzá. n
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Összefogás a kulturális főváros címért
Hivatalosan is bejelentette Papp László polgármester, hogy Debrecen is pályázik a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címre. A jelentkezést a közgyűlésben képviselettel rendelkező szervezetek frakcióvezetői közös nyilatkozat aláírásával erősítették
meg a Modem földszinti kiállítótermében, február
23-án.
– A következő tíz hónapban számos alkalommal
lehet majd erősíteni azt a hitet, hogy Debrecen
kitűnő kulturális fővárosa lesz Európának. A megkérdezett debreceniek 94 százaléka egyetért ezzel

a törekvéssel. A város történelmi múltja is kötelez
bennünket. Nekünk, debrecenieknek mindent meg
kell tennünk azért, hogy a cívisváros kaphassa meg
a címet – hangsúlyozta a polgármester.
A pályázat előkészítése érdekében létrehozták
az EKF Debrecen 2023 Nonprofit Kft.-t, mely január
elején arculati pályázatot írt ki. Ennek a végeredményét is a Modemben hirdették ki, ahol bemutatták a
debreceni EKF-pályázat hivatalos logóját. A nyertes
alkotást Gulyás Gábor, az EKF-program főtanácsadója ismertette a helyszínen. n

O Cégeket díjaztak. Idén is megrendezte a
Nemzeti Befektetési Ügynökség az Év befek
tetője gálát, melyen az elmúlt év legjelentősebb
beruházásait végrehajtó vállalatok tevékenységét ismerik el. Debrecen gazdaságának fejlődése szempontjából fontos cég is elismerést kapott: a Flowserve Hungary Services Kft. – mely
globális pénzügyi szolgáltató központot nyitott
a cívisvárosban – az év SSC-beruházásáért díjat
nyerte el. Az év ipari parkjává a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai
Parkot választották. n

O Újabb orvosi rendelőt újítanak
fel. Folytatódik az egészségügyi intézmények
korszerűsítése. Márciusban a Kassai út 117.
alatti háziorvosi rendelő felújítása került sorra;
ezt a város saját költségvetéséből oldja meg.
A rendelőt ideiglenesen már elköltöztették a
Hadházi út 7–9. szám alá, hogy biztosítsák a
folyamatos betegellátást a felújítás ideje alatt,
mellyel májusra végeznek. Az önkormányzat az
Új Főnix Tervben – 800 millió forintból – összesen 11 városi tulajdonú egészségügyi alapellátásnak helyet adó ingatlant korszerűsít. n
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O Régimódi történet. Idén október 5-én lenne
100 éves a cívisváros szülötte, Szabó Magda. Az
n

Maskarádé
Idén
u. n

Programok

21

időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 10., péntek
Molnár Tiborné hímző népi iparművész
gyűjteményes kiállítása a Tímárházban
áprilisig átható.

O Március 11., szombat, 9.45
Hangszert a kézbe. Országjáró könnyűzenei
játéktér és ismeretterjesztő programsorozat a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 10., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hamuban sült pogácsa.

O Március 11., szombat, 10 óra
Józsai alkotóműhely. Gyöngyékszer-készítés
a Józsai Közösségi Házban.

O Március 10., péntek, 10 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Március 10., péntek, 10 óra
„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld”.
Játszóházi foglalkozás gyerekeknek a kismacsi
közösségi házban.
O Március 10., péntek, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene. Ismeretterjesztő
élménykoncertek a DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.

O Március 11., szombat, 10 óra
Szombati szöszmötölő. Hétvégi játszóházi
foglalkozás a Tímárházban.
O Március 11., szombat, 14 óra
Maskarások, bolondok. Farsangi cuháré a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Március 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 10., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 11., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Március 11., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán
Élményfürdőben.

O Március 10., péntek, 17 óra
„Kitekintett Szűz Mária Napkeletre”
címmel Petrás Mária Prima Primissima- és
Magyar Örökség-díjas népdalénekes, keramikus kiállítása nyílik a Józsai Közösségi Házban.

O Március 11., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Erkel Ferenc: Bánk Bán.
Hofi Géza-bérlet.

O Március 10., péntek, 17 óra
Évelő élet. Keresztúri Mária könyvbemutatója
az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Március 10., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Willy Russel:
Shirley Valentine. Bérletszünet.
O Március 10., péntek, 20 óra
The orange sofa/ Sorbonne sexual/
Sensus a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 11., szombat, 8 óra
Rádióamatőr-találkozó a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 11., szombat, 8.30
Happy börze. Használt ruhák és kiegészítők
börzéje a Csapókerti Közösségi Házban.
O Március 11., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa gyermek-sakkverseny az Újkerti Közösségi Házban.

KITEKINTETT SZŰZ MÁRIA NAPKELETRE.
Petrás Mária Prima Primissima- és
Magyar Örökség-díjas népdalénekes,
keramikus alkotása a Józsai Közösségi
Házban április 8-áig látható.
Képünkön: A szent család köszöntése

O Március 12., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Programozz egy
robotot! Ismeretterjesztő programsorozat az
Agóra Tudományos Élményközpontban.
O Március 12., vasárnap, 14.30
Bogdandy György festőművész Visszatekintés című kiállítása a Sesztina Galériában.
O Március 12., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
O Március 12., vasárnap, 19 óra
Lírai hangulatban. A Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 11., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Willy Russel:
Shirley Valentine. Bérletszünet.

O Március 13., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Homokkerti Közösségi
Házban.

O Március 11., szombat, 20 óra
The orange sofa /Belmondo a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Március 13., hétfő, 14 óra
Emlékezés az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hőseire. Ünnepi műsor a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 12., vasárnap
26. Debreceni Tavaszi Tárlat a Kölcsey Központban – április 9-éig látogatható.
O Március 12–14.
Cseh filmkarnevál az Apolló moziban.

O Március 13., hétfő, 14 óra
Csapókerti Pilvax. Kézműves és dramatikus játszóház gyerekeknek a Csapókerti
Közösségi Házban.

O Március 12., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O Március 13., hétfő, 14 óra
Kossuth papja című film vetítése a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Krisztus Urunk meg az
Obsitos – a Ládafia Bábszínház vendégelőadása.

O Március 13., hétfő, 15 óra
A világ megvár, míg olvasol! A Józsai
Könyvtár olvasókörének foglalkozása a Józsai
Fiókkönyvtárban.

O Március 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Hamuban sült pogácsa.

O Március 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A kismamák helyes életmódja.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 14., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 13., hétfő, 19 óra
10 éve Big Band. A Debrecen Big Band jubileumi koncertje a Kölcsey Központban.

O Március 14., kedd, 14 óra
Beszélgessünk a betegségekről: Immunhiányos betegségek. Dr. Maródi László
professzor előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 13., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: David Povnall:
Mesterkurzus. Hofi Géza-bérlet.
O Március 13., hétfő, 19.30
Tigris elmélet az Apolló moziban.
O Március 13., hétfő, 20 óra
Nótagála a Lovardában.

O Március 14., kedd, 18.30
Hazám, hazám, te mindenem. Fáklyás
felvonulás a Déri téren.
O Március 14., kedd, 19.30
Sosem vagyunk egyedül – az Apolló moziban.

O Március 14., kedd, 14 óra
Társasjátékklub a Méliusz Könyvtárban.

O Március 14., kedd, 20 óra
Kripli Mari. Lázár Kati Jászai Mari-estje a
Vojtina bábszínházban.

O Március 14., kedd, 14 óra
Talpra, magyar! Ünnepi megemlékezés a
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Március 14., kedd, 21 óra
Delta buli a Lovardában.

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

O Március 14., kedd, 16 óra
Talpra, magyar! Gárdonyi Sándor történész
előadása a Józsai Közösségi Házban.

O Március 14., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.

O Március 14., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi
Házban.

O Március 14., kedd, 14 óra
Ez volt március 15-e. Könyvkiállítás a
forradalom évfordulója alkalmából a Józsai
Fiókkönyvtárban.

O Március 14., kedd, 17 óra
Az örökkévalóság házai. Az ókori Egyiptom
templomai. Berényi Ernőné előadása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 14., kedd, 14 óra
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag.
Forradalmi táncház és kézműves játszóház
az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 14., kedd, 17 óra
Életkérdések, bibliai válaszok. Szabó
László református lelkipásztor előadása a
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 14., kedd, 22 óra
Campus-party a Hallban.
O Március 15., szerda, 10 óra
Hazám, hazám, te mindenem. Országzászló felvonása Déri téren.
O Március 15., szerda, 14 óra
Talpra, magyar!” Táncház a Motollával a
Belvárosi Közösségi Házban.
O Március 15., szerda, 15 óra
„Süvegemen nemzetszín rózsa…”
Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeznek az Ondódi Közösségi Házban.
O Március 15., szerda, 20 óra
Babel, The Adolescens, Elephants from

Egy bolt, ahol brillek, drágakövek, arany és ezüstékszerek várják!
Egy szalon, ahol diszkréten akár eljegyzést is tarthat!
Nyitási kedvezmény márciusban:
arany ékszerre –20%, ezüst ékszerre –30% kedvezmény!
Debrecen, Csapó utca 43.
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Neptune, I Wear Experiment a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Március 16–17.
Patrik-nap. Ismerd meg Írországot! Csoportos
foglalkozások általános és középiskolásoknak a
Méliusz Könyvtárban.
O Március 16., csütörtök, 9.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos
hangszerbemutató.
O Március 16., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás kicsiknek a Józsai Közösségi Házban.
O Március 16., csütörtök, 13 óra
1848-ra emlékezünk. Ünnepi műsor a
Kismacsi közösségi Házban.
O Március 16., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Kinek az ég alatt már
senkije sincsen. Kazinczy Ferenc-bérlet.
O Március 16., csütörtök, 14 óra
Kik vagyunk, mi, magyarok? Ozsváth Sándor nyelvtörténész, főiskolai tanár előadása az
Újkerti Közösségi Házban.
O Március 16., csütörtök, 16.15
Március 15. Művészetpedagógiai foglalkozás
Gárdonyi Sándor irányításával a Józsai Közösségi Házban.
O Március 16., csütörtök, 16.30
Ehető és mérgező gombák a Csapókerti
Közösségi Házban.
O Március 16., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció. Előadás a valódi
gyógyulásról a Méliusz Könyvtárban.
O Március 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. piac a Homokkerti K. Házban.
O Március 16., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés előadás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.
O Március 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Március 16., csütörtök, 18 óra
Zenés irodalmi est. A Debreceni Egyetem
Közművelődési Titkárságának rendezvénye a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 16., csütörtök, 19 óra
Ki viszi át? Szirtes Edina Mókus koncertje
a Kölcsey Központban.
O Március 16., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Erkel Ferenc: Bánk Bán.
Horváth Árpád-bérlet.
O Március 17., péntek 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos
hangszerbemutató.

TÍZÉVES A DEBRECEN BIG BAND. Jubileumi koncert a Kölcsey Központban
március 13-án. (Perényi Zoltán fotója)
O Március 17., péntek, 13.30
elődöntője a VOKE Egyetértés Művelődési
Hazám, hazám, te mindenem… Ünnepi
Központban.
műsor március 15-ére emlékezve a Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 18., szombat, 10 óra
Életmód-nap a Csapókerti Közösségi Házban.
O Március 17., péntek, 14 óra
Babavárás.
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Március 18., szombat, 10.30
O Március 17., péntek, 16 óra
Kreatív tudomány: Mit tud a levegő? KreaPszichológiai estek. Álom és tudatos
tív foglalkozássorozat az Agóra Tudományos
álomprogramozás. Paulinyi Tamás író-ku- Élményközpontban.
tató előadása az Újkerti Közösségi Házban.
O Március 18., szombat, 14.30 és 15.30
O Március 17., péntek, 16 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Március 18., szombat, 15 óra
Huba Mihály festőművész kiállítása az
O Március 17., péntek, 16 óra
Élettudományi Galériában.
Beavató-növények, látomások, álmok a
spiritualitásban. Paulinyi Tamás író, pszi- O Március 18., szombat, 17 óra
kutató előadása az Újkerti Közösségi Házban. Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
O Március 17., péntek, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Zenés záróra. A 70-es, 80-as évek tánczenéje az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Március 18., szombat, 19 óra
Talamba és vendégei a Kölcsey Központban.
O Március 17., péntek, 17.30
Húsvéti asztaldíszek készítése a Csapókerti O Március 18., szombat, 19 óra
Közösségi Házban.
Csokonai Színház: Erkel Ferenc: Bánk Bán.
Erkel Ferenc-bérlet.
O Március 17., péntek, 18 óra
Szatyor klub a Csapókerti Közösségi Házban. O Március 18., szombat, 20 óra
Punnany Massif Klubturné ’17 aHallban.
O Március 17., péntek, 19 óra
Tördelős. A Dresch Quartet lemezbemuta- O Március 19., vasárnap, 10 óra
tó koncertje a Kölcsey Központban.
Vojtina Bábszínház: Batu-tá kalandjai.
Családi előadás.
O Március 17., péntek, 20 óra
.
Odett-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 19., vasárnap, 10.30
Kreatív tudomány: Mit tud a levegő? JátéO Március 18., szombat, 8 óra
kos foglalkozássorozat az Agóra Tudományos
IX. Józsai pálinka- és pogácsaverseny a
Élményközpontban.
Józsai Közösségi Házban.
O Március 19., vasárnap, 11 óra
O Március 18., szombat, 9 óra
Tóth Dóra festőművész kiállítása az ElméIV. Nemzetközi Petőfi-szavalóverseny
leti Galériában.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 21., kedd, 17 óra
Tar István kiállításának megnyitója a
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O Március 21., kedd, 17 óra
Zenés író-olvasó találkozó a Méliusz Könyvtárban. Vendég Hajdú Katalin, a Sárkányhegedű című mesekönyv szerzője.
O Március 21., kedd, 19 óra
Senkiföldje. Színházi előadás az Apolló
moziban.
O Március 21., kedd, 19 óra
Homs/Fr-koncert a Sikk Klubban.
O Március 21., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Závada Pál: Jadviga párnája. Novák István-bérlet.

KRIPLI MARI. Lázár Kati Jászai Mari-estet hoz a Vojtinába március 14-én
O Március 19., vasárnap, 11 óra
Kicsi Gesztenye Klub. Zenés mesejáték
gyerekeknek a Lovardában.
O Március 19., vasárnap, 11 óra
A világ legrövidebb meséi. Családi délelőtt
Malek Andival és az EsZeMent MeseBanddel
a Kölcsey Központban.
O Március 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Március 20., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Várandósság és szülés a néprajzban. Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász
szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 21., kedd, 20 óra
Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója. Monodráma egy részben az Orlai Produkciós
Iroda előadásában, a Kölcsey Központban.

O Március 20., hétfő, 20 óra
Dózis / Bolero. Táncest két részben.
Az EuropaS Magyar Táncdíjjal kitüntetett
Budapesti Táncszínház önálló estje a Kölcsey
Központban.

O Március 22., szerda
Rácz György festőművész emlékkiállítása
a Belvárosi Közösségi Házban. Látogatható:
május 5-éig.

O Március 21–22.
O Március 19., vasárnap, 19 óra
Iciri-Piciri óvodás bábcsoportok térségi
CentriFUGA Kortárs Zenei Műhely koncert- találkozója az Újkerti Közösségi Házban.
je a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Március 21., kedd
O Március 19., vasárnap, 19 óra
Vojtina Bábszínház: Bábszínházi világnap.
Barabás Lőrinc Quartet. Beardance lemezbemutató koncert a Kölcsey Központban.
O Március 21., kedd, 9.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos
O Március 20., hétfő
hangszerbemutató.
Az én szívemben boldogok a tárgyak. Bábés játékkiállítás Urbánné Lantos Éva, Urbán
O Március 21., kedd, 10 óra
István bábművészek és Vasvári Gyuláné horgolt Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: Hiessmese.
játékkészítő munkáiból az Újkerti Közösségi
Kormos István-bérlet.
Házban. A kiállítás április 1-jéig látható.
O Március 21., kedd, 10 óra
O Március 20–24.
A tenger titkai – A Csodaceruza gyerekVíz hete az Állatkertben. Tematikus foglal- magazin pályázatára írt művek és illusztkozások kicsiknek és nagyoknak. Vizes élőhe- rációik kiállítása a Méliusz Könyvtárban.
lyek, ismerkedés a vízi világgal – játszóházi foglalkozások óvodás és kisiskolás csoportok O Március 21., kedd, 10.30
számára, előzetes bejelentkezéssel.
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.
O Március 20., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Homokkerti K. Házban.

O Március 21., kedd, 19 óra
Universitas Debrecen-hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 21., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Március 22., szerda
Rendezvény a víz világnapja alkalmából a
Debreceni Állatkertben.
O Március 22., szerda, 9.30
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Március 22., szerda, 9.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos
hangszerbemutató.
O Március 22., szerda, 10 óra
Gyaloglóklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Március 22., szerda, 13 óra
Életmódpercek nem csak nyugdíjasoknak
a Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 22., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.

O Március 22., szerda, 17 óra
Rock&Read: debreceni kritikusok kortárs
könyvekről. A Fiatal Írók Szövetsége és a
O Március 21., kedd, 14 óra
Járom Kulturális Egyesület beszélgetésO Március 20., hétfő,14 óra
Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: Hiessmese. sorozata. Moderál: Lapis József. RésztveTavaszi vegyes a Belvárosi Közösségi Házban. Jókai Mór-bérlet.
vők: Balajthy Ágnes, Bódi Katalin és Uri Dénes
Mihály – a Méliusz Könyvtárban.
O Március 20., hétfő,14 óra
O Március 21., kedd, 16.30
Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: Hiessmese. Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi
O Március 22., szerda, 17 óra
Kormos István-bérlet.
Házban.
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás
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6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a
Méliusz Könyvtárban.

O Március 23., csütörtök, 16 óra
Faludi-filmklub a Delta moziban.

O Március 22., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Klub esték: „Hitek és
tévhitek a pszichoszomatikáról”.
Szilvásyné dr. Mazurek Magdolna pszichológus előadása az Újkerti Közösségi
Házban.

O Március 23., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 22., szerda, 19 óra
A Budapest Bár zenekar koncertje a Kölcsey Központban.
O Március 22., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Závada Pál: Jadviga párnája. Szabó Magda-bérlet.
O Március 22., szerda, 22 óra
Campus-party – Kis Grófo és Bódi Guszti
a Hallban.
O Március 23., csütörtök, 9.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos
hangszerbemutató.
O Március 23., csütörtök, 10 óra
Kreatív kemencés délelőtt kikelet havában a Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 23., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás kicsiknek a Józsai Közösségi Házban.

O Március 23., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: „Most nincs időm megköszönni.” Hála és a lelki egészség? Előadás
a Méliusz Könyvtárban.
O Március 23., csütörtök, 17 óra
Élő irodalom – élő könyv. Kiss Tamás
könyvbemutatója az Újkerti Könyvtárban.
O Március 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Március 23., csütörtök, 18 óra
45 éves a Magnitúdó csillagász klub.
Jubileumi foglalkozás a Belvárosi Közösségi
Házban.

O Március 23., csütörtök, 20.30
Zongora- / Horváth Balázs-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 24., péntek
BalkonIKON. Gesztelyi Nagy Zsuzsanna
kortárs festőművész kiállítása a Hal Köz
Galériában.
O Március 24., péntek, 9 óra
Száll a madár ágról ágra, száll az ének
szájról szájra. Hajdú-Bihar megyei népdaléneklési verseny a Józsai Közösségi Házban.
O Március 24., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Március 24., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.
O Március 24., péntek, 16.30
Lapozzunk! – könyves kör 10–14 éveseknek a
Méliusz Könyvtárban.

O Március 23., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés előadás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.

O Március 24., péntek,18 óra
Víg Kamaraszínház: Gimesi Dóra: Hiessmese.
Bérletszünet.

O Március 23., csütörtök, 18 óra
Világzenei körkép: fellép a János Huba
Group. A Debreceni Egyetem Közművelődési
Titkárságának rendezvénye a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 24., péntek, 20 óra
Indieland Party Vol.4: Blahalouisanakonceret, vendég: Jurij. A koncert után
Tesco Disco-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 28., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.
O Március 28., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Március 28., kedd, 16 óra
Játsszunk együtt! – társasjátékklub a
Méliusz Könyvtárban.
O Március 28., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi
Házban.

VÍZ HETE. A Debreceni Állatkertben, a víz világnapjához kapcsolódva, március 20.
és 24. között a bejelentkező csoportok számára játékos foglalkozásokat, akadályversenyt, feladatlapos vetélkedőt, természetismereti játszóházat szerveznek
O Március 24., péntek, 20 óra
Éjféli koncert a De Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Március 25–26.
Vizes napok az Agóra Tudományos Élményközpontban. A víz világnapja alkalmából az
élményközpontban ezen a hétvégén a vízé a
főszerep.
O Március 25., szombat, 10 óra
Szombati szöszmötölő. Hétvégi játszóházi
foglalkozás a Tímárházban.

O Március 26., vasárnap, 17 óra
II. opera-, operett- és musical-gála a Vasutas
Művelődési Házban a La-Marie Operett
Társulat rendezésében.
O Március 27–30.
Egészséghét és empátianap az Újkerti
Közösségi Házban.
O Március 27.–április 2.
Vojtina Bábszínház: Gördeszka. Gyermek- és
ifjúsági programok a DESZKA Fesztiválon.

O Március 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 27., hétfő, 9 óra
Megyei magyarnóta- és népdaléneklési
verseny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.

O Március 27., hétfő, 10 óra
Reformáció 500. Vetélkedő az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 27., hétfő, 10.45
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Homokkerti K. Házban.

O Március 25., szombat, 19 óra
Sándor- és József-napi bál a Csapókerti
Közösségi Házban.
O Március 26., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O Március 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Égigérő Mesefa első
virága – Medve ének. A Ciróka Bábszínház
vendégelőadása
O Március 26., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: HAL-Ászok az Agóra
Tudományos Élményközpontban.
O Március 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Március 27., hétfő, 14 óra
Tinidilemmák. Önismereti foglalkozás az
általános iskola felső tagozatosainak a Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 27., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. Ki is az a védőnő? Kissné Ary
Szilvia vezető védőnő előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Március 27., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Závada Pál: Jadviga párnája. Honthy Hanna-bérlet.
O Március 28., kedd, 9.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
Kamarajáték.

O Március 28., kedd, 16.30
Ad astra per aspera: Helytörténeti
kutatások és kutatóműhelyek. Ki a cívis?
Gondolatok a debreceni cívis fogalmának változásairól. Czeglédiné Lovas Enikő előadása a
Méliusz Könyvtárban.
O Március 28., kedd, 18 óra
Dr. Lenkei Gábor előadása a Lovardában.
O Március 29., szerda, 9.30
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Március 29., szerda, 9.30, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
Kamarajáték.
O Március 29., szerda, 11.45
Fénytől fényig. Kiállítás Rácz Imre művész-tanár munkáiból a Dóczy Galériában.
O Március 29., szerda, 16 óra
Mentál filmklub a Delta moziban.
O Március 29., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 29., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a
Méliusz Könyvtárban.
O Március 29., szerda, 17 óra
Életreform-klubesték az Újkerti Közösségi
Házban.
O Március 29., szerda, 17 óra
Életünk láthatatlan tanúi. Köztéri művészeti alkotások Debrecenben. Kotricz Tünde
előadás-sorozata a Méliusz Könyvtárban. Ami
a korábbi előadásokból kimaradt, de mégsem
hiányozhat.
O Március 29., szerda, 18 óra
Smart City Mettup – Az EDC Debrecen
Nonprofit Kft. rendezvénye a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Március 29., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Klub esték: „A reiki
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helye, szerepe Európában”. Beszélgetés
Sipos György tradicionális reikimesterrel
az Újkerti Közösségi Házban.
O Március 29., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Karinthy Frigyes–Majoros István: A nagy
ékszerész. Komédia három felvonásban, az
Éless-Szín előadásában.

dulója alkalmából a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Március 31., péntek, 8 óra
Boldogkerti kertbarátkör 40 éves jubileumi ünnepsége a Belvárosi Közösségi Házban.
O Március 31., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Április 2., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.
O Április 2., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Színes kísérletek.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra
Tudományos Élményközpontban.

O Március 31., péntek, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.

O Április 2., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.

O Március 31., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Április 3., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.

O Március 31., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub. A Jobb Veled a Világ
Alapítvány boldogságprogramja
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 3., hétfő, 14 óra
„Könyvtárosok civilben” – Az MKE HajdúBihar Megyei Szervezetének kiállítása a Méliusz
Könyvtárban.

O Március 31., péntek, 17 óra
Kórushangverseny Kodály Zoltán emlékére a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 3., hétfő, 17 óra
Kismama klub. Vizsgálóeljárások, -eszközök,
-műszerek az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 30., csütörtök, 16 óra
Öngyógyító kiskertek, biokertészkedés a
Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 1., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Használd újra! Játékos
foglalkozássorozat az Agóra Tudományos
Élményközpontban.

O Április 4., kedd, 10 óra
Versek cérnahangra. Ovisok mondják el
kedvenc verseiket az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Március 30., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 1., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 29., szerda, 19 óra
Dumaszínház ROAST. Kiss Ádám //
Dombóvári István // Hajdú Balász //
Szomszédnéni Produkciós Iroda // Schobert Norbi a Lovardában.
O Március 29., szerda, 22 óra
Campus Party – Bricklake a Hallban.
O Március 30., csütörtök, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi kígyó.
Kamarajáték.
O Március 30., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív foglalkozás kicsiknek a Józsai Közösségi Házban.

O Március 30., csütörtök, 17 óra
Piramisok és csillagok. Imhotep és a
szakkarai Dzsószer-piramis, valamint a gízai
nagy piramisok jelképi elemzése. Incze László
szimbológiai előadása a Méliusz Könyvtárban.
O Március 30., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés előadás-sorozat a Józsai Közösségi Házban.

O Április 1., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Április 1., szombat, 20 óra
Bordó Sárkány régizene rend – 7. születésnapi koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 30., csütörtök, 18 óra
Mozgás Művészeti Est – Bachata táncbemutató és táncház. A Debreceni Egyetem
Közművelődési Titkárság rendezvénye a
Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 4., kedd, 14 óra
Sakkszakkör a Józsai Fiókkönyvtárban.
O Április 4., kedd, 16 óra
Vigyázz, kész, sport! Az Alliance Francaise
Debrecen kiállítása a 2016-os nemzetközi
fotóverseny képeiből a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Április 4., kedd, 16.45
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre a
Méliusz Könyvtárban.

O Március 30., csütörtök, 18 óra
Ajjé! Mivé lett a világ! Kepes András előadása a Lovardában.

O Április 4., kedd, 17 óra
Szűcs Henriett fazekas nádudvari
kerámiakiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 30., csütörtök, 19 óra
Universitas Debrecen hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 31-éig
„Miért van letakarva?” Palástbemutatás
és értelmezés a reformáció ünnepi évfor-

O Április 4., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.

O Április 4., kedd, 16.30
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Március 30., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 30., csütörtök, 20 óra
Ludányi Tamás Quartet a Sikk Klubban.

O Április 4., kedd, 10 óra
Kutyás könyvek a szünetre. Erich Knight,
Jack London és mások kutyakalandjai
– foglalkozás a Méliusz Könyvtárban.

O Április 4., kedd, 17 óra
Bereczki Imre faintarzia-kiállítása az
Újkerti Fiókkönyvtárban.
PIROS ANDREA képeit az Élettudományi Galériában láthatjuk
áprilisban

O Április 4., kedd, 20 óra
Kulterdő. Likó Marcell (Vad Fruttik) és
Géczi János zenés irodalmi estje a Nagyerdei Víztoronyban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 8., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Április 8., szombat, 15 óra
Piros Andrea és Horváth Kálmánné
Generációk goblenjei című kiállítása az
Élettudományi Galériában.
O Április 8., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

NAGYHETI HANGVERSENY. Különleges koncert helyszíne lesz a Szent Annaszékesegyház április 3-án 19.30 órától. Két csodálatos művet hallhatunk ezen a
koncerten. Tsalahouris: Krisztus hét szava, valamint Haydn: A Megváltó utolsó
hét szava a keresztfán című művében a megrázó drámaiság és az elmélyült
áhítat megindítóan szép muzsikává ötvöződik. A Kodály Kórust és a Kodály
Filharmonikusokat a nagyheti hangversenyen Szabó Sipos Máté vezényli.

O Április 5., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is hangicsálnak. Szertartásszínház-rítusjáték.

O Április 6., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: „Csak magamban bízhatok.” Kisebbrendűség a háttérben?
Előadás a Méliusz Könyvtárban.

O Április 5., szerda, 10 óra
Az Újkerti Könyvtár költészet napi rendezvénye: O Április 6., csütörtök, 17 óra
Versek kor(határ)talanul.
Szatyor termelői piac a Homokkerti KözösMeglepetés vendég: B. Orosz István költő, ségi Házban.
előadóművész
O Április 6., csütörtök, 18 óra
O Április 5., szerda, 16 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Nevető klasszikusok. Irodalomtörténeti
kabaré. Előadó: Erdei Sándor költő, újságíró a
O Április 6., csütörtök, 18 óra
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
Zenés irodalmi est. Fellép az Acoustic
Gallery. A Debreceni Egyetem KözműO Április 5., szerda, 16 óra
velődési Titkárságának rendezvénye a
Rizikóklub. Hol és milyen élet lehet az UniNagyerdei Víztoronyban.
verzumban? Előadó: Dr. Kovács Lajos a Petőfi
Emlékkönyvtárban.
O Április 6., csütörtök, 20 óra
Cool Tour Sokk: egyetemi tehetségkutató
O Április 5., szerda, 16.30
verseny. A Privát Affér bemutatkozása a NagyDaloló a Méliusz Könyvtárban.
erdei Víztoronyban.
O Április 5., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Április 5., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a
Méliusz Könyvtárban.

O Április 7., péntek, 9.30, 11 és 14.30
Vojtina: A madarak is hangicsálnak.

O Április 8., szombat, 20 óra
Petruska- / Szeder-koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Április 9., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Tesco-parkolóban.
O Április 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy
az ördög három arany hajszála. Családi
előadás. Vojtina Bábszínház: A sárig kicsi
kígyó. Kamarajáték.
O Április 9., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek.
Ismeretterjesztő programsorozat az Agóra
Tudományos Élményközpontban.
O Április 9., vasárnap, 11 óra
Kocsis László grafikusművész kiállításának megnyitója az Elméleti Galériában.
O Április 9., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.
O Április 9., vasárnap, 17 óra
Dominica Palmarum. Leányok menete a
Csapó utcai sétálóövezettől a Kossuth téren
keresztül a Nagytemplom elé.
O Április 9., vasárnap, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Április 10., hétfő, 11 óra
Születésnapomra. A Kaláka együttes költészet napi koncertje a Kölcsey Központban.

O Április 7., péntek, 14 óra
O Április 10., hétfő, 11 óra
Vers-, mese- és prózamondó verseny
A Méliusz Könyvtár költészet napi rendezvénye:
látássérülteknek az Újkerti Fiókkönyvtárban. Bábeliáda.
O Április 7., péntek, 16 óra
Szatyor term. piac a Csapókerti K. Házban.

O Április 5., szerda, 19 óra
Szászvárosi Sándor barokk csellóhangver- O Április 7., péntek, 16.15
seny a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
Beszélgessünk a Könyvmolyképző könyveiről. Melyikből mit lehet tanulni? Miért
O Április 6., csütörtök, 9.30, 11 és 14.30
hasznosak? Miért olvassuk őket? Miről is szólVojtina Bábszínház: A madarak is hangicsál- nak? Foglalkozás a Méliusz Könyvtárban.
nak. Szertartásszínház-rítusjáték.
O Április 8–10.
O Április 6., csütörtök, 15 óra
40. Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó
Haikuíró-verseny az Újkerti Fiókkönyvtárés Verseny a DE Zeneművészeti Kar Lisztban.
termében.

O Április 10., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is hangicsálnak. Szertartásszínház-rítusjáték.
O Április 10., hétfő, 17 óra
Kismamaklub. A kismamák helyes életmódja.
Dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyász szakorvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Április 10., hétfő, 18 óra
Arany János: Buda halála – hun rege.
Zenés előadás óriásbábokkal a Kölcsey Központban.
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Indul a
Ismét Deszka!
fesztiválszezon
Márciusban a napsütéses órák számával a kedvünk
is egyre nő, hogy kimozduljunk otthonról, és a kanapé kényelmét színházra vagy koncertre cseréljük.
Szerencsére Debrecenben a tavaszi szezon mindig
sokszínű programot kínál, hiszen a tavasz beköszöntével a fesztiválszezon is kezdetét veszi. Bármilyen
műfajra is vágyunk – zene, színház, kiállítás, film,
irodalom, gasztronómia –, a kínálatban megtaláljuk
a kedvünkre valót. A több száz debreceni program
között egyszerűen, gyorsan, napra, témára szűrve
lehet böngészni a www.iranydebrecen.hu weboldal
Programajánló rovatában, melynek segítségével
akár hónapokra előre is tervezhetjük a szabadidőnket. Érdemes lájkolni az Irány Debrecen! Facebookoldalt is, ahol további helyi érdekességekről, programokról, kedvezményekről kaphatnak tájékoztatást
nap mint nap. Jegyét egyszerűen, sorban állás, és
kezelési költség nélkül megvásárolhatja a Tourinform-irodában, ahol budapesti és országos színházés koncertjegyek, fesztiválbérletek is kaphatók.
Tourinform-iroda, 4024 Debrecen, Piac u. 20.
(52) 412-250, debrecen@tourinform.hu

Március 27-én, a Színházi Világnapon nyitja meg
kapuit a 11. Deszka Fesztivál a Csokonai Színházban. A kortárs magyar dráma seregszemléjének
válogatói listáján 120-140 előadás szerepelt; ebből
26 került a programba. Négy romániai, egy ukrajnai
és egy szlovákiai kortárs magyar szerzőjű előadás
is látható lesz az anyaországból érkező tizenegy
vidéki és kilenc fővárosi produkció mellett. Közülük egy román nyelven (Székely Csaba: Idegenek
– Négy politikai gyerekdarab), egy pedig szlovákul
(Esterházy Péter: Mercedes Benz). Az utóbbi előadás
jelentőségét tovább növeli, hogy Esterházy Péter
legutolsó színpadi műve alapján készült, amelyet
kifejezetten a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház
számára írt, és Magyarországon először Debrecenben lesz látható.
Az utóbbi évek során igen népszerűvé vált,
kortárs magyar szerzőjű gyermek- és ifjúsági előadásokat felvonultató Gördeszka keretében nyolc
előadással találkozhatnak a nézők. A házi bölcsek
tisztét Árkosi Árpád rendező, Kiss Csaba író, rendező, Láposi Terka színházpedagógus, Nánay István
kritikus és Visky András író, rendező vállalták.
Az egyéb szakmai programok közül kiemelkednek a Nyílt Fórum bemutatói a fesztivál utolsó négy
napján. n
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Cseh filmek

Vizes napok az Agórában
Milyen állatok élnek egy csepp
vízben? Hogyan lehet munkára
fogni a vizet? Léteznek-e a földinél nagyobb óceánok a Naprendszerben? Ezekre a kérdésekre is
választ kap, aki ellátogat március
25-én és 26-án az Agórába.
A víz világnapja alkalmából
ugyanis ezen a hétvégén a vízé
a főszerep a népszerű debreceni
élményközpontban.
Az érdeklődők megtudhatják,
melyek a világ legnagyobb vízesései, és leáshatnak az óceánok
O Tördelős. „Egész életemben arra
törekedtem, hogy érzékeltessem: az ember
egyszerre szeretheti a legtisztább dzsesszmuzsikát és az eredeti népzenét. Egyszerre
lehet korszerű és magyar.” Ezt vallja a

legmélyebb bugyraiba, de kiderül
az is, mi történik, ha egy vízzel
teli zacskót átszúrunk egy ceruzával, és miért nem folyik ki a víz a
lefordított pohárból. Március 26án, a Vasárnapi tudomány című
foglalkozássorozat keretében
pedig hazánk legkülönlegesebb
halfajaival is megismerkedhetnek
a gyerekek.
Az Agórát március utolsó
hétvégéjén kedvezményes, 900
forintos jeggyel látogathatják a
gyerekek és a felnőttek is. n
zenéről Dresch Mihály, akinek a muzsikája
igazi hungarikum. Szuggesztív és őszinte
előadásmódjának legtökéletesebb keretét
adja zenekara, a Dresch Quartet. Az együttes
egyszerre idézi fel Coltrane örökségét, és

Már a 60-as évektől sajátos hangulat jellemezte a cseh filmeket.
Hogy miben voltak mások, mint a
magyar mozi? Míg, mondjuk, Jancsó Miklós nem könnyen értelmezhető művészfilmekkel állt elő, Jiri
Menzel egyszerűen elvarázsolta a
világot remek történeteivel. Hogy
milyenek a cseh filmek manapság,
megnézhetjük az Apolló moziban.
Tényleg manipulálja a kedves
és empatikus pedagógus a szülőket? Mi van, ha nem szeretnénk
úgy végezni, mint a halott após,
aki helyett mindenben a felsége
döntött? S mi lesz akkor, ha a
paranoid börtönőr és családja
egy kis faluba költözik? Március
12-én A tanítónő, 13-án a Tigriselmélet, 14-én A sosem vagyunk
egyedül (képünkön) lesz műsoron
19.30-tól. n

egyszerre jellegzetesen kárpát-medencei.
Tavaly nyár végén jelent meg a Tördelős
címet viselő legújabb lemezük, ez lesz az
alapja a Kölcsey Központban március 17-én
19 órakor kezdődő koncertnek is. n

O GEmkapocs: itt a folytatás. Az Antal–
Lusztig-gyűjteményből válogat a nagy sikerű GEM/GAMEkapocs
kiállítás második „felvonása”. A Modemben látható kiállítás
koncepciója megegyezik az előző tárlatéval: a szervezők Ismét
kortárs alkotókat kértek fel arra, hogy válasszanak egy-egy művet,
vagy engedjék meg, hogy valamely alkotásukat párhuzamba
állítsák a kollekció egyik darabjával. Az így létrejött műpárok
közötti kapcsolat alapja lehet a gondolkozás, a motivikus
egyezés, a közvetlen inspiráció, a reflexió, vagy éppen a kurátori
párhuzamba állítás.
Ez a gemkapcsozó rendezés arra a játékos műélvezetre ösztönzi a nézőt, hogy az egymás mellé rendelt művekben az azonosságokat és a különbségeket keresse. A műpárok tanulmányozása
egyfajta időutazás: korok s azok művészei kerülnek egymás mellé.
A kiállítás május 28-áig tekinthető meg. n
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Márciusi filmkavalkád
Filmek az Apollóban
O kertész mihály-terem

T2 Trainspotting
Minden idők egy legjobb brit filmje volt Danny Boyle
Trainspottingja. A négy edinboroughi srác – meg a
heroin története – húsz évvel ezelőtt felforgatta a
mozis világot. Most itt vannak újra: az évek őket
sem kímélték, és ők sem kímélnek senkit – egymást
sem. Renton, Spud, Begbie és Beteg Srác – azaz
Ewan McGregor, Ewen Bremner, Robert Carlyle és
Jonny Lee Miller – egy brutális, elképesztő fekete
komédiában térnek vissza.

Március 9–15. 15.15 (11-én, 12-én, 15-én 15.30-tól is)
Rock csont
Március 9–14. 17.30
Kong: Koponya-sziget
Március 9–15. 19.45
Logan – Farkas
Március 15. 17.30
Kincsem
Március 16–21. 15.15
Kong: Koponya-sziget
Március 16–22. 20 óra (21-én nincs)
Kong: Koponya-sziget
Március 16–20. 17.45
Kincsem
Március 22. 16.30
Soul Exodus
Március 23–29. 15 óra
T2 Trainspotting
Március 23–28. 17.15
A szépség és a szörnyeteg
Március 23–29. 19.45
A szépség és a szörnyeteg
Március 25–26. 13.30
Rock csont
Március 30.–április 5. 15.15
A szépség és a szörnyeteg
Március 30.–április 5. 17.30
Páncélba zárt szellem
Március 4. 16.30
A lovasíjász
Március 30. 20.15
Pillangókisasszony
– Élő operaközvetítés a londoni Royal Opera House-ból

O soós imre-terem

Kong: Koponya-sziget
A Csendes-óceán egy távoli, feltérképezetlen szigetére különös expedíció érkezik. Kutatók, természettudósok, üzletemberek és katonák is vannak köztük.
Az erdő ősi, háborítatlan Paradicsomnak látszik, ám
a látszat csal. Hamar kiderül: szörnyek márpedig léteznek. Ez már a sokadik film az óriásmajomról, ám
olyan sztárokkal, mint Tom Hiddleston, Brie Larson,
John Goodman, Samuel L. Jackson és John C. Reilly.

Páncélba zárt szellem
Az 1995-ös kultikus japán anime új életre kelt.
A Ghost In The Shell főhőse az Őrnagy (Scarlett
Johansson), ez a különleges erőknél szolgáló egyedi
humán-kiborg hibrid, a 9-es Részleg nevű kommandós osztag vezetője. A legveszélyesebb bűnözők és
szélsőségesek kiiktatására szakosodott csapat ezúttal egy olyan ellenséggel kerül szembe, amelynek
egyetlen célja, hogy elpusztítsa a Hanka Robotika
kibertechnológia fejlesztéseit.

Március 9–15. 20 óra (15-én 13 órától is)
Kong: Koponya-sziget
Március 15. 15.30
Kincsem
Március 9–12. 15.30
Kojot
Március 9–15. 17.45
T2 Trainspotting
Március 11–12. 13.15 Bud Spencer- és Terence Hill-vetítések: Nincs kettő négy nélkül
Március 13–14. 15.30
A számolás joga
Március 16–22. 15.30 (17-én, 18-án 13.30-tól is)
Rock csont
Március 16–22. 17 óra (17-én és 20-án nincs)
Logan – Farkas
Március 16–22. 19.30 (kivéve 20-án)
Némaság
Március 17. 17.30
Esti kvíz az Apolló moziban
Március 23–29. 15.30 (25-én és 26-án 13.15-től is)
A szépség és a szörnyeteg
Március 23–28. 17.45
Kincsem
Március 23–28. 20 óra
Kong: Koponya-sziget
Március 29. 19 óra
Amadeus – Rendezői változat
Április 1–2. 13.30
A szépség és a szörnyeteg
Március 30.–április 4. 20 óra (1-jén és 2-án 13.15-től is)
Páncélba zárt szellem
Március 30.–április 5. 15.45
Kincsem
Március 30.–április 4. 18 óra
Hupikék törpikék – Az elveszett falu
Április 5. 19 óra
Amadeus – Rendezői változat

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM

Március 9–15. 15.15
Március 9–15. 17.15
Március 9–11, 15. 19.30
Március 11–12, 15. 13.15
Március 16–22. 20.15
Március 16–22. 15.30
Március 16–22. 18 óra
Március 18–19. 13.30
Március 23–26. 20.15
Március 23–26. 17.30
Március 27–29. 15.15
Március 23–26. 15.15
Március 25–26. 13.15
Március 30–április 5. 15.30
(1-jén és 2-án 13.30-tól is)
Március 30–április 5. 17.45
Március 30–április 5. 20.15

Szólít a szörny
Testről és lélekről
Jackie
Jackie
Kincsem
A szerelem története
Testről és lélekről
A vörös teknős
Kincsem
Némaság
Sohavégetnemérős
Kojot
Testről és lélekről
Hupikék törpikék – Az elveszett falu
Menedék
Élet

O Március 20. 18.15: Filmklub-vetítés a DESZ szervezésében: Erőszakik
O Március 27–29.: Frankofón filmnapok!

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket március 21-éig várjuk a
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,
illetve a DTV 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 megfejtését beküldő szerencsés olvasóink:
Várbíró István (Laktanya utca)
Hajduné Szemerányi Mária (Péterfia utca)

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

8 éves a Válság Szemüvegdiszkont
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 8 éve működő, szokatlanul olcsó árairól
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-

müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sötétedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.
Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek
tartja.
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól
Debrecen, Bethlen u. 46.
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett)

Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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A világ tetején járt az ügyvéd
Különleges vendég érkezik hamarosan Debrecenbe: Neszmélyi Emil ügyvéd, Everest-csúcsmászó
számol be nagy kalandjáról a DAB-klubban.
A 2016-ban Magyar
Arany Érdemkeresztet
elnyert sportoló –
asztmás betegsége
ellenére – sikeresen
megmászta tavaly a
Mount Everestet észak
felől, a nehezebb tibeti oldalról; ő az első
magyar, akinek ez sikerült. Az ügyvédként
praktizáló felfedező
elmondta: összesen
öt asztmás rohamot
kellett túlélnie 8 ezer
méter feletti magasságban, de megérte,
hiszen „sokkal több
ember helyett mászott
föl, mint korábban
gondolta volna”.
Páratlan élményeiről március 22-én, szerdán,
16.30-tól mesél a DAB-székházban. A hegymászóval készült teljes interjú a Dehir.hu-n olvasható. n

Iciri-piciri bábosok
Az Újkerti Közösségi Ház március 21–22. között huszadik alkalommal ad otthont az Iciri-Piciri Óvodás
Bábcsoportok Térségi Találkozójának. A rendezvényen a városunkban, illetve a Debrecen térségében működő óvodás báb- és színjátszó csoportok
kapnak bemutatkozási lehetőséget. A találkozón
a magyar népmesekincsből származó jeleneteket
mutatnak be a gyerekek. n
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Tavaszelő és romantika
Egy szédületes szimfonikus zenekari
nyitány, egy mélyen szántó, klasszikus
de mértéktartó hegedűverseny, s végül
egy jelentős gondolatokat megfogalmazó, veretes szimfónia. E három tekintélyes pillérre épül a cseh romantika
legjelentősebb komponistája, Antonin
Dvorák zeneszerzői arcélét megrajzoló
hangverseny, amelyen a Kodály Filharmonikusok színpadi partnere a hegedűvirtuóz Baráti Kristóf lesz. A koncert
március 14-én 19.30-kor kezdődik a
Kolcsey Központban.
Fotó: Marco Borggreve

