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Debrecen lesz a világ közepe

A tavasz beköszönte több okból is boldogsággal 
tölt el. Egyrészről melegszik az idő, zsong minden, 
megjelennek a színek az utcán és az embereken, 
másrészről beindulnak a fesztiválok! Kulturális és 
zenei rendezvények sora éri egymást Debrecen-
ben. Színházi emberként számomra a legnagyobb 
esemény, amit évről évre nagyon várok, az a 
Deszka fesztivál a Csokonai Színház szervezésében.  
Ilyenkor a színházszerető ember úgy érzi, Debrecen 
erre a hétre a világ közepe. De tavasszal van az 
Országos Diákszínjátszó Fesztivál regionális döntője 
is, ahol olyan sok lelkes fiatal mutatja meg magát 
a világot jelentő deszkákon. Külön öröm számomra, 
hogy a kétnapos rendezvény egyik helyszíne – az 
Ady-gimnázium mellett – idén a Páholy Lakás-
színház. S akkor ott van még a Debreceni Tavaszi 
Fesztivál is, a koncertekkel, irodalmi estekkel.

Idén a Páholy Lakásszínház alaposan kiveszi 
a részét a tavaszi kulturális zsongásból. Mind a 
vidám, mind a komoly műfaj kedvelői egyaránt 
találnak majd kedvükre valót az előadásaink között. 
Áprilisban a humor rajongói igazán el lesznek ké-
nyeztetve, mert ismét láthatják a Férfiak  szexuális 
világát, valamint a Fear the Szaknévsort a szolgál-
tató szektor rémtörténeteiről. (Ez utóbbi előadás 
díjat nyert a tavalyi nyíregyházi Vidor fesztiválon!) 
Hámori Gabriella előadásában pedig Gyarmati Fanni 
naplóját tekintheti meg a közönség április 28-án és 
29-én, valamint nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy májusban Mácsai Pált és Scherer Pétert is 
vendégül láthatjuk egy-egy előadás erejéig. 
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kozó 2.0 segítségével? A Föld 
napjához kapcsolódóan ezen a 
hétvégén – a környezettudomá-
nyi előadások mellett – játékos 
feladatok mutatnak rá arra, 
hogy mi mit tudunk tenni a Föld 
megóvásáért.

A programokon az Agórába 
szóló belépőjeggyel lehet részt 
venni. n

A Föld hétvégéje tartják az 
Agórában április 21-én és 22-én. 
Hány év alatt bomlik le egy mű-
anyag flakon? Hogyan működnek 
a szélerőművek? Hány csillagot 
számlálhatunk meg éjszaka egy 
mesterséges megvilágítástól 
mentes területen? Hogyan lehet 
kialakítani különböző földrészek 
domborzati térképét a Homo-

A mi bolygónk

Nőnyugat a Kölcseyben
A Nyugat indulásának éveiben, az 
irodalom megújulásával párhuza-
mosan, a magyar társadalomban 
megindult egy csendes forrada-
lom. Polgári nők serege vágyott 
vagy kényszerült arra, hogy 
otthagyva a „privát mamuska-
életet”, egzisztenciát, sikert és 
megbecsülést vívjon ki magának 
– saját jogon. Ennek az átmeneti 
kornak emblematikus figurái a 
folyóirat körül íróként, múzsaként, 
feleségként, barátként szereplő 
nők, akiknek sorsa és munkássá-

ga ma már elhomályosult része 
kulturális emlékezetünknek.
A Nőnyugat róluk szól. Szerelme-
ikről, házasságukról, sikereikről, 
kudarcaikról. Elhallgatott és 
kimondott, leírt és elfeledett sza-
vaikról. Éleslátásukról, amellyel 
magukat és kortársaikat szenve-
délyes elemzés alá veszik. 
A  Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
Mácsai Pál Színikritikusok díját 
elnyert produkciót április 17-én 
19 órától láthatjuk a Kölcsey 
Központban. n

O Debrecen színei. Aszfalt-
rajzversenyt szerveznek a város 
napja alkalmából az óvodásoknak 
április 11-én, 10 órától az Újkerti 
Közösségi Ház előtti téren. n

Tudod, hogy nincs bocsánat
Hobót régóta foglalkoztatja József Attila köl-
tészete; már első koncertjein is előadta a költő 
megzenésített verseit. „József Attila műveit úgy 

olvasom, mint a szent 
könyveket, és néha, 
mintha a saját gondo-
lataimat látnám leírva. 
Az előadással az volt a 
célom, hogy bevonjam 
és továbbgondolkodás-
ra késztessem a nézőt” 
– mondja Hobo, aki a 
bemutató óta bejárta 
az egész országot és 

a határon túli magyarlakta vidékeket is. Eddig 
több, mint négyszáz alkalommal tolmácsolta a 
költő gondolatait. Április 5-én, este 19 órakor a 
Déri Múzeum Dísztermében hallgathatják meg 
az estet a versszerető látogatók. n

O KépeK a Telepről. A 27 éves 
Vámospércsi Művésztelep és Grafikai 
Műhely kiállításának a Belvárosi Ga-
léria ad otthont. A megnyitót április 
12-én 17 órakor tartják. Köszöntőt 
mond Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója 
és Ménes Andrea, Vámospércs pol-
gármestere. A kiállítást Cs. Tóth János 
művészeti író nyitja meg. 

Képünkön Fátyol Zoltán alkotása.



A Déri Múzeum új időszaki kiállítása négy múzeumi 
szervezet együttműködésével valósul meg. Témája az 
egyik legfontosabb mai probléma, az ember okozta 
klímaváltozás. A tárlat ökológia-szemlélettel mutatja 
be a látogatónak azt a pillanatot, amikor – hosszú 
története során – az ember először befolyásolja 
jelentősen  környezetét. Őseink elindították ezzel azt 
a hosszú folyamatot, mely napjainkban már az ember 
fennmaradását is veszélyezteti. A kiállításban régésze-
ti, néprajzi, kulturális antropológiai és ökológiai ele-
mek együttesen segítik a látogatót, hogy rádöbbenjen, 
a klímaváltozást már az első favágásra alkalmas eszköz 
elkészítésekor megkezdte az ember... A tárlatot április 
20-án Aradi Csaba, a magyar természetvédelem egyik 
elismert szaktekintélye nyitja meg. n
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O Kedv, reményeK, TrilláK. Idén negyedik 
alkalommal hirdette meg közismert magyar 
költők verseinek megzenésítésére irányuló 
pályázatát a DMK a Kortárs Könnyűzenei Egyesü-
lettel közösen. A beküldött művek előzsűrizésen 
vettek részt; a legjobb produkciók április 13-án, 
17 órakor hangzanak el a zsűri és a közönség 
előtt a Pódiumteremben (Kossuth u. 1.). Idén 
az alábbi kategóriákban hirdetnek nyerteseket: 
legjobb énekhang, legjobb hangszerelő, legjobb 
zeneszerző, legjobb Wass Albert-versmegze-
nésítés. Fotó: Kerekes Levente tavaly a Legjobb 
Énekhang kategóriában nyert. n

Sziklától a kőbaltáig

O Az iDén 76 éves 
szilágyi imre grafi-
kusművész alkotásaiból 
nyílik tárlat a Debreceni 
Református Kollégium mú-
zeumpedagógiai termében 
április 26-án, 17 órakor. n

A virágot lépő lány

Karmester  
és szólista
Mindig különleges élmény, 
amikor egy komolyzenei est 
szólistája ugyanazon hangverse-
nyen a zenekart is dirigálja. Így 
lesz április 17-én Debrecenben, 
amikor Beethoven: C-dúr, Op. 15. 
zongoraversenye csendül fel a 
Kölcsey Központ Nagytermében, 
Somogyi-Tóth Dániel előadásá-
ban. A koncert második felében 
Sztravinszkij közkedvelt, Petruska 
című balettzenéjének egy ké-
sőbbi – a II. világháborút követő 
– változatát vezényli a Kodály 
Filharmónia Debrecen igazgató-
művészeti vezetője. Beethoven 
viszonylag korai, vidám hangu-
latú művét Sztravinszkij: Feu 
d’artifice című darabja követi 
– mintegy az 
est „happy 
end”-jeként 
–, izgalmas 
érzelmi 
keretbe 
foglalva 
a koncer-
tet. n

Léteznek csodák, melyek észlelé-
sekor szemünk, szánk eláll. Olyan 
különös varázslat történik e mese 
szépséges lányával, hogy sem-
milyen ésszerű magyarázat nincs 
rá: virág nyílik a lépte nyomán, 
aranyos színű hajából soha nem 
látott szépségű virágok hullanak, 
könnyei gyémántgyöngyök.  

S mindez nem derül ki róla mind-
addig, amíg a királyfi szépségéért 
feleségül nem kéri. Ekkor azonban 
olyan bűbájos események veszik 
kezdetüket a Vojtina bábszín-
házban, hogy minden fenekestül 
felborul, a feje tetejére áll a világ, 
a boszorkány átkot szór minden-
re; és mindenkire....n
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Huszonöt előadással várja a nézőket a XII. Deszka Fesztivál, a kortárs 
magyar drámák seregszemléje április 6. és 14. között Debrecenben. 
Mivel a válogatás ismét kiterjedt a teljes Kárpát-medencére, három 
romániai (Hatházi András–Tom Dugdale: Tizenöt próbálkozás a 
színészetre; Körmöczi–Kriván Péter: Kapufa és öngól;  Vakok) egy 
szerbiai (Háy János művei alapján: Kemping) és egy szlovákiai (Soóky 
László: Egy disznótor pontos leírása) kortárs magyar szerzőjű előadás 
is látható lesz a fesztiválon az anyaországból érkező tizenkét vidéki 
és hét fővárosi produkció mellett. Már hagyomány, hogy a fesztiválra 
évről évre idegen nyelvű előadások is érkeznek. Az idén egy Poznanból 
meghívott lengyel nyelvű előadásban láthatja az érdeklődő közönség 
Visky András darabját, a Pornót. 

Vannak visszatérő vendégek: a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
idén a radikálisan új utakat kereső előadással, a Vakokkal érkezik 
Debrecenbe. A színház a diktatúra helyszíne a budapesti Katona 
József Színház Ascher Tamás Háromszéken című darabjában, melyet a 
szerző, Pintér Béla rendezett, míg a Látókép Ensemble, Hajdu Szabolcs 

Deszka Fesztivál
Debrecenben

társulata az Ernelláék Farkaséknál folytatásával, a Kálmán-nappal 
teremt „lefojtottan poénos középnemzedéki látleletet”. Ismét Tar Sán-
dor-feldolgozást vitt színre Horváth Csaba (Szürke galamb), a Miskolci 
Nemzeti Színház Babits-feldolgozása (Elza, vagy a világvége) pedig 
azzal a kérdéssel szembesíti nézőjét, hogy beletörődik-e mindabba, 
ami körülveszi, vagy hajlandó kezébe venni az életét. 

Az utóbbi évek során igen népszerűvé vált, kortárs magyar szerzőjű 
gyermek- és ifjúsági előadásokat felvonultató Gördeszka programfelü-
leten az idén kilenc előadással találkozhat a fiatalabb korosztály. 

A Deszka díszvendége Háy János. A fesztivál három nagyszínpadi 
produkciója is az ő művei alapján készült [Kemping; Utánképzés (ittas 
vezetőknek); Rák Jóska, dán királyfi]. 

Jegyek korlátozott számban még  kaphatók. 
Bővebb információk: www.csokonaiszinhaz.hu/deszka n

O Őztestvérek. Egymást szerető testvérpár 
bolyong az erdőben; otthonról szöktek el.  
Az egykori családi házba mostoha költözött, aki 
kibírhatatlanná tette napjaikat. Elindultak hát 
az útra, a messzi, a kalandos, a félelmetes nagy 
útra. Milyen jó is, hogy ketten vannak! Ha az 
egyik fél, a másik bátorít, ha az egyik alszik, a 
másik őrködik. De egy napon minden, de minden 
fenekestül megváltozik; már semmi nem lesz 
olyan, mint előtte...

Az Őztestvérek című kamarajátékot májusban 
láthatja a közönség a Vojtinában. n

O Cseh tamás dalai. 2009-ben elbúcsúztunk Magyaror-
szág XX. századi krónikásától, Cseh Tamástól. A 2012-ben bemutatott 
Születtem Magyarországon című koncert méltó emlékezés volt az 
ikonikus előadóra. Hrutka Róbert sajátos hangszerelésével, neves 
színművészek előadásában hangoztak el a Bereményi Géza, Másik 
János, Novák János és Cseh Tamás által megírt dalok. Az alkotók 
a Cseh Tamás-életmű legfontosabb dalait szeretnék visszahozni a 
közönségnek egy újragondolt műsorral és új fellépőkkel kiegészülve. 

A legendás dalokat a Kölcsey Központban április 16-án 19 
órától Für Anikó, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Kálloy 
Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor, Rudolf Péter és Szegezdi Róbert 
adja elő. n

O Gyarmati Fanni naplója. Az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb irodalmi szenzációja Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 
1946 között írt naplójának megjelenése volt. Szinte a napló kiadásával 
egyidőben megfogalmazódott Hámori Gabriella színésznőben, hogy 
szeretne belőle előadást csinálni. A FILC (Fi-
scher Iván Lakásszínháza) saját produkcióját 
először 2015-ben láthatta a közönség, Seres 
Tamás szerkesztésében és rendezésében.

„Nagyon hiszek ebben a naplóban; felbe-
csülhetetlen kordokumentum, az előadásokon 
pedig tisztán érezhető, mennyire fontos az 
embereknek az a sok minden, amiről szó van 
benne: szerelem, család, megélhetés, kultúra, 
politika, identitáskeresés, vészkorszak, zsidóság, kereszténység, halál. 
Mindez a mindennapok részleteivel együtt bonyolult rendszert képez. 
Az a legnagyobb ereje, hogy az egyik legnagyobb magyar költő életét 
olvashatjuk a felsége feljegyzésein keresztül.”

A debreceni közönség a Páholy Lakásszínházban láthatja ezt a 
különleges előadást április 28-án. 

Jegyetezen rendelni ezen az e-mail címen lehet a programra: 
veghveronika@zenetheatrum.hu n
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04/16 CSEH TAMÁS – emlékest
 Für Anikó, Kálloy Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor, Nagy-Kálózy 
 Eszter, Rudolf Péter, Szegezdi Róbert, Udvaros Dorottya, valamint 
 Hrutka Róbert és zenekara közreműködésével

04/17 nőNYUGAT – irodalmi est
 a Thália Színház és az Örkény István Színház közös produkciója

04/18 RÁKFOGÓ – koncert
 a 75 éves Szakcsi Lakatos Béla tiszteletére

04/19 ÉLETREVALÓK
 igaz mese két részben a Játékszín előadásában

04/20 HALLELUJA – BEST OF LEONARD COHEN – magyarul
 Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar valamint, Dánielfy Gergely, Jávori 
 Ferenc Fegya, Novák Péter, Ónodi Eszter, Palya Bea és Szabó Ádám 
 közreműködésével

04/22 FÖLD NAPJA - BOGÁRBÁL
 családi délelőtt a Makám együttessel és a Turbó Méhekkel

04/22 TESTI-LELKI EGÉSZSÉGÜNK
 Dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadása

04/23 DEBRECENI PÁVÁSOK
 a Fölszállott a páva debreceni döntőseinek gálaműsora

04/25 SZÁZ ÉV MAGÁNY
 táncjáték a Budapest Táncszínház előadásában

2018. ÁPRILIS 15-25.

KÖLCSEY KÖZPONT

Képek, videók és információ a programokról:
www.fonixinfo.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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A rendezvénysorozat 2018-ban a versmondást állítja a középpontba.  
A programok során a költészet  felhangzásának nyitnak teret a szerve-
zők: április 9-én 17 órakor a Csokonai Színház Balett-termében Závada 
Péter mutatja be harmadik, Roncs szélárnyékban című verseskötetét. 
Az Akkezdet Phiai hiphopzenekar tagja néhány nappal debreceni 
fellépésük után költőként is bemutatkozik. Április 
10-én 14 órától Borbély Szilárd Szimpózium 
kezdődik a Méliusz Központi Könyvtárában: a 
Fiatal Írók Szövetségével közösen szervezett 
eseményen a fiatal irodalmárok elemzései-
nek középpontjában a szerző Ami helyet 
című verseskötete áll majd. A három 
előadást kerekasztal-beszélgetést 
követi, ami a költői életmű aktuális 
olvasatainak is teret biztosít. Április 
10-én 18 órától egy koncerttel 
egybekötött kötetbemutatóra kerül 
sor: Heller Zsolt új verseskötetének 
bemutatóját a Led zenekar rendhagyó könyvtári koncertje követi. 
Április 11-én 10 órától Újhelyi Kinga Kovács András Ferenc megzenésí-
tett verseit adja elő a Méliusz Központi Könyvtárában, 17 órától pedig 
a Csokonai Színház a Deszka fesztivál keretében újra műsorra tűzi a 
Szívlapát kortárs versantológia nyomán készült estet. Az előadást 
követően 18 órától beszélgetés kezdődik az est alkotóival a kortárs 
költészet megszólaltatásáról és arról, miként fogyasztják manapság a 
fiatal olvasók a verseket.

A fesztivál ideje alatt a debreceni kávézókban, cukrászdákban 
ismét ajándék verseket kapnak a vendégek a Cake Poetry keretében,  
és ebben az évben is útjára indul a versvillamos: április 11-én, a magyar 
költészet napján a Csokonai Színház színészei olvasnak fel klasszikus és 
kortárs verseket az 1-es villamos vonalán.

A „Verset mondok…” mottó jegyében videópályázatot hirdettek a 
szervezők: a pályázóknak április 8-áig kell egy 2 percnél nem hosszabb 
videót kell készíteniük arról, hogyan szavalják el kedvenc versüket. 
(További részletek a Méliusz Könyvtár Facebook-oldalán és a  
www.meliusz.hu oldalon.)

Május 10-én este 19.30 órától a Pásti utcai 
Zsinagóga ad otthont a Kodály Kórus idei évadra 
tervezett utolsó kamarahangversenyének. 

A Baltikum nemcsak kiváló kórusokban, de 
remek zeneszerzőkben is bővelkedik – noha erről 
kevesebbet hallhatunk. E hangverseny ezért arra 
vállalkozik, hogy a skandináv és balti kórusirodalom 
sokféleségét mutassa be közönségének, egy nem-
zetközileg is jól ismert, kiváló művész, Gary Graden 
vezényletével. Az amerikai származású, de évek óta 
Svédországban élő és dolgozó karnagy, Eric Ericson 
hajdani kórusának szólistájaként már fiatalon ava-
tott ismerője lett a skandináv énekkultúrának. Erre 
az estére olyan műsort állított össze, amely észak 
különösen gazdag zenei világának sokféle színét és 
szépségét tükrözi. A koncert hangszeres közreműkö-
dői Ludmány Sebestyén (cselló) és Ludmány Dénes 
(brácsa) lesznek. n

Költészeti
     fesztivál

Svéd és balti muzsika
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Nehezen indult a bajnokság, a folytatás 
azonban kellemes meglepetés lett.

A töröző. n

A K

O FŐnixFitt. Az dző. n
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 9., hétfő Berettyóújfalu–DEAC (férfi NB I, rájátszás)
 13., péntek DEAC–Dunaferr (férfi NB I, rájátszás)
 7., hétfő Berettyóújfalu–FTC (férfi NB I, rájátszás)

április

bokasérülést szenvedett. Ezért azután – legnagyobb 
sajnálatára – ki kellett hagynia az EHF-kupa-pár-
harc első, idegenbeli mérkőzését egykori csapata, 
a Craiova otthonában. A csupaszív, lelkes játékos 
a visszavágón már „összedrótozva” játszott, mert 
mindenképpen segíteni akart, és mentalitására 
jellemző, hogy talán 

a legtöbb könnyet ő hullatta a Hódosban,  
 amikor nem sikerült kivívni  

a továbbjutást honfitársai ellen. 

Szolgálataira számított Ambros Martín, a román 
válogatott szövetségi kapitánya is, ám a játékos a 
világbajnokság alatt újra megsérült, és többnyire 
csak a nézőtérről figyelhette társait. A tehetsé-
ges játékos ez idáig 14 bajnoki meccsén 24 gólt 
szerzett. Reméli, hogy a folytatásban már el fogják 
kerülni a sérülések, és tudása legjavával tudja 
szolgálni csapatát.

Lapzártakor újabb hírek érkeztek a csapat háza 
tájáról. Kapusposztra a távozó Horváth-Pásztor 
Bettina és Lajtos Nóra helyére Oguntoye Viktória 
és Triffa Ágnes érkezik, Dunaújvárosba igazol Sirián 
Szederke, onnan pedig visszatér a Lokihoz Bulath 
Anita. Azaz, újra piros-fehér mezt húz a csapat 
legutóbbi sikerkorszakának két kulcsembere is.

G. Gy.

Szerződést hosszabbított a két kulcsember

Madalina Zamfirescu

Madi Zamfirescu és Anna Punyko jól érzi magát 
Debrecenben. Ezt aláírásukkal is bizonyították, 
 hiszen maradnak a Lokiban.

Anna Punyko a Rosztov Don játékosa volt, a 
nagynevű, állandó BL-résztvevő gárdából érkezett 
a Lokihoz. Kevesen tudják róla, hogy az orosz hölgy 
nem kézilabdásként kezdett, hiszen 12 éves koráig 
versenyszerűen teniszezett. Ám ezután úgy döntött, 
nem tör „sarapovai magasságokra”, és – az ütőt 
letéve – átvonult a kézilabdapályára. Azóta ki is 
derült, milyen jó tette.

Mielőtt Magyarországra szerződött volna az 
orosz átlövő, már kipróbálta a légiós életet, hiszen 
2009 és 2012 között Spanyolországban, a BM Bera 
Bera együttesében szerepelt. Előtte és utána a 
Kubany Krasznodar játékosa volt, onnan szerződött 
– két esztendő elteltével – Rosztovból Debrecenbe. 

Punyko első debreceni szezonjában igazolta is 
az előzetes elvárásokat. 24 bajnoki mérkőzésen 
kereken 90 gólt termelt. Az idei szezonban sem las-
sított, hiszen 16 mérkőzésen 60 alkalommal talált 
az ellenfelek hálójába. A balkezes átlövő kvalitásait 
bizonyítja az is, hogy a legendás Trefilov mester 
meghívta hazája válogatottjába, ahol az orosz 
válogatott minden mérkőzésén pályára is léphetett 
a decemberi világbajnokságon. 

madalina zamfirescu első szezonját tölti Deb-
recenben. A Valceában született irányító-átlövő ott 
kezdett el kézilabdázni, ám mire felnőtt korba ért,  
a legendás klub megszűnt, neki tovább kellett áll-
nia. Így Ploiesti-ben, Nagybányán és Craiovában is 
játszott. Érdekesség, hogy két szezonban az egykori 
Loki-kedvenc, Szűcs Gabriella csapattársa volt a 
Dunarea Braila együttesében. 

„Madi” első Loki-szezonja meglehetősen bal-
szerencsés, hiszen mire megtalálta volna a helyét, 

Anna Punyko



 7., 16 óra: DEAC–Balassagyarmat (NB III)
 14., 17 óra: Balmazújváros–Diósgyőr (NB I)
  19.30: DVSC–Ferencváros (NB I)
 21., 16.30: DEAC–Cigánd (NB III)
 28., 17 óra: DVSC–Vasas (NB I)

április

 5., 17 óra: Balmazújváros–Újpest (NB I)
  17 óra: DEAC–Nyírbátor (NB III)

május
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 9., hétfő Berettyóújfalu–DEAC (férfi NB I, rájátszás)
 13., péntek DEAC–Dunaferr (férfi NB I, rájátszás)
 7., hétfő Berettyóújfalu–FTC (férfi NB I, rájátszás)

április

Tíz csapat is úgy indul neki az NB 1-es 
labdarúgó-bajnokság hajrájának, hogy 
egyszerre küzd a bronzéremért, illetve a 
kiesés ellen és – sajnos vagy szerencsére 
– a Loki is érintett. Alighanem az idei min-
den idők legkiegyenlítettebb bajnoksága.

A meglepetés ősz után a harmadik helyen 
telelt a DVSC a labdarúgó Nb I-ben. Aztán 
eljött a tavasz, és a debreceniek mintha 
elfelejtettek volna felébredni téli álmukból. 
A Loki egymás után háromszor is vereséget 
szenvedett hazai pályán, és – pikpakk! – 
lecsúszott a dobogóról. Ez már önmagában 
is elég nagy baj, de súlyosbítja a helyzetet, 
hogy a tabella végén telelő csapatok 
viszont elkezdtek felzárkózni, így igencsak 
összerázódott a mezőny. A kiesőjelölt és a 
dobogós csapat között már fordulók óta csak 
9–10 pont a különbség, ami a hárompon-
tos rendszerben villámgyorsan eltűnik. A 
jelenség magyarázata, hogy a mezőnytől 
messze ellépő Ferencváros és Videoton mö-
gött a többi csapat folyamatosan keresztbe 
veri egymást, így az az érdekes helyzet 
állt elő, hogy ez a tíz együttes egyszerre 
küzd a bronzéremért – azaz a nemzetközi 

kupaszereplésért –, és a kiesés ellen. Ez 
igazi kuriózum. Átfutva az egyes európai 
országok bajnokságait ugyanis kiderül, hogy 
egy olyan pontvadászat sincs, ahol ilyen 
kicsi lenne a különbség a dobogó alsó fokán 
álló együttes és a már kiesőhelyen tanyázó 
csapat között.

Herczeg Andrást januárban még meg-
mosolyogták, mikor a harmadik helyen álló 
csapat vezetőedzőjeként azt találta mon-
dani, hogy inkább hátrafelé kell nézelődni a 
tabellán, mintsem előre. Nos, ezt most már 
nagyon is komolyan kell venni, már csak 
azért is, mert ezt is mondta Herczeg András:

„mindenkinek reálisan kell szemlélni 
a helyezésünket. el kell kezdenünk 

harcolni a bennmaradásért!”

Azaz a Loki történetének legsikeresebb 
és sokat tapasztalt vezetőedzője látta 
előre, hogy baj lehet. Mivel a téli szünetben 
minimális változás volt a csapat keretében, 
és egyelőre újabb ifjú titánok sem tűntek fel 
az akadémián, így a meglévő kerettel kell 
kiharcolni a bennmaradást. Mindenesetre 
kemény csata lesz… n

NB II vagy nemzetközi porond?



Építkezésbe kezd az újvidéki pólós szakember
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O a sportiskolák orszáGos szövetséGe Budapesten tartotta meg a IX. SIOSZ Gála díjkiosztó 
ünnepségét, melyen a 2017-es év legjobb sportiskoláit és sportolóit ismerték el. A Magyarország 
Legjobb Sportiskolája pályázatra öt kategóriában 30 iskola 24 intézményi és 36 egyéni pályázata 
érkezett. Az ötszáznál is több sportolót tömörítő egyesületi sportiskolák között a Debreceni Sport-
centrum-Sportiskola lett az első,  az év női atlétája pedig Kozák Luca debreceni gátfutó lett. n

A DVSE vízilabdacsapatának vezetőedzői posztjára  
a szezon végén távozó Komlósi Péter helyére a  
DVSE utánpótlásáért felelős Miroslav Bajin kerül.

A magyarul tökéletesen beszélő szerb szakem-
ber nem ismeretlen a sportág debreceni barátai 
körében, hiszen évek óta a klubnál dolgozik. Bajin 
jelenleg az utánpótlás-nevelésért felelős szakmai 
igazgatói pozíciót tölti be, s az OB I/B-ben szerep-
lő gárda, valamint a DVSE fiú ifjúsági csapatának 
vezetőedzője is. A tréner az elmúlt években sok 
sikert szerzett a debreceni vízilabdasportnak. A jó 
eredmények közül mindenképpen érdemes kiemelni, 
hogy az országos utánpótlás-pontvadászatban baj-
noki címet nyert a debreceni csapattal, ami eddig 
kevés vidéki egyesületnek sikerült.

Eddigi debreceni munkáját jól ismerhetik a 
szurkolók is, ám arról kevesebbet tudhatnak, miként 
került a 34 esztendős vajdasági szakember a vízi-
labda közelébe, s aztán Újvidékről a Hajdúságba.

– Édesanyám a „bűnös”, hiszen ő montenegrói, s 
ahonnan ő származik, Herceg Novi városában szinte 
mindenki vízilabdázik. Engem gyerekként a foci ér-
dekelt, de az első pólós edzés után éreztem, hogy a 
vízilabda az én sportom. Újvidéki hétesztendősként 
egy életre elköteleztem magam a vízilabda mellett. 
Ez a szerelmem. Aztán 19 évesen válaszút elé 
kerültem: Olaszországba hívtak légiósnak, otthon 
viszont az egyetemi tanulmányok vártak, s az edzői 
pálya kezdete a gyerekekkel. Az utóbbi mellett dön-
töttem, s tíz esztendőn át Újvidéken trénerkedtem, 
és a szerb korosztályos válogatott mellett segéd-
edzőként is dolgoztam.

– Hogy került Debrecenbe?
– Nehéz döntés volt, hiszen szépen indult a szak-

mai pályám, a jövőm ott ígért karriert, s a család is 
Újvidékhez kötött. A debreceni vezetők, s az akkori 
edző Gyöngyösi András hívó szavára és Braniszlav 
Mitrovics ajánlására – akivel együtt nőttünk fel, 
egy korosztályt alkotunk – érkeztem a városba, 
ahol az egy esztendős egri kitérőt leszámítva azóta 
is dolgozom. A nyártól az OB I-es csapat vezető-
edzőjeként. Eddig sem sokat tudtam hazajárni, ezt 
követően még kevesebb időm lesz, ezért úgy dön-
töttünk, a barátnőm is ide költözik, s itt telepszünk 
le. Ő építészmérnökként dolgozik majd, én pedig a 
pólósoknál próbálom tovább építeni a szakosztályt, 
a csapatot. n

O látványosan halad a hódos imre sport-
Csarnok Felújítása. Az egyik oldali lelátó alatt 
most már két-két férfi és női, valamint egy akadály-
mentesített mosdó várja a szurkolókat. Mint a március 
9-én tartott átadóünnepségen Kósa Lajos tárca 
nélküli miniszter elmondta, a csarnokot a következő 
két évben teljesen felújítják; a 900 millió forintos 
beruházás nagy részét a társasági adóból fedezik. 
Barcsa Lajos alpolgármester az eseményen felidézte, 
hogy a város adóbevételei növekednek, így jóléti szol-
gáltatásokra, például a sport támogatására is többet 
tudnak fordítani. A tájékoztatón elhangzott, hogy 
Magyarország pályázik a 2022-es és 2024-es férfi 
kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére is. Mivel 
Debrecen is helyszín lenne, a Főnix Csarnok mellett 
fontos lesz az edzőcsarnokként használható Hódos 
Imre Sportcsarnok is. n
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Már építik az új sportklubot a Déli soron
Az önkormányzat 2013-ban kap-
ta meg ingyenesen az államtól 
a korábban a MÁV tulajdonában 
álló, a Nagyállomás közelében, 
a Déli soron található hatezer 
négyzetméteres sporttelepet, 
azzal a kikötéssel, hogy azt csak 
sportcélokra lehet hasznosítani. 
A közgyűlés tulajdonosi bizottsá-
ga pályázaton keresett bérlőt a 
sporttelepre. Több kör is lefutott, 
mire lett jelentkező, s idén ta-
vasszal eredményt hirdethettek.

A debreceni Abamix Mixx Kft. 
bérelheti a sporttelepet.  
A pályázatuk szerint a Start 
Amatőr Sportegyesülettel és a 
Debrecen Speedway Sportegye-
sülettel együttműködve szeret-
nék az ingatlant hasznosítani.

Az ingatlanon öltözőt és 
iroda-konténereket is felállíta-
nak, a cég emellett az ingatlan 
teljes közművesítését is meg 
kívánja valósítani. A fentieken 
túl szauna és hozzá kapcsolódó 
pihenőrész és büfé kialakítása 
is szerepel az Abamix Mixx Kft. 
fejlesztési elképzelési között.

Közel százmillió forintból 
alakítják ki sportklubot. A költ-
ségek hetven százalékát uniós 
forrásból fedezik, a cég önrésze 
harminc százalék. A sport-
klub területére ingyenes lesz 
a belépés, a szolgáltatásokért 
kell majd fizetni; ugyanakkor 
megfizethető árakkal terveznek. 
Emellett lehet majd vásárolni 
tagsági kártyát is, mellyel még 

kedvezményesebb díjon vehetik 
igénybe a szolgáltatásokat.

A beruházással két ütem-
ben készülnek majd el. Az első 
ütemben május közepére műfü-
ves pályát, két teniszpályát és 
egy öltözőt alakítanak ki, s meg 
is nyitnak. A második ütemben, 
2019 tavaszára készülne el a 
központi épület, a wellness-rész-
leg és a játszóteres kondipark.

Kis Ferenc tulajdonos azt 
nyilatkozta, hogy bíznak a beru-
házásuk sikerében, hiszen nagy 
fejlődés előtt áll a városnak ez 
a része: a szomszédságukban 
épül az új Ispotály-lakópark 
és a Debreceni Főpályaudvar 
beruházásával a Petőfi tér is 
megszépül. n

Egyesületi szinten lehet űzni a városban, ráadásul igazolt versenyzőként még nemzetközi versenyeken is 
részt lehet venni. Debrecenben már évek óta működnek olyan egyesületek, melyekben versenyszerűen lehet 
űzni a sportágat. A Golden Bulls Darts elnöke, Orosz 
András elárulta, mitől olyan népszerű mostanában 
ez a játék.

– Azonnal függőséget okoz, nem lehet 
ugyanis megállni azon a szinten, hogy eldo-
bok néhány nyilat, és kész. Ha valaki egyszer 
elkezdi, akkor nagyon nehéz abbahagynia. Ehhez 
a játékhoz nem elsősorban tehetségre, hanem 
érzékre van szükség. Ha valaki naponta rendszeresen 
gyakorol, fél év alatt eljuthat arra a szintre, hogy versenyen 
is eredményes legyen.

Több egyesület létezik a városban, és közösen sikerült emelni a 
darts színvonalán. A Golden Bulls Darts jelenleg 27 igazolt verseny-
zővel rendelkezik, összességében pedig 30-40 ember űzi náluk a 
sportágat, elsősorban hobbi szinten. Négy kategóriában rendeznek 
versenyeket, így az igazán jók és a kezdők is megtalálhatják a 
nekik való küzdelmeket; s arra is van lehetőség, hogy ezeken 
a bajnokságokon akár több tehetségre bukkanhatnak. n
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Miniszterek Debrecenben
Szijjártó Péter Debrecenbe látogatott. A külgazdasá-
gi és külügyminiszter megtekintette az FAG Ma-
gyarország épülő gyártócsarnokát, majd részt vett 
a National Instruments Hungary Kft. új épületének 
alapkőletételén. 

Öt és fél milliárd forintos beruházással fejleszti 
gyártási kapacitását és a kutatás-fejlesztés infor-

matikai hátterét debreceni gyá-
rában a National Instruments, 
és ezzel 210 új munkahelyet 
hoz létre a városban. 

A beruházás részeként 
újabb létesítmény alapkövét 
rakták le a vállalat telephe-
lyén március 9-én. Az ese-
ményen részt vett Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügy-
miniszter, Kósa Lajos tárca 
nélküli miniszter, Papp László 
polgármester és Alex Davern 
elnök-vezérigazgató.

Papp László az eseményen úgy fogalmazott, 
Debrecen és a National Instruments 17 éve tartó 
együttműködése új szakaszba lépett. A modern, 
innovatív, dinamikusan fejlődő város szimbóluma 
lett a vállalat. A polgármester elmondta, soha nem 
kapott akkora támogatást Debrecen a kormánytól, 
mint az elmúlt négy évben. Az Új Főnix Terv több 
mint 200 milliárd forintja mellett – a minisztériumi 
döntések révén – a városba érkezett források nagy 
lendületet adtak a helyi gazdaságnak. 

a kormány 2,55 milliárd Forint vissza 
nem térítendŐ készpénztámoGatást 

nyújt a mostani beruházáshoz.

Kósa Lajos beszédében örömtelinek nevezte, 
hogy érezhető az a váltás, ami a magyar iparban 
s annak szerkezetében bekövetkezik. Az elmúlt 
harminc évben nem volt példa arra, hogy ilyen 
mértékben törekszik az építőipar automatizálásá-
ra a kormányzat, és nagyon biztató arányban nő a 
magasan hozzáadott értékű munkahelyek száma. 

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy igyekez-
nek a következő években is minél többet Debre-
cenben járni és minél több fejlesztést bejelenteni, 
hiszen „Debrecen az egyik legvonzóbb befektetési 
célponttá vált az országban”. 

– Az új munkahelyek többségét diplomás és 
legalább két nyelvet beszélő fiatalok töltik majd 
be, s a gazdaság átáll egy olyan szintre, hogy nem 
a létrehozott munkahelyek száma, hanem azok 
minősége jelenti a fókuszt.

„Debrecen ideális helyszín minden 
szempontból. A város infrastruktúrájá-

nak, a repülőterének fejlesztése, a nem-
zetközi iskola elindulása kulcskérdés. 

Azok a cégek, amelyek itt megvetették 
a lábukat, kicsi, jelentéktelen helyekre 
nem mennek. Ez a tény pedig kiemelt 

jelentőségűvé teszi Debrecent.” 

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter ellátogatott egy másik debreceni 
munkahelyteremtő beruházás helyszínére is Kósa Lajos 
miniszter, Papp László polgármester, Barcsa Lajos 
alpolgármester, Póser Zoltán, az EDC Debrecen ügyve-
zetője társaságában; az FAG Magyarország új, épülő 
gyártócsarnokát nézték meg. A fejlesztéssel 500 új 
munkahelyet teremt a vállalat Debrecenben, így közel 
2 ezer munkavállalójuk lesz a városban.
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O ÜnneP. Látványos programok sora várta az 
érdeklődőket Debrecenben a nemzeti ünnepen.  
A főtéren – ahol idén először vonták fel a nemzet 
zászlaját – Pósán László országgyűlési képviselő 
mondott beszédet. A politikus hangsúlyozta: márci-
us 15-e legfontosabb szimbóluma a kokárda; ezzel 
fejezzük ki azt, hogy mérték- és irányadó a forra-
dalom célkitűzése, a külső hatalommal szembeni 
függetlenség. Ezzel különböztetjük meg magunkat 
azoktól, akiknek semmit sem jelent magyarnak len-
ni. Ezután megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát, 
majd ünnepélyes masírozás indult a Petőfi tér felé, 
ahol szintén ünnepi műsort és koszorúzást tekint-
hettek meg az érdeklődők. n

O márCius közepén 35 számítóGépet 
adtak át – több mint 6 millió forint értékben – az 
Epreskerti Általános Iskolában a digitális kompe-
tenciafejlesztési program keretében. Pósán László 
országgyűlési képviselő azt mondta az átadáson, 
hogy a debreceni tankerületben több mint 1500, 
országszerte pedig csaknem 45 ezer laptop jut el 
a pedagógusokhoz ebben az időszakban

A kezdeményezés szerinte azért is fontos, 
mert így jobb minőségű oktatást tudnak biztosí-
tani a diákoknak, és minden pedagógus, aki ilyen 
laptopot kap, ingyenes továbbképzésre is el tud 
menni. n

O kitüntetések. Debreceni művészeket és 
tudósokat is díjaztak a nemzeti ünnep alkalmából. 
Kossuth-díjat kapott Berkesi Sándor Liszt Ferenc-
díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karának docense, a Tiszántúli Református Egyház-
kerület nyugalmazott zenei igazgatója, a Debreceni 
Református Kollégium Kántusának vezetője.

Széchenyi-díjat vehetett át Bitskey István akadé-
mikus, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi In-
tézet professor emeritusa, valamint Varga Zoltán, a 
biológiai tudomány Eötvös József-koszorús doktora. 
A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagoza-
ta kitüntetést kapta meg Antus Sándor akadémikus, 
Széchenyi-díjas vegyészmérnök, professor emeritus.

Magyarország Kiváló Művésze díjban része-
sült Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas színművész, 
érdemes művész, a debreceni Csokonai Színház 
igazgatója. Kiemelkedő irodalmi tevékenysége elis-
meréseként pedig József Attila-díjat kapott  
Tóth-Máthé Miklós író, drámaíró. n

O visszatért a tél. Nem is akárhogyan: már-
cius 17-én érkezett ónos esővel, majd havazással. 
Este kilenc óra után már belepte a hó a várost, a 
fák ágait pedig vastagon megülte a jég. S nem is 
távozott napokig a tél a cívisvárosból. n

O több száz debreCeni Gyermeket emel-
tek a magasba március 11-én délelőtt a Kölcsey 
Központban. A világrekord-kísérlethez 20 város 
csatlakozott az országban. A rendezvény célja, hogy 
felhívja a figyelmet a család és a gyermekvállalás 
fontosságára. n
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A munka várhatóan három hónapig tart, és sza-
kaszosan forgalomkorlátozással jár. Az utcában 
nyolc csomópontot alakítanak át, hét új buszöblöt 
építenek, egy szakaszon szélesítik és erősítik a 
burkolatot is. A beruházás összege nettó 255 millió 
642 ezer forint. A forrást az önkormányzat a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Programban, 
az Innovációs iparterület elérhetőségének javítása 
című pályázatával nyerte el.

Nem ennek a beruházásnak a része, de ösz-
szefügg a fejlesztéssel az István út–Szoboszlói 
út csomópontjának átépítése: az István út felől 
a Szoboszlói út irányába a belső sávból nemcsak 
egyenesen, hanem balra, a vasúti felüljáró felé is 
lehet majd fordulni. A vasúti felüljáró irányából 
jobbra, az István út felé kanyarodó sávot pedig 
meghosszabbítják. Az István út ebben a csomó-

O turisztikai Fejlesztések. 39 milliárd forintból fejlesztik a turizmust Hajdú Bihar megyében. 
Ebből csak a Nagyerdő komplex turisztikai fejlesztésére több mint 20 milliárd forint jut. A Magyar 
Turisztikai Ügynökség vezetője, Guller Zoltán debreceni sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2017 
minden idők legjobb turisztikai éve volt. 2010-hez képest 50 százalékkal nőtt a turisták száma Deb-
recenben; tavaly a szálláshelyek utáni bevételek már meghaladták a 3 milliárd forintot. Széles Diána 
alpolgármester a Nagyerdei Kultúrpark kapcsán felidézte, hogy kiemelt turisztikai övezetként több 
mint 8 milliárd forint jut a vidámpark és állatkert fejlesztésére. Az alpolgármester hangsúlyozta, erre 
szükség is van, mert az elmúlt 60 évben nem volt saját forrás nagyobb beruházásokra. n

O naGyon sok Család Csatlakozott 
országszerte a Család-OK koncertsorozathoz; 
a rendezvény hatalmas siker volt. Március 
8-án a résztvevők elismerő oklevelet és aján-
dékot vehettek át a Modemben. Illés Boglárka 
ifjúságpolitikáért és esélyegyenlőségért fele-
lős helyettes államtitkár az ünnepségen azt 
hangsúlyozta, hogy a családok nélkül nincs 
jövő, míg Széles Diána alpolgármester beszé-
dében a debreceniek tettrekészségét emelte 
ki. Porkoláb Gyöngyi, a koncertsorozat szerve-
zője, a Debreceni Kőr Dáma Egyesület elnöke 
pedig bejelentette, hogy – a nagy sikerre való 
tekintettel – szeptember 30-án és október 
1-jén megismétlik a programsorozatot. n

O a jövŐ európai városa. A Financial Times 
a jövő európai városának választotta Debrecent. 
A díjat a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kon-
ferenciáján, Cannes-ban adták át a Papp László 
polgármester vezette küldöttségnek; a cívisváros 
a Forest Offices építésével és a nemzetközi repü-
lőtér melletti ipari park fejlesztésével mutatkozott 
be a francia nagyvárosban.

– Felemelő érzés, hogy a győztesek neve 
között Debrecen is ott szerepelhet – nyilatkozta 
Papp László, kiemelve, hogy a díj elismerést vált 
ki nemzetközi szinten is. Fontos jelzés, hogy Deb-
recen olyan befektetési stratégiával rendelkezik, 
ami képes ekkora sikert elérni, másrészt egyér-
telműen megmutatja, hogy az ország és benne 
hazánk második legnagyobb városának tőkevonzó 
képessége is kiemelkedően jó. n

Elkezdődött a Gázvezeték utca korszerűsítése

pontban az AKSD-telephelytől a túloldali üzem-
anyagtöltő állomás bejáratáig új aszfaltburkolatot 
is kap. n
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O bokrétaavatót tartottak a 
Thyssenkrupp német autóipari világcég épülő 
debreceni gyáránál, az üzem ugyanis elérte 
legmagasabb pontját. A debreceni beruhá-
zás értéke közel 11 milliárd forint, amellyel 
2019-ig a Thyssenkrupp 250 új munkahelyet 
teremt a városban. A cég debreceni üze-
mében évente több mint hat és fél millió 
csavarrugót és stabilizátort gyárt majd. n

O tovább bŐvül a multimodális loGisz-
tikai bázis. A Xanga cégcsoport fejlesztésében a 
DPD regionális depójával bővült a Debreceni Nem-
zetközi Repülőtér Multimodális Logisztikai Bázisa. 

A DPD Hungária – a nemzetközi DPDgroup 
hálózat tagjaként – Európa második legnagyobb 
nemzetközi csomagszállítási hálózatának része. 
A március 23-ai átadón Papp László polgármester 
felidézte, hogy Cannes-ban, a világ legnagyobb 
ingatlanfejlesztési kiállításán mutatták be az 
Aeropolis Debrecen, a repülőtérhez kapcsolódó 
üzleti és innovációs negyed terveit, és beszélt arról 
is, hogy az Új Főnix Terv részeként hamarosan el-
kezdik a nagyobb kapacitású új repülőtéri bekötőút 
építését is. n

O lerakták az alapkövet. A Nádor utcán, 
az egykori Ifjúsági Park helyén építteti fel az ön-
kormányzat a Család- és Gyermekjóléti Központ 
új épületét, melynek mintegy 14 ezer négyzetmé-
teres parkja nyitva lesz mindenki előtt. 

A kétszintes épület földszinti része 854, az 
emelet 492 négyzetméteres lesz, ezenkívül az 
épülethez egy 57 négyzetméteres fedett terasz 
is kapcsolódik majd. A leendő intézmény alapkö-
vét március 27-én rakták le. Az eseményen részt 
vett Kósa Lajos miniszter, Papp László polgár-
mester, Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Család- 
és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, 
valamint Fodor Levente, a városrész önkormány-
zati képviselője. Az alapkővel együtt a földbe 
helyeztek egy 100 forintos érmét, a Korzó és a 
Napló egy számát, a létesítmény látványterveit 
és a tájékoztató szöveges anyagát is. n

O vadonatúj strand épül a nagyerdei helyén, 
az Új Főnix Terv és a Modern Városok Program 
részeként. A bontási munkák februárban kezdőd-
tek. A régi városházán tartott sajtótájékoztatón új 
fejleményekkel szolgált a strandfürdő felújításával 
kapcsolatban Kósa Lajos tárca nélküli miniszter 
és Papp László polgármester. Bejelentették, hogy 
plusz kétmilliárd forint kormányzati támogatást 
kap a nagyerdei strand felújítása, illetve az új fürdő 
felépítése. 

Ebben az évben rendelkezésre áll a korábban 
meghatározott 4 milliárd forintos összeg, a plusz 
kétmilliárdos forrás pedig 2019. január 31-étől 
érhető majd el, ezért az önkormányzatnak úgy kell 
időzítenie a munkákat, hogy azoknak a 60 száza-
léka jövő január végére készen legyen, a fejlesztés 
további 40 százalékát pedig ezt követően finanszí-
rozzák. n

O ivóvizet kap haláp és naGyCsere. 
Az Új Főnix Terv és a Fidesz-KDNP frakció ál-
tal indított Kertségi Fejlesztési Program kiemelt 
figyelmet fordít a kertségek és a városközponttól 
távolabb eső városrészek folyamatos fejlesztésére. 
A program egyik legnagyobb eleme lesz Nagycsere 
és Haláp ivóvízhálózatának kiépítése.

A beruházással kapcsolatban Papp László pol-
gármester, Pósán László országgyűlési képviselő, 
valamint Türk László és Kovács István önkormány-
zati képviselők tartottak sajtótájékoztatót.

Az eseményen Pósán László  bejelentette, hogy 
a településrészeken a vezetékes ivóvíz kiépítésére 
a 2018-as költségvetésben több mint 560 millió 
forint támogatást nyújt a kormány. A tervek szerint 
idén elindulhat a kivitelezés. n
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O solus Christus. A Dula. n

O ismét kiseprűzik a telet. Immen! n

cí
Hárolra. n

O Fátyolsáv Fények, Csurranó színek. 
Újatás. n

A vi
Écsi ről. n

O proGramok a páholyban. Az ában. n



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

O Április 2–30. minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 6., péntek, 16 óra
Vasútmodellező és Vasútbarát Kör a Petőfi 
tér 12. szám alatt.

O Április 6., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Április 6., péntek, 19 óra
12 találkozó Jézussal. Szentségimádás is-
kolája a Szent László Domonkos Templomban.

O Április 6., péntek, 22 óra
Tesco Disco-koncert a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O Április 6., péntek, 19 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Háy János: 
Kemping a Szabadkai Népszínház Magyar 
Társulatának előadásában. 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Soóky László: 
Egy disznótor pontos leírása Dialóg n.o., 
Komárom.

O Április 6., péntek, 22 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Soóky László: Egy disznótor pontos 
leírása Dialóg n.o., Komárom.

O Április 7., szombat
Üveghegyeken innen (vagy már azon is túl?) 
Majoros Gyula kiállítása a Vojtina Bábszín-
házban.

O Április 7., szombat, 10 óra
Deszka fesztivál. Vojtina Bábszínház: Dániel 
András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az 
Imikém). A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi 
Várszínház közös produkciója.

O Április 7., szombat, 10 óra
Staféta-napok. Tavaszi csuházó és csuhéfonó 
foglalkozás a Tímárházban.

O Április 7., szombat, 13 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Szakmai 
értékelő beszélgetés az előző napról.

O Április 7., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 7., szombat, 17 óra
Egészség világnapja. Szaunaprogramok a 
Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 7., szombat, 18 óra
StreetArt kiállítás megnyitó a Nagyerdei 
Víztoronyban. 20 órától Akkezdet Phiai-
koncert.

O Április 7., szombat, 16 óra
Deszka fesztivál. Víg Kamaraszínház: Visky 
András: Pornó. Poznańi Nowy Theatre, Len-
gyelország.

O Április 7., szombat, 19 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Háy János: 
Rák Jóska, dán királyfi. Bartók Kamaraszín-
ház, Dunaújváros.

O Április 7., szombat, 20 óra
Akkezdet Phiai-koncert + Street art-kiál-
lítás a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 7., szombat, 22 óra
Deszka fesztivál. Víg Kamaraszínház: Éljen 
soká Regina! Sajátszínház Produkció/Szívhan-
gok Társulat.

O Április 8., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco parkolójában.

O Április 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Jóka ördöge. Családi 
előadás.

O Április 8., vasárnap, 10 óra
Deszka fesztivál. Víg Kamaraszínház: Láposi 
Terka: A virágot lépő lány. Vojtina Bábszín-
ház, Debrecen.

O Április 8., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia. 
Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agórában.

O Április 8., vasárnap, 13 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Szakmai 
értékelő beszélgetés az előző napról. 

O Április 8., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 8., vasárnap, 19 óra
Konzervatóriumi esték. Munkácsi Dóra 
és Bordos Nagy Kinga zongoraművészek 
négykezes zongoraestje DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Április 8., vasárnap, 19 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Pintér Béla: 
Ascher Tamás Háromszéken. A Pintér Béla 

és Társulata és a Katona József Színház kopro-
dukciója.

O Április 9–11., 13 óra
A kis vámpír. Magyarul beszélő családi animá-
ciós film a Delta moziban.

O Április 9., hétfő, 10 óra
Deszka fesztivál. Vojtina Bábszínház: Vészits 
Andrea: Tiszavirág. Barboncás Társulat, 
Szeged.

O Április 9., hétfő, 11 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Szakmai 
értékelő beszélgetés az előző napról.

O Április 9., hétfő, 13 óra
Hangszerbemutató általános iskolások-
nak a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 9., hétfő, 14 óra
Verset mondok. Szavalóverseny általános 
iskolásoknak a Déri Múzeum Dísztermében.

O Április 9., hétfő, 15 óra
Kulturális értékeink – hungarikumok. 
Márkus Edina előadása a DMK-ban.

O Április 9., hétfő, 16 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Hajdu Szabolcs: Kálmán-nap. Látókép 
Ensemble.

O Április 9., hétfő, 16.30
Deszka fesztivál. Modem: Kelemen Kris-

O KESZEKUSZA VARÁZSPÁLCÁJA. Öko-
mesemusical a Kölcseyben április 18-án
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O Április 10., kedd, 13 óra
Deszka fesztivál. Csokonai Színház, balett-
terem: Szakmai értékelő beszélgetés az 
előző napról.

O Április 10., kedd, 14 óra
Verset mondok. Szavalóverseny középisko-
lásoknak a Déri Múzeum Dísztermében.

O Április 10., kedd, 16 óra
Szabó András festménykiállítása a VOKE 
Egyetértési Művelődési Központban. 
A tárlat megtekinthető: május 6-áig.

O Április 10., kedd, 16 óra
Deszka fesztivál. Víg Kamaraszínház: Kocsis 
István: Megszámláltatott fák. Újszínház, 
Budapest.

O Április 10., kedd, 16 óra
Költészet napja: Dusa Lajos élete és köl-
tészete. Beszélgetés a költővel a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O Április 10., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 10., kedd, 19 óra
Sikerek és pofonok. Dr. Csernus Imre 
előadása a Lovardában.

O Április 10., kedd, 19 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Háy János: 
Utánképzés (ittas vezetőknek). Szegedi 
Nemzeti Színház.

O Április 10., kedd, 22 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Übü FC –  
A Döntő. Vígkarma Társulat.

O Április 11–15.
Az űrhajózás hete. A világűr felfedezésének 
mérföldkövei az Agórában. 

O Április 11., szerda, 9.30
Ringató. Családi, művészeti és nevelési prog-
ram a Modemben.

O Április 11., szerda, 10 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Darvasi László: A 3 emeletes mese-
könyv. Griff Bábszínház, Zalaegerszeg.

O Április 11., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Muzsikálta-
tó. Játékos hangszerbemutató.

O Április 11., szerda, 10 óra
Debrecen színei – a város, ahol élek. Asz-
faltrajzverseny óvodásoknak a város napja 
alkalmából az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 11., szerda, 11 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Szakmai 
értékelő beszélgetés az előző napról.

O Április 11., szerda, 13.30 és 14.45
Ez aztán ütős! Hang-Játék-Zene – Isme-
retterjesztő élménykoncertek a DE Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Április 11., szerda, 14 óra
Deszka fesztivál. Vojtina Bábszínház: 
Romankovics Edit–Kun Attila–Bíró Bence: 
Cinegekirályfi. Közép-Európa Táncszínház.

O Április 11., szerda, 14 óra
Gyermek képzőművészeti pályázat kiál-
lítása a Csapókerti Közösségi Házban. Megte-
kinthető április 29-éig.

O Április 11., szerda, 14 óra
Kulturális örökségmenedzsment a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Április 11., szerda, 16 óra
Víg Kamaraszínház: Szívlapát. Bérletszünet.

O Április 11., szerda, 16 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Szívlapát. Csokonai Színház, Debrecen.
17 órától beszélgetés a Szívlapát szerzőivel 
és rendezőjével.

O Április 11., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Április 11., szerda, 17 óra
Kínai meridián torna Sarkadi Judittal az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Április 11., szerda, 17 óra
Fiatal alkotók kiállítása a város napja és a 

tóf–Pálinkás Bence György: Magyar akác. 
Trafó Produkció.

O Április 9., hétfő, 17 óra
Deszka fesztivál. Csokonai Színház, ba-
lett-terem: Beszélgetés Závada Péter 
költővel.  A Debreceni Költészeti Fesztivál 
programja.

O Április 9., hétfő, 18 óra
Debtech Meetup. Előadás a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Április 9., hétfő, 18.30
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Győri L. 
János−Győri Katalin: Menekülők. Csokonai 
Színház, Debrecen.

O Április 9., hétfő, 20 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Hajdu Szabolcs: Kálmán-nap. Látókép 
Ensemble.

O Április 9., hétfő, 21 óra
Deszka fesztivál. Víg Kamaraszínház: Fábián 
Péter–Benkó Bence: Elza, vagy a világ 
vége. Miskolci Nemzeti Színház.

O Április 10., kedd, 10 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Mikó Csaba: A száműzött herceg. Káva 
Kulturális Műhely.

O Április 10., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: : Muzsikáltató. 
Játékos hangszerbemutató.

O HÁZI BOLDOGSÁG. A Medgyessy-gimnázium 13. évfolyamos grafikus szakképzőseinek 
munkáiból nyílt tárlat a Bajcsy-Zsilinszky utcai Zh Galériában.   Képünkön: Mikó Petra alkotása

MÉG TÖBB SZUPER AJÁNLAT MEGÚJULT WEBÁRUHÁZUNKBAN!

   Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.A képek illusztrációk.                 
                  

         Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.                 
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fiatalok napja alkalmából az Újkerti Közösségi 
Ház Előtéri Galériájában. 

O Április 11., szerda, 18.15
A csodaszarvas nyomában. Ősi magyar 
hitvilág, a táltosok. Előadás az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Április 11., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a DMK-ban.

O Április 11., szerda, 19 óra
Nőkből is megárt. Színházi előadás a 
Lovardában.

O Április 11., szerda, 19 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Portrébeszélgetés Háy Jánossal,  
a XII. Deszka Fesztivál díszvendégével.

O Április 11., szerda, 21 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Hatházi 
András–Tom Dugdale: Tizenöt próbálko-
zás a színészetre. A Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulata.

O Április 12., csütörtök, 10 óra
Deszka fesztivál. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Massza. RÉV Társulat, Győr.

O Április 12., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Muzsikálta-
tó. Játékos hangszerbemutató.

O Április 12., csütörtök, 13 óra
Deszka fesztivál. Csokonai Színház, balett-
terem: Szakmai értékelő beszélgetés az 
előző napról.

O Április 12., csütörtök, 14 óra
Tiszta szívvel. Verses-zenés irodalmi 
délután a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 12., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Április 12., csütörtök, 16 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Körmöczi–
Kriván Péter: Kapufa és öngól. Szigligeti 
Színház, Nagyvárad.

O Április 12., csütörtök, 17 óra
A vámospércsi művésztelep és a grafikai 
műhely kiállítása a Belvárosi Galériában. 
Megtekinthető május 11-éig.

O Április 12., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 12., csütörtök, 17 óra
Debrecen anno. A Debreceni Fotóklub 
kiállítása a Józsai Közösségi Házban.

O Április 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 12., csütörtök, 18 óra
Fábry Sándor: 80 nap alatt a Föld körül. 
Dumaszínház a Lovardában.

O Április 12., csütörtök, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 12., csütörtök, 20 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Körmöczi–
Kriván Péter: Kapufa és öngól. Szigligeti 
Színház, Nagyvárad.

O Április 13–14.
Klasszikus Gitárzenekarok Debreceni Fesz-
tiválja DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 13., péntek, 9 óra
VI. Országos szóló néptáncverseny. Regio-
nális válogató művészeti iskolák számára a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 13., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Muzsikálta-
tó. Játékos hangszerbemutató.

O Április 13., péntek, 10 óra
Deszka fesztivál. Víg Kamaraszínház: Rózsa 
és Ibolya. Csokonai Színház, Debrecen.

O Április 13., péntek, 12 órától 18 óráig
X. Vasútmodell-kiállítás a Józsai Közösségi 
Házban.
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O Április 13., péntek, 13 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Szakmai 
értékelő beszélgetés az előző napról.

O Április 13., péntek, 14 óra
Bam Workshop. Nyitott Műhely-sorozat. 
Ismerkedés a grafika világával a Belvárosi 
Alkotóműhelyben.

O Április 13., péntek, 16 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Bemutatko-
zik a Selinunte, a kortárs magyar drámákat is 
megjelentető színházi könyvkiadó.

O Április 13., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Április 13., péntek, 17 óra
Kedv, remények, trillák. A versmegzenésíté-
si pályázat döntőseinek bemutatója a DMK-ban.

O Április 13., péntek, 17.30
Deszka fesztivál. Vojtina Bábszínház: Mikó 
Csaba: Szürke galamb. Stúdió K Színház.

O Április 13., péntek, 18 óra
Punnany Massif-koncert a Hallban.

O Április 13., péntek, 19 óra
12 találkozó Jézussal. Szentségimádás is-
kolája a Szent László Domonkos Templomban.

O Április 13., péntek, 19 óra
Rock Aréna: Road/Leander Kills/Dorothy/
Useme – koncertek a Lovardában.

O Április 13., péntek, 20 óra
ColorStar-lemezbemutató, Analog 
Balaton-, Sav-Bázis-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban. 

O Április 13., péntek, 21 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Vakok. 
Kolozsvári Állami Magyar Színház.

O Április 14., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermeksakkverseny az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Április 14., szombat, 9 óra
Megyei foltvarró műhely a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Április 14., szombat, 10 óra
Deszka fesztivál. Vojtina Bábszínház:  
Keresztesi József: Az elveszett szaloncu-
kor. Bóbita Bábszínház, Pécs.

O Április 14., szombat, 10 órától 18 óráig
X. Vasútmodell-kiállítás a Józsai K. Házban.

O Április 14., szombat, 11 óra
Deszka fesztivál. Balett-terem: Szakmai 
záró beszélgetés az előző napról.

O Április 14., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Gagarin nyomában. 
Játékos foglalkozássorozat az Agórában.

O Április 14., szombat, 14 óra
Várkonyi Anikó költő emlékestje a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Április 14., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 14., szombat, 17 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Tolnai 

Ottó: Karton és karfiol. A Kosztolányi Dezső 
Színház és a Nyári Mozi Színházi Közösség 
koprodukciós előadása.

O Április 14., szombat, 18 óra
Deszka fesztivál. Nagyszínpad: Beszélgetés 
a Karton és karfiol alkotóival.

O Április 14., szombat, 19 óra
Mulatós Vigadó-koncert a Hallban.

O Április 14., szombat, 19 óra
Tavaszköszöntő bál a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Április 14., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Április 14., szombat, 19.30
BanZaj. Experimentális zenei esemény a 
Modemben.

O Április 15., vasárnap, 10 órától 17 óráig
X. Vasútmodell-kiállítás a Józsai Közösségi 
Házban.

O Április 15., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János, avagy 
az ördög három arany hajszála. Családi 
előadás.
Vojtina Bábszínház: A kesztyű. Családi 
előadás.

O Április 15., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai foglalkozás a 
Modemben.

O Április 15., vasárnap, 10.30
Déri-nap. A Déri család különleges története a 
Déri Múzeumban.

O Április 15., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Űrkutatás és ro-
botika. Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agórában.

O Április 15., vasárnap, 11 óra
II. Debreceni Kék Séta az autizmussal 
élőkért. Indulás a Simonffy utcai Ifiháztól.
13 órától színes színpadi programok a Kölcsey 
Központban.

O Április 15., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi Muzsika a Kölcsey Központ Bál-
termében.

O Április 15., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 15., vasárnap
Friss hajtás. A 27. debreceni tavaszi tárlat a 
Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében. Meg-
tekinthető május 13-áig.

O Április 16–18.
Bergman 100. A filmzseni portréja három 
megközelítéssel az Apolló mozi Kertész Mihály-
termében.

O DEBRECENI RÉGISÉGVÁSÁR. Áprilisban kinyílik a világ; reményeink szerint végre 
igazán jó idő lesz, és kimozdulhatunk otthonról. Remek vasárnapi, szabadtéri program 
lehet sokaknak a népszerű régiségvásár: 8-án és 22-én, 7 órától a Kishegyesi úti Tesco 
parkolójában várja a debreceieket a rendezvény
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O Április 16., hétfő
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A virá-
got lépő lány. Kamarajáték.

O Április 16., hétfő, 19 óra
Cseh Tamás emlékest. Koncert a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Április 16., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Mensáros 
László-bérlet. Víg Kamaraszínház: Egy őrült 
naplója. Vendégjáték.

O Április 17., kedd
II. Országos Szaxofonverseny a DE Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O Április 17., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A virá-
got lépő lány. Kamarajáték.

O Április 17., kedd, 17 óra
Egri Kató kiállításának megnyitója a 
Benedek Elek Könyvtárban.

O Április 17., kedd, 17 óra
Szator termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 17., kedd, 17.30
B. Orosz István előadóestje a költészet 
napja alkalmából az Újkerti Közösségi Ház 
mozitermében.

O Április 17., kedd, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld 
Kilincsben.

O Április 17., kedd, 19 óra
nőNYUGAT. Irodalmi est a Kölcsey Központ 
Báltermében.

O Április 17., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Bérletszünet.
Víg Kamaraszínház: Játék a kastélyban. Bsz.

O Április 17., kedd, 19.30
Teremtett formák. Koncert a Kölcsey Köz-
pont Nagytermében.

O Április 17., kedd, 20 óra
Kulterdő Special: Irodalmi program a 
Nagyerdei Víztoronyban. 

O Április 18., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A virá-
got lépő lány. Kamarajáték.

O ÉNEKLŐ IFJÚSÁG. A városi minősítő hangversenyt április 21-én 9 órától tartják a 
Belvárosi Közösségi Házban
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tagig. Időszaki kiállítás a Déri Múzeumban. 
Megtekinthető július 29-éig.

O Április 20., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Április 20., péntek, 18 óra
Halleluja – Best of Leonard Cohen – ma-
gyarul a Kölcsey Központ Nagytermében.

O Április 20., péntek, 19 óra
12 találkozó Jézussal. Szentségimádás is-
kolája a Szent László Domonkos Templomban.

O Április 20., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Oszkár és  
Rózsa mami. Kertész Gyula-bérlet.

O Április 21–22.
A mi bolygónk – A Föld hétvégéje. Környe-
zettudományi előadás az Agórában.

O Április 21., szombat, 9 óra
Éneklő ifjúság. Debrecen városi minősítő 
hangverseny a DMK Pódiumtermében.

O Április 21., szombat, 10 óra
Nyitni–Kék. Egészségnap a Józsai Közösségi 
Házban.

O Április 21., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 21., szombat, 15 óra
Műtermi beszélgetések. Nyitott műhely-
sorozat a Belvárosi Alkotóműhelyben.

O Április 21., szombat, 15 óra
Hajdúsági Motolla Szent György havában 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 21., szombat, 17 óra
Föld világnapja. Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban ill. az Aquaticumban.

O Április 21., szombat, 21 óra
Csemer Boglárka Boogie-koncert a Nagy-
erdei Víztoronyban. 

O FRISS HAJTÁS. A 27. Debreceni Tavaszi Tárlat a Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében 
látható április 15-étől

Sika.
Amitől minden kivitelező lepadlóz!

www.sikaneked.hu

Lorem ipsum

Sika Neked is!

A Sika ragasztóit és szigetelőanyagait kipróbálhatja akkor is, 
ha Ön nem szakember.  Nyílt napok Debrecenben a Diószegi 
úton,a Tüzépkernél: március 23. – április 13. – április 27. 
Bemutatók minden napon 11.00 és 13.00-tól. 
Minden előre regisztráló résztvevőnk
ajándékcsomagot kap.

A ragasztáshoz ragaszkodunk, 
a szigetelés a szenvedélyünk. 
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O Április 18., szerda, 10.30
Keszekusza varázspálcája. Öko-
mesemusical a Kölcsey Központ Nagyter-
mében.

O Április 18., szerda, 13.30
Ez aztán ütős! Hang-Játék-Zene – Isme-
retterjesztő élménykoncertek a DE Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Április 18., szerda, 16 óra
Mentál filmklub a Delta moziban.

O Április 18., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Április 18., szerda, 17 óra
Kínai meridián torna Sarkadi Judittal az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Április 18., szerda, 18.15
Hit – bűntudat – előítéletek – lelkiisme-
ret. Előadás és beszélgetés Kövesi Péter spiri-
tuális tanítóval az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 18., szerda, 19 óra
Rákfogó-koncert a 75 éves Szakcsi Lakatos 
Béla tiszteletére a Kölcsey Központban.

O Április 18., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Németh 
László-bérlet.

O Április 19., csütörtök, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 19., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Oszkár és Rózsa mami. Bemutató előadás.

O Április 19., csütörtök, 19 óra
Életrevalók. Igaz mese két részben a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Április 20–22.
XVI. HAJDÚÉP Építési és Lakberendezési 
Szakkiállítás a Főnix Csarnokban.

O Április 20., péntek, 9 óra
Béres András mesemondó verseny a  
Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 20., péntek, 10 óra
Szemünk fénye, a gyermek: A támogató / 
korlátozó család. Előadás az Újkerti K. Házban.

O Április 20., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Babusgató. 

O Április 20., péntek, 10 óra
A kék bolygó védelmében. Interaktív 
foglalkozás a Józsai Közösségi Házban.

O Április 20., péntek
Sziklától a kőbaltáig… az erdőtől a siva-

Víg Kamaraszínház: Játék a kastélyban. 
Bérletszünet.

O Április 18., szerda, 22 óra
Campus Party. Horváth Tamás-koncert a 
Hallban.

O Április 19., csütörtök, 9.30
A csillagszemű juhász az Ákom-Bákom 
Bábegyüttes előadásában a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 19., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány. 

O Április 19., csütörtök, 13 óra
Ügyességi vetélkedők a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 19., csütörtök, 13.30
Csapó filmklub. Graffaló és barátai. Családi 
animációs film a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 19., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 19., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 19., csütörtök, 19 óra
Dumaszínház: Pályatévesztési tanácsadó. 
Kőhalmi Zoltán a Lovardában.

Sika.
Amitől minden kivitelező lepadlóz!

www.sikaneked.hu

Lorem ipsum

Sika Neked is!

A Sika ragasztóit és szigetelőanyagait kipróbálhatja akkor is, 
ha Ön nem szakember.  Nyílt napok Debrecenben a Diószegi 
úton,a Tüzépkernél: március 23. – április 13. – április 27. 
Bemutatók minden napon 11.00 és 13.00-tól. 
Minden előre regisztráló résztvevőnk
ajándékcsomagot kap.

A ragasztáshoz ragaszkodunk, 
a szigetelés a szenvedélyünk. 
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tagig. Időszaki kiállítás a Déri Múzeumban. 
Megtekinthető július 29-éig.

O Április 20., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Április 20., péntek, 18 óra
Halleluja – Best of Leonard Cohen – ma-
gyarul a Kölcsey Központ Nagytermében.

O Április 20., péntek, 19 óra
12 találkozó Jézussal. Szentségimádás is-
kolája a Szent László Domonkos Templomban.

O Április 20., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Oszkár és  
Rózsa mami. Kertész Gyula-bérlet.

O Április 21–22.
A mi bolygónk – A Föld hétvégéje. Környe-
zettudományi előadás az Agórában.

O Április 21., szombat, 9 óra
Éneklő ifjúság. Debrecen városi minősítő 
hangverseny a DMK Pódiumtermében.

O Április 21., szombat, 10 óra
Nyitni–Kék. Egészségnap a Józsai Közösségi 
Házban.

O Április 21., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 21., szombat, 15 óra
Műtermi beszélgetések. Nyitott műhely-
sorozat a Belvárosi Alkotóműhelyben.

O Április 21., szombat, 15 óra
Hajdúsági Motolla Szent György havában 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 21., szombat, 17 óra
Föld világnapja. Szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban ill. az Aquaticumban.

O Április 21., szombat, 21 óra
Csemer Boglárka Boogie-koncert a Nagy-
erdei Víztoronyban. 

O FRISS HAJTÁS. A 27. Debreceni Tavaszi Tárlat a Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében 
látható április 15-étől

Sika.
Amitől minden kivitelező lepadlóz!

www.sikaneked.hu

Lorem ipsum

Sika Neked is!

A Sika ragasztóit és szigetelőanyagait kipróbálhatja akkor is, 
ha Ön nem szakember.  Nyílt napok Debrecenben a Diószegi 
úton,a Tüzépkernél: március 23. – április 13. – április 27. 
Bemutatók minden napon 11.00 és 13.00-tól. 
Minden előre regisztráló résztvevőnk
ajándékcsomagot kap.

A ragasztáshoz ragaszkodunk, 
a szigetelés a szenvedélyünk. 



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

Hogy mi a 6 éves kortól ajánlja a Vojtina Bábszín-
ház. n

O műsorváltozás. Megváltében. n

O a köztünk élŐ arany. A któ a Kölcsey Központ-
ban. n

28

Az ön

O konCert a kistemplomban. Új al-
bumával készül Debrecenbe az ismert kon-
certorgonista, Rákász Gergely. A művész 
december 10-én a Református Kistemp-
lomban mutatja be Christmas című leme-
zét, amelyben a komolyzene és a karácso-
nyi hangulat vegyül.
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O MACSKAJÁTÉK. Örkény darabját 
Kubik Anna és Ráckevei Anna főszereplé-
sével áprilisban is láthatja a közönség a 
Csokonai Színházban

O Április 22–25., 19 órától
Skandináv Filmnapok az Apolló moziban.
22-én: Thelma. 23-án Csodapirula. 24-én  
A remény másik oldala és A kairói eset.

O Április 22., vasárnap
A Föld napja. Bogaras-rovaros délelőtt a 
Kölcsey Központban.

O Április 22., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco parkolójában.

O Április 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Madarak voltunk.  
Családi előadás.
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszín-
ház.

O Április 22., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Föl(d)fedezők. 
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Április 22., vasárnap, 11 óra
Csak design. Debreceni designer-vásár a 
Déri Múzeum Dísztermében.

O Április 22., vasárnap, 17 óra
Testi-lelki egészségünk. Dr. Papp Lajos 
szívsebész professzor előadása a Kölcsey Köz-
pont Nagytermében.

O Április 22., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 22., vasárnap, 19 óra
Daniel Cavanagh-/Anathema-koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban. 

O Április 23–25., 13 óra
Hihetetlen történet az óriás körtéről. 
Magyarul beszélő dán animációs film a Delta 
moziban.

O Április 23., hétfő
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A virá-
got lépő lány. Kamarajáték.

O Április 23., hétfő, 14 óra
Ismerd meg! Interaktív természetismere-
ti délután, a Föld napjához kapcsolódóan, az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Április 23., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hádész – Láto-
mások az alvilágból. Vendégjáték.

O Április 23., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus zenei kon-
cert a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 23., hétfő, 19 óra
Debreceni Pávások. Gálaest a Kölcsey Köz-
pont Nagytermében.

O Április 24., kedd, 9 óra
A magyar költészet napja. Megyei vers- és 
prózamondó verseny a DMK Pódiumtermében.

O Április 24., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A virá-
got lépő lány. Kamarajáték.

O Április 24., kedd, 11 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ablak. Tantermi 
előadás.

O Április 24., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 24., kedd, 18.30
Mobility Cafe. Előadás a Nagyerdei Vízto-
ronyban. 

O Április 24., kedd, 19.30
Zongoraavatás. Bogányi-zongorát kapott 
Debrecen. Koncert a Kölcsey Központban.

O Április 25., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány. 

O Április 25., szerda, 14 óra
Csokonai Színház: A varázsfuvola. Bemutató 
előadás. Móra Ferenc ifjúsági bérlet.

O Április 25., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Április 25., szerda, 17 óra
Kínai meridián torna Sarkadi Judittal az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Április 25., szerda, 18.15
Gyógyulás a természet erejével. Az EFT 
módszere az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 25., szerda, 18.30
Smart City. Előadás a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 25., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a Debre-
ceni Művelődési Központban.

O Április 25., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Oszkár és Ró-
zsa mami. Hofi Géza-bérlet.

O Április 25., szerda, 19 óra
Tavaszi Színházi Esték. Georges Feydeau: 
Kézről kézre, avagy az asszony körbejár. 
A Fogi Színház előadása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Április 25., szerda, 20 óra
Száz év magány. Táncjáték egy részben a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Április 26., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot lépő lány. 

O Április 26., csütörtök, 13 óra
Kreatív kemencés délután a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Április 26., csütörtök
Csokonai Színház: A varázsfuvola. 14 órától 
Hegedűs Géza-, 18-tól Fekete István-bérletben.

O Április 26., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Április 26., csütörtök, 17 óra
Az idén 76 éves Szilágyi Imre grafikusmű-
vész alkotásaiból nyílik tárlat a Debreceni 
Református Kollégium múzeumpedagógiai 
termében.

O Április 26., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 26., csütörtök, 18 óra
A csillagnézők. A Magyar Csillagászati Egye-
sület imázsfilmje a Delta moziban.

O Április 26., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Oszkár és Ró-
zsa mami. Blaha Lujza-bérlet.

O Április 26., csütörtök, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenyso-
rozat. A DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus 
Zenekarának hangversenye a DE Zeneművésze-
ti Kar Liszt-termében.

O Április 27., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A virá-
got lépő lány. Kamarajáték.

O Április 27., péntek, 13.30 és 14.45
Ez aztán ütős! Hang-Játék-Zene Ismeret-
terjesztő élménykoncertek a DE Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.

Madách Színház

VÁRATLAN VENDÉG
krimi két részben
Főbb szereplők: Balla Eszter / Gubík Ági, Bencze Ilona, 
Nagy Sándor, Pusztaszeri Kornél, Szerednyey Béla
Rendező: Szente Vajk

június 12. és 13.
(esőnap: június 14.) 

20
.3

0

Pécsi Balett 
CARMEN
táncjáték két részben
Rendező-koreográfus: Vincze Balázs

június 29.
(esőnap: június 30.) 
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Játékszín - TG Production

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
komédia két részben
Szereplők: Ábel Anita, Baronits Gábor, Bata Éva,
Grisnik Petra, Kerekes József, Szabó Győző
Rendező: Kapitány Iván

július 1. és 2.
(esőnap: július 3.) 
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L’art pour l’art Társulat

L’ART POUR NYÁR
A L’art pour l’art Társulat hangsúlyozottan
nem karácsonyi műsora egy részben
A műsort írták és előadják: Dolák-Saly Róbert, Laár András,
Pethő Zsolt, Szászi Móni

július 17.
(esőhelyszín: Kölcsey Központ) 
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Thália Színház

PREMIERAJÁNDÉK
bohózat két részben
Főbb szereplők: Bán Bálint, Csányi Sándor,
Mózes András, Schell Judit, Tóth Eszter, Vida Péter
Rendező: Csányi Sándor

július 22. és 23.
(esőnap: július 24.) 
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Thália Színház

CSODA KORBAN ÉLÜNK
bohózat két részben
Főbb szereplők: Nagy Viktor, Csányi Sándor, Schell Judit,
Szabó Erika, Szervét Tibor, Vida Péter
Rendező: Kelemen József

július 31.
(esőnap: augusztus 1.) 
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Manna Produkció - Orlai Produkciós Iroda

FRANCIA RÚDUGRÁS
szextett két részben
Szereplők: Felhőfi Kiss László, Herczeg Adrienn, 
Kovács Patrícia, Pál András, Szabó Vera, Urbán Tibor
Rendező: Mohácsi István

augusztus 13.
(esőnap: augusztus 14.) 
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A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!
További programok: www.nagyerdeiszabadteri.hu
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Hoz
Kerekben. n

30

Orsm.

A pályamunkákat az  alábbi 
e-mail címre várják csatolt 
fájlban, április 9-én éjfélig: 
karjabanringatazerdo@gmail.com

Kar

A pilla

O Feltárul a múlt. Folént!) n

O emlékezés Wass albert-
re. Zenunk. n

Pill

O Április 28., szombat, 10 óra
Liget téri piknik. Szabadtéri családi nap a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 28., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Papírsárkányok. Játé-
kos foglalkozássorozat az Agórában.

O Április 28., szombat, 13 óra
Csoportos Barázdaság. Lemezbörze a 
Nagyerdei Víztoronyban. 
20 órától Jónás Vera Experiment-, Nunki 
Bay Starship-koncert.

O Április 28., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 28., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az idióta. Thuróczy-bérlet.

O Április 28., vasárnap, 19 óra
Katonazene az Egyesült Államokból – US 
Army Band-koncert a Kölcsey Központban.

O Április 28., szombat, 20 óra
Best of ’90s-koncert a Hallban.

O Április 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot tépő lány. 

O Április 29., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógia a Modemben.

O Április 29., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek. 
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Április 29., vasárnap, 14 óra
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.

O Április 29., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 29., vasárnap, 18 óra
Radnóti Miklósné: Gyarmati Fanni napló-
ja című előadása a Páholy Lakásszínházban.

O Április 29., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Az oroszlán télen. 

O Április 30., hétfő
Modern Lobotómia-, Sensus-, Neonhal-
koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 30., hétfő, 14 óra
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.

O Április 30., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az idióta. Universitas-
bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: Oszkár 
és Rózsa mami. Bérletszünet.

O Május 1–31. minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
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O Április 27., péntek, 14 óra
Csokonai Színház: A varázsfuvola. Gárdonyi 
Géza-bérlet.

O Április 27., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Április 27., péntek, 18 óra
Dr. Bagdy Emőke előadása a Lovardában.

O Április 27., péntek, 19 óra
12 találkozó Jézussal. Szentségimádás is-
kolája a Szent László Domonkos-templomban.

O Április 27., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az idióta. Bemutató 
előadás. Csokonai V. Mihály-bérlet.

O Április 28–29.
Szaunavilág-születésnap olasz 
szaunamesterekkel az Aquaticumban.

Játékkiállítás
– Újkerti Közösségi Ház, április 17-éig

Bács Emese festőművész kiállítása
– Hal Köz Galéria, április 28-áig (képünkön)

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Demeter Anita népi bőrműves és 
Szakady Kincső nemezkészítő kiállítása
– Tímárház, május 4-éig

Blaskó Sándor szobrászművész és 
családja kiállítása
– Tímárház, május 4-éig

Vasúti pillanatok. Sipos Milán Gergely 
fotókiállítása
– Józsai Közösségi Ház, május 5-éig

F I T N E S S  
W E L L N E S
C S O P O R T O S  Ó R Á K
S Z E M É L Y I  E D Z É S
S Q U A S H
B O U L D E R  
M A S S Z Á Z SM A S S Z Á Z S

Komoly és elhivatott célunk a régió lakosságának is lehetőséget biztosítani a minőségi 
életmódprogramjainkban való részvételre, így központunk vár mindenkit, aki szeretne 
a fitness és rekreációs sport területén mozogni, fejlődni.

Debrecen, Nagyerdei park 12. 

O Május 1., kedd, 10 óra
Táncos Majális. Évadnyitás a Nagyerdei Sza-
badtéri Színpadon.

O Május 2., szerda, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Május 3., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. 

O Május 3., csütörtök, 18 óra
Jazzbarátok köre: Kéknyúl, Kodály Spicy 
Jazz. Koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 4., péntek
Kaci Simon kortárs festőművész kiállítása 
a Hal Köz Galériában. 

O Május 4., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. 

O Május 4., péntek, 19 óra
Halmos Béla Klub: Enyedi Ágnes és Salamon 
Soma. Koncert a Nagyerdei Víztoronyban. 

O Május 4., péntek, 19 óra
12 találkozó Jézussal. Szentségimádás is-
kolája a Szent László Domonkos Templomban.

O Május 5., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 5., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Május 5., szombat, 20 óra
NEO-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Május 8., kedd
Karikatúra kiállítás a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központban. 

O Május 8., kedd, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld 
Kilincsben.

O Május 8., kedd, 19.30
Honvágy és beteljesülés. Koncert a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Május 8., kedd, 20 óra
Kulterdő: Irodalmi program a Nagyerdei 
Víztoronyban. 

O Május 9., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek.

O Május 9., szerda, 18.15
A csodaszarvas nyomában sorozat: Magyar 
mitológia és kitalációk – az Újkerti K. Házban.

O Május 10., csütörtök, 19.30
Ahol minden zene. Svéd és balti kórusmu-
zsika a Pásti utcai zsinagógában.

O CSOPORTOS BARÁZDASÁG. Lemez-
börze a Nagyerdei Víztoronyban április 28-án
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December 2-án nyílik a régi 
városháza kapuja is, 15 órától a 
200 éves debreceni cukrászatot 
is dicséri a debreceni míves édes 
házikó és az abban kóstolásra 
kínált bejgli. A mézeskalácsból 
megformált Debrecen szíve várja 
a mézeskalács szívekkel csatlako-
zókat, a Galiba Gyermekfesztivál 
csoportjaink kiskarácsonyfái is 
ekkor öltöznek díszbe, fél 5-től 
és fél 6-tól Sáli Levente élő 
homokanimációja lesz látható. 

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

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

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

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

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

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

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

Advent 
Debrecenben

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

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



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

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
röm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a 
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

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

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor, ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kertész mihály-terem
Ápr. 5–11., 15 óra maja, a méhecske: a mézcsata
 (7-én és 8-án 13.15-től is)
Ápr. 5–11., 16.45 ready player one
Ápr. 5–11., 20 óra Tűzgyűrű: lázadás
Ápr. 12–18., 15.30 (17-én nincs) maja, a méhecske: a mézcsata
Ápr. 12–15., 17.30 ready player one
Ápr. 12–15., 20 óra (14-én és 15-én 13.15-től is) rampage – Tombolás
Ápr. 16–18., bergman 100
Ápr. 19–25., 15.30 ready player one
Ápr. 19–25., 18 óra (21-én és 22-én 13.15-től is) rampage – Tombolás
Ápr. 19–24., 20.15 hurrikán meló
Ápr. 26–máj. 2., 15 óra vad balaton
Ápr. 26–máj. 2., 16.30 bosszúállók: végtelen háború
Ápr. 26–máj. 2., 19.30 bosszúállók: végtelen háború

O soós imre-terem
Ápr. 6–11., 19.30 ready player one
Ápr. 5–11., 17 óra (5-én 20 órától) Tűzgyűrű: lázadás
Ápr. 5–11., 15.15 (7-én és 8-án 13.30-tól is) lajkó – cigány az űrben
Ápr. 12–18., 15.45 (18-án 15.15-től) rampage – Tombolás
Ápr. 12–17., 18 óra Tűzgyűrű: lázadás
 (16-án nincs, 14-én és 15-én 13.30-tól is)
Ápr. 12–18., 20.15 (16-án 18.30-tól) Genezis
Ápr. 16., 18.30 Genezis – díszelőadás 
Ápr. 19–25., 16.30 (21-én és 22-én 14.30-tól is) Jönnek a kacsák
Ápr. 20., 18 óra egy magyar sír az esőerdőben – ingyenes vetítés
Ápr. 21–25., 18.15 (23-án és 24-én nincs) Tűzgyűrű: lázadás
Ápr. 20–25. 20.30 (23-án nincs) éjjeli napfény
Ápr. 27–máj. 2., 17.30 bosszúállók: végtelen háború
Ápr. 26–máj. 2., 15.15 (28-án és 29-én 13.15-től is) Jönnek a kacsák
Ápr. 26–máj. 2., 20.30 éjjeli napfény

O deésy Alfréd-terem
Ápr. 5–11., 18.15 lajkó – cigány az űrben
Ápr. 5–11., 20.15 (7-én és 8-án 13.30-tól is) mária magdolna
Ápr. 5–11., 15.45 (6-án nincs) mária magdolna
Ápr. 16–18., 17.15 rampage – Tombolás
Ápr. 12–18., 15.15 (14-én és 15-én 13.30-tól is) lajkó – cigány az űrben
Ápr. 12–15., 17.15 mária magdolna
Ápr. 12–14., 19.30 vonat busanba – Zombi expressz
Ápr. 15–18., 19.30 anna Karenina – vronszkij története
Ápr. 20–25., 17.15 (23-án nincs, 22-én 17 órától) hurrikán meló
Ápr. 19–25., 15.15 (21-én és 22-én 13.30-tól is) Jönnek a kacsák
Ápr. 19., 17.15 éjjeli napfény
Ápr. 22–25., 19.30 skandináv Filmnapok
Ápr. 23., 17.15 éjjeli napfény
Ápr. 19–21., 20 óra mária magdolna
Ápr. 26–máj. 2., 15.45 bosszúállók: végtelen háború
Ápr. 26–máj. 2., 18.45 bosszúállók: végtelen háború
Ápr. 28–29., 13.30 rampage – Tombolás

Mária Magdolna

Egy igazi fekete komédiára ülhet be az, aki Lengyel 
Balázs első nagyjátékfilmjére teszi le voksát. Lajkó, 
a csillagokhoz betegesen vonzódó cigány férfi egy 
Brezsnyev elnökölte versenyen mérkőzik meg azért, 
hogy az űrbe juthasson. Egy cél vezérli igazán: bo-
csánatot szeretne kérni édesanyjától, amiért Lajkó 
egy félresikerült rakétakísérlete alkalmával életét 
vesztette. Ha nem lenne épp elég a káosz, Lajkó 
dolgát további nehezíti édesapja is... n

Az Oroszlán és a Carol szende barátnője, valamint 
A tetovált lány lázadója után új szerepben tűnik fel 
Rooney Mara. Mária Magdolna elhagyja kis halászfa-
luját, hogy csatlakozzon egy új, radikális társadalmi 
mozgalomhoz. A mozgalom karizmatikus vezetője 
a názáreti Jézus, aki azt ígéri, hogy a világ meg fog 
változni. A fiatal lányt Jeruzsálemben szembesül 
Jézus sorsával, és a saját szerepével, amit ebben 
játszik. A megváltó megformálója Joaquin Phoenix. n

A Marvel mozis univerzumának egészét felölelő, tíz 
év eseményeinek tetőpontjához érkeztünk: minden 
idők leghalálosabb leszámolására számíthatnak a 
rajongók. A Bosszúállóknak és szövetségeseiknek 
mindent kockára kell tenniük, hogy megfékezzék 
a nagy erejű Thanost, aki egy szemvillanás alatt 
elpusztíthatja a világot. Újra itt lesz többek között Dr. 
Strange, Groot és Loki, de a buliból nem maradhat ki 
Űr Lord, Thor és Hulk sem. n

Bosszúállók: Végtelen háború

Lajkó – Cigány az űrben

Filmek az Apollóban

áprilisi filmkavalkád
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Megfejtéseiket április 19-éig várjuk  
a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió által készített  

szabó magda (jubileumi kiadvány 2017) 
című alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.  

Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtést beküldő szerencsés olvasóink: 

Kökényesi Katalin (Karácsony Gy. u.) 
Szabóné Nagy Ilona (Homok u.)
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A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Panta Rhei
A legendás zenekar a 
Kölcsey Központban lép 
fel április 21-én
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O muzsikáló orvosok. Az Ars Medica Pro Humanitate 
Hungarica, a Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesülete április 
27–29-én Debrecenben tartja 27. országos találkozóját „Zenével a 
békéért” jelszóval.

A szervezet elődje még 1992-ben alakult meg Szombathelyen 
muzsikáló orvosok, egészségügyi dolgozók közreműködésével.  
2002 óta az Egyesület elnöke Kósáné Kertai Daisy Sonja békenagykövet.

Az egyesület minden évben más-más hazai városban tartja kon-
certekkel gazdagított találkozóját, melyeken eddig csaknem 100 orvos, 
gyógyszerész, egészségügyi dolgozó és hallgató szerepelt.

Április 27-én 19 órától a Nagytemplomban egyházi koncertet 
tartanak. 28-án 16.30-tól, illetve 29-én 10.30-tól világzenei koncertet 
rendeznek a Zeneművészeti Kar Liszt-termében; ezekre a hangverse-
nyekre a belépés díjtalan.. n

O panta rhei. 36 év után újra színpadra lép a cívisvárosban 
a magyar progresszív rock és elektronikus zene úttörője, a debreceni 
Panta Rhei.

A zenekar a KLTE hivatalos együtteseként alakult meg, 1974 és 
1982 között működtek, két nagylemezük jelent meg. Alapítói, a Szalay 
testvérek, Sándor és András mindketten fizikusok; végig kutatói 
pályájuk, illetve az egyetemi tanulmányok mellett zenéltek.

Az 1982-es megszűnés óta számtalanszor szóba került az 
újrakezdés, de sokáig úgy tűnt, hogy ezt a billentyűs Matolcsy Kálmán 
2005-ös halála nem teszi lehetővé. Miután azonban Szalay András 
egyik fia, Dániel kiváló dobos lett, továbbá Kálmán András – Szalay 
András legjobb barátjának fia – személyében megtalálták az elhunyt 
billentyűs méltó utódját, így összeállt a csapat.
Április 21-én a Kölcsey Központban hallhatjuk a legendás zenekart: 
játszanak majd Bartókot, King Crimsont, de főként saját számokat. 
Fellép velük a zenekar régi tagjai közül Ács Enikő (ének) és Nagy 
József (fuvola), valamint – vendégzenészként – az ismert debreceni 
muzsikus, Felkay Miklós is. n

O hajdúép-kiállítás. Ismét megrendezik a HajdúÉp 
Építési és Lakberendezési Szakkiállítást a debreceni Főnix Csarnok-
ban. Az érdeklődők a külső és belsőépítészet legújabb vívmányaival 
találkozhatnak a háromnapos rendezvényen, ahol 40-50 kiállító várja 
majd a látogatókat április 20. és 22. között. n
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