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Színes, modern lappal gazdagodott a helyi sajtópa-
letta jó hét évvel ezelőtt. Hamar népszerű lett az 
olvasók körében a Debreceni Korzó, amiben helyet 
kapott – és kap – minden, ami program, legyen 
szó sportról, kultúráról vagy egyéb kikapcsolódási 
lehetőségről.

Helye van a város életében ennek a lapnak, hiszen 
itt mindig történik valami. A sportbarátok egy-egy 
hétvégén akár négy-öt eseményre is elmehetnek, ko-
moly- és könnyűzenei koncertek várják a közönséget, 
egymást érik a premierek a Csokonai Színházban és a 
Vojtinában. Hetente több tárlat is nyílik a városban, a 
könyvtárak pedig már hétfőn is rendelkezésünkre áll-
nak. Közösségi rendezvények, előadások, kicsiknek és 
nagyoknak szóló programok garmadájából válogat-
hatunk. Nyáron fesztiválok, szabadtéri rendezvények 
sora kínál szórakozási lehetőséget az itt élőknek és 
az ide látogatóknak, most pedig az adventi időszak 
eseményei vonzanak ezreket a főtérre. 

Első ízben 2011. július 8-án jelent meg, s azóta 
nagy utat bejárt a Korzó: ez már a 75. lapszámunk. 
Közel 33 ezer háztartás postaládájába érkezik, és 
megtalálható a városban több helyen, a terjeszté-
si pontokon. Egyszerűen elérhető a Médiacentrum 
telefonos applikációjáról, és letölthető a Dehir.hu 
hírportálról is, mely ugyanúgy a Médiacentrum nagy 
családjához tartozik, mint a Debrecen Televízió,  
a Rádió 1 Debrecen FM95 és a Debreceni Média- 
műhely is. 

Köszönjük eddigi figyelmüket, érdeklődésüket, 
támogatásukat: tartsanak velünk a továbbiakban is! 
Egyúttal engedjék meg, hogy e hasábokon kívánjak 
Önöknek – munkatársaim nevében is – szép napot, 
jó lapot, sok-sok emlékezetes programot és boldog 
ünnepet!

Szabó József,
a Médiacentrum Debrecen Kft.

ügyvezetője
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Öröm és várakozás
Az adventi készülődés jegyében karácsonyi 
családi napra várja a látogatókat a Déri 
Múzeum. A jeles programra Terdik Angéla 
fazekas, népi iparművész is megérkezik, 
hogy a résztvevők korongozással készít-
hessenek egyedi gyertya- és mécsestartót. 
A szépséges tárgyak mélyített, rovátkolt 
és fésűs díszítést kaphatnak. A korongon 
egyszerre csak egy ügyes kezű vendég 
dolgozhat, ám – a múzeumpedagógusok 
jóvoltából – a többiek különféle technikák-
kal és anyagokból alkothatnak majd újabb 
ünnepi díszeket. Aki szeretné, „műalkotá-
sai” közül a Déri Múzeum karácsonyfájára 
is akaszthat egyet-egyet. A családi nap 
december 16-án 10-től 14 óráig tart majd 
a múzeumban. ■ 

O FA-RAGOZÁS. Réti Szabó 
Sándor faragásaiból nyílt kiállítás a 
Tímárházban. Az alkotó tevékenysége 
magába öleli a szerves műveltség 
alapján íródott pedagógiai, vallási 
és történelmi könyvek illusztrálását, 
különböző előadói tevékenységeket, 
színházi, bábszínházi feladatokat is.  
E kiállítás anyagának fő részét képezi 
a mennyezés, s ez adja a fával és a 
színekkel való alkotás kiteljesedésé-
nek lehetőségét. ■

O AZ ARAnySZőRű bÁRÁny történetével januárban is találkozhat a 
Vojtina bábszínház közönsége

O beTLeHeMeSeK. A Nem-
zetközi Betlehemes Találkozó a 
Debreceni Művelődési Központ 
meghatározó nagyrendezvénye 
több mint egy évtizede. Idén 
december 7-én, 8-án és 9-én 
érkeznek a betlehemes közössé-
gek a Kárpát-medence minden 
szegletéből, hogy megosszák 
velünk a karácsonyi születés 
örömhírét. Olyan csoportokat is 
láthatunk, melyek még egyáltalán 
nem, vagy a kezdetek idején jár-
tak a találkozón: ők Beregújfalu, 
Versec, Hollád, Érd és Tiszatardos 
betlehemező közösségei. ■

A Motolla Egyesület tagjaiból verbuválódó Debreceni Regösök idén is járják 
Debrecent és környékét, hogy a születés betlehemezők hozta örömhírét meg-
erősítsék, a világ újulását segítsék, bőséget, termékenységet, fényt varázsolja-
nak. A regölés hagyományát és a Debreceni Regösök tevékenységét 2017-ben 
a Debreceni Értéktár Bizottság helyi értékké nyilvánította. December 26-án a 
zeleméri templomromnál, január 5-én a Homokkerti Közösségi Házban végzik a 
regölés szertartását. ■

Debreceni Regösök



5

Igazi kikapcsolódást nyújtó zenés programokkal várja 
decemberben a nézőket a Csokonai Színház. Minden 
idők legsikeresebb magyar musicaljét, A padlást játsz-
szák 21-én, 22-én, 27-én és 28-án. A történet fősze-
replője, a fiatal Rádiós szerepében Kránicz Richárdot 
láthatja a közönség. 

A padlás egy titokzatos hely föld és ég között, ahol 
mindenki keres valamit, valakit: a Rádiós – a külvilág-
tól elzárkózva – a világmindenség hangjait és lényeit 
kutatja szuper-számítógépével, Robinsonnal; Mamóka 
társaságra vágyik, Süni szerelemre, a rendőrök egy 
veszélyes bűnözőt üldöznek, a szellemek pedig több 
évszázada bolyonganak, Révészt keresve, akitől végső 
megnyugvásukat remélik. Váratlan találkozások és 
fordulatok kuszálják össze a szereplők életét; a padlá-
son pillanatok alatt hatalmas felfordulás lesz. 

Az örökzöld gengszterlegendából készült népszerű 
Broadway-musical, a Bonnie & Clyde lesz műsoron 
december 29-én, 29-én és 30-án. A Frank Wildhorn 
zenéjére, Ivan Menchell szövegére és Don Black 
dalszövegeire, a látványos mozgáselemekre, prózai 
jelenetekre, a hangulatos filmbejátszásokra építkező, 
izgalmas látványvilágú musical koreográfiáját Cortés 
Sebastián jegyzi. ■

Musical-világ
a Csokonaiban

Mindig izgalmas és különleges, amikor Debrecen 
kulturális intézményei közösen alkotnak meg egy-
egy produkciót. Január 10-én egyedülálló kopro-
dukció valósul meg a Kölcsey Központban, ahol a 

Kodály Kórus 
és a Vojtina 
Bábszínház 
művészei 
együtt adják 
elő a Magyar 
komédia olasz 
módra című 
játékot. Ebben 
Balassi Bálint 
Szép magyar 
komédiájának 
sorai Claudio 
Monteverdi 
madrigáljaival 
elegyednek 
bábok és 
csodálatos 
énekhangok 
kíséretében. ■

Szép magyar komédia

Café Kodály 
Kelemen Barnabással
A Kodály Filharmónia magyar kultúra napját ünneplő 
hangversenyének szólistája, Kelemen Barnabás csa-
ládja és hivatása által is mélyen kötődik a magyar 
kultúrához, művészethez; mint egy interjúban mond-
ta, már a születése előtt kapcsolatba került hang-
szerével. A hegedű ezer arcáról, a koncert műsorán 
lévő Bartók 2. hegedűversenyről Somogyi-Tóth 
Dániel, az est karmestere beszélget vele a közönség 
társaságában január 21-én, hétfőn 17 órától a Libri 
könyvesboltban, a  Fórumban. ■

Kísérlettől a művészetig
A modern fotográfiai nyelvezet egyik legnagyobb 
alakjának és alakítójának tartott Man Ray  
(1890–1976) képeiből nyílt tárlat a Modemben.  
A Philadelphiában született művész – a dadaizmus 
és az avantgárd festészet mellett – pályája korai 
szakaszától foglalkozott az akkor még újnak számító 
médiumkísérletekkel és kifejezésmódokkal. Beavatko-
zott a nagyítás folyamatába is, hogy egyedi hatású 
nyomatokat készítsen, s a 
kamerát nem mint a 
világot dokumen-
táló, hanem mint 
műalkotásokat 
előállító esz-
közt értel-
mezze. Művei 
a későbbi 
generációk 
számára 
mintát és 
kiinduló pontot 
jelentettek. ■Fo
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Advent Debrecenben 
Debrecen városa – történelmi múltjához híven – évek 
óta arra törekszik, hogy a kereszt(y)én(y) közösség 
legnagyobb ünnepeikor (advent, húsvét) olyan alkal-
makat szervezzen, ahol a történelmi egyházak, a civil 
szervezetek és a város lakói közösen ünnepelhetnek. 

Ennek szellemében – évről évre – az advent kezde-
tével a város karácsonyfája mellett, a Nagytemplom 
előtti téren közös gyertyagyújtásokkal ünnepel Debre-
cen. Idén négy vasárnapon (december 2., 9., 16., 23.) 
térjáték, az egyházi és városi vezetők ünnepi gondola-
tai, gyertyagyújtás és nagytemplomi adventi koncertek 
várják a közös ünneplésre vágyókat a város főterén. 

Idén – a családok éve jegyében – azt a jelképes 
utat követhetjük végig a várakozás napjaiban, amelyet 
több mint kétezer éve a pásztorok jártak végig, a 
csillag feltűnésétől kezdve egészen a gyermek Jézus 
megszületéséig. Ahogy haladunk a várva várt világos-
ság bibliai útján, úgy fogadjuk be a különböző fele-
kezetek üzeneteit, úgy forr össze több ezer debreceni 
lelke vasárnaponként, és üzeni meg a nagyvilágnak, 
hogy mindenkinek helye van az adventben. ■

December 9.
16 óra: Betlehemesek az Angyalligetben (Régi Városháza)
16.45: Régi Városháza – Kossuth tér: énekes hagyományőrzők 
vonulása
17 óra: II. Gyertyagyújtás. Komolay Szabolcs alpolgármester 
köszöntője a város karácsonyfája mellett, az adventi koszorú 
második gyertyájának meggyújtása a történelmi felekezetek 
lelkészeinek áldásával, Asztalos Richárd evangélikus lelkész, Sipos 
Barnabás ortodox pap adventi gondolatai. Közreműködnek az 
ORT-IKI Báb- és Utcaszínház gólyalábasai, a Kuckó Művésztanya 
jelmezesei, a Szent Háromság Magyar Ortodox Templom Kórusa 
és a Debreceni Népi Együttes táncosai.
18 óra: Adventi találkozások a Nagytemplomban.
18 óra: Hanuka ünnepség a Piac utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca 
kereszteződésében

December 16.
10–17 óra: GYÉKÉNY. Kézműves találkozó és karácsonyi vásár csa-
ládi programokkal. Hajdú-Bihar megye kézművesei a kézműves 
hagyomány éltetése és átmentése érdekében összefogtak, és 
immáron második éve a Kölcsey Központ folyosójának „egy gyé-
kényén” kínálják a karácsonyfa alá szánt kézműves termékeiket. 
Programokkal a Debreceni Művelődési Központ ajándékozza meg 
a vendégeket.
10–16 óra: AGÓRA PLANETÁRIUM a Kölcsey Központ bálterme 
előtt. 10.30-tól Pásztorok ege – Gyarmathy István (Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság), 14-től Téli madáretetés – Váradi 
Zoltán (Természettár) előadása
11–20 óra: KOVÁCSOK ADVENTJE a Régi Városházán. Közreműköd-
nek a Hollóének Hungarica Régizene Rend tagjai.
16 és 19 óra: A LAUTITIA KÓRUSCSALÁD adventi koncertje a 
Kölcsey Központ nagytermében.
16.45:  ANGYALT VISZÜNK. Énekes hagyományőrzők vonulása: 
Régi Városháza – Kossuth tér
17 óra: III. GYERTYAGYÚJTÁS. Széles Diána alpolgármester köszön-
tője a város karácsonyfája mellett, az adventi koszorú harmadik 
gyertyájának meggyújtása a történelmi felekezetek lelkészeinek 
áldásával, Tóth Sándor baptista és Püski Lajos református lelki-
pásztor adventi gondolatai.
Közreműködnek az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház gólyalábasai, a 
Kuckó Művésztanya jelmezesei, a Debrecen Helyőrségi Zenekar, 
a Debreceni Hajdú Táncegyüttes és a Debreceni Népi Együttes 
táncosai.
18 óra: Adventi találkozások a Nagytemplomban.

December 23. 
16 óra: Lángokról – Régi Városháza
16.45: Régi Városháza – Kossuth tér: énekes hagyományőrzők 
vonulása
17 óra: IV. GYERTYAGYÚJTÁS. Barcsa Lajos alpolgármester köszön-
tője a város karácsonyfája mellett, az adventi koszorú negyedik 
gyertyájának meggyújtása a történelmi felekezetek lelkészeinek 
áldásával, és Tóth László római katolikus plébános, Vad Zsigmond 
református esperes és Kapin István görög katolikus parochus ad-
venti gondolatai. Közreműködnek az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház 
gólyalábasai, a Kuckó Művésztanya jelmezesei, a Debreceni Népi 
Együttes táncosai és az Ady Endre Gimnázium diákjai.
A betlehemi lángot idén is a cserkészek közössége hozza közénk. 
Erről a lángról gyújtott mécsesek osztása és a kántálás zárja a 
nagy közösségben megélhető alkalmak sorát.

Karácsonyi vásár
Ahogy az elmúlt esztendőben, a Kossuth téren és a 
Piac utcán idén is különleges kézműves termékekkel, 
ellenállhatatlan finomságokkal, lélekmelegítő forralt 
italokkal várja a karácsonyra készülőket az adventi 
vásár. A tavalyinál is magasabb, közel 45 méteres 
óriáskerékről a varázslatos debreceni fényekben 
gyönyörködhetnek az érdeklődők. A hatalmas kará-
csonyfa mellett pedig december 5. és január 6. között 
Kori-csúszka, azaz egy 200 négyzetméteres műlapos 
korcsolyapálya várja a gyermekeket 14 éves korig, s itt 
ingyenes korcsolyabérlésre is lehetőség lesz. ■
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O AnGyALLIGeT. A karácsonyi vásárban, a Régi 
Városháza előtt álló két  „édes házikó”, a Debreceni 
Mézeskalács Háza és a Debreceni Cukrászok Háza 
mutatja az utat az Angyalliget felé, ahol a Galiba 
Gyermekfesztivál csoportjainak kiskarácsonyfái mellett 
Debrecen településrészeinek nagykarácsonyfái is 
láthatók lesznek, melyeken egy-egy jellegzetesség 
emlékeztet az adott körzetre.

Nyitva tartás: december 1–23. 16–20 óra, hétvé-
gén 9–21 óra ■

Útjaink
Tavaly indult az a beszélgetéssorozat, melynek címe 
tág teret ad útjaink értelmezésére, s idén is folytató-
dik.

December 7., 18 óra: Merre tovább, ifjúság? Palánki 
Ferenc római katolikus megyés püspök és Kocsis Fülöp 
görög katolikus érsek-metropolita beszámolója a 
római ifjúsági szinódusról. A beszélgetést Törő András 
püspöki titkár vezeti a Kölcsey Központban.

December 10.,19 óra: Adventi meditáció Taizé-
énekekkel a Kölcsey Központban – házigazda a Szent 
László Domonkos Plébánia Taizé-csoportja

Merjünk édesanyaként 
adventet tervezni!
Van az adventi készülődésben valami titokzatos erő, 
ami az esti elcsendesülésben visszaröpít emléke-
imhez, egészen a gyermeki lényemhez. Újra látom 
magam, ahogy tágra nyílt szemmel, izgatottan várom 
öcsémmel a csodát, hogy végre csengessen a Jézuska, 
és megláthassam a karácsonyfát. Ezek a gyermekkori 
élmények egy életre szólnak. Még most is előtörnek 
bennem, amikor a nagyfiammal és a család többi 
tagjával az ünnepre készülődünk – meséli mosolyogva 
Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

– Ma már ez egy óriási felelősség, hogy ezzel 
a munkával, amit az egyik legszebb ünnepünk, az 
advent idején végzünk, mi is bárkinél egy életre meg-
határozhatjuk a karácsonyi emlékeket. Szerencsére 
ebben a kihívásban segítségemre vannak azok a mun-
katársaim, akikkel évek óta megálmodjuk és megszer-
vezzük ezeket a programokat – árulja el Edit. – Nem 
véletlen, hogy az ilyen lelki tartalmú programsorozat 
megszervezésében legjobban két olyan női munkatár-
samra tudok támaszkodni, akik hasonlóképpen érzéke-
nyek, intuitívak és nagyon jó meglátásaik vannak. Az 
egyik Gábor-Tóth Ildikó, a másik Bíró-Polgár Mariann. 
Mindketten kulturális menedzserként bizonyítanak már 
több éve a Főnixnél, és az ő gondolatiságuk, kreativi-
tásuk nélkül messze nem lenne ilyen változatosan és 
ötletesen tető alá hozva az ünnepi programkínálat.  
Az is összeköt bennünket, hogy mindhárman édes-
anyák módjára is tudunk érezni, álmodni. Nagyon közel 
állunk egymáshoz lelkileg; sokszor egymás gondolatait 
kitalálva születnek meg az újabb és újabb adventi 
programok. Ilyen közös ötletbörzének köszönhetően 
született meg a nagy sikerű Angyalliget a Régi Város-
házán vagy a Mikulás-ház és az Add tovább!-házikó 
a főtéren. Remélem, sok család örül majd legújabb 
attrakciónak, a Kori-csúszkának is. Értékesítési mun-
katársam, Varga Szilvia pedig az Adventi Vásár 110 
eladójával dolgozott együtt, tanúbizonyságot téve 
hihetetlen precizitásáról, kitartásáról. Természetesen 
folytathatnám a kiemelések sorát a többi hetven kollé-
gámmal is, akik szintén megfeszített erővel dolgoznak 
azért, hogy a 2018-as advent is a szívünkbe hozza az 
ünnep megváltó örömét! ■

December 14., 18 óra: Újra Szíriában. Kocsis Fülöp 
görög katolikus érsek-metropolita filmes beszámolója 
az Apolló moziban.

December 18. , 18 óra: Keresztyénség Dél-Koreá-
ban. Fekete Károly református püspök, Vad Zsigmond 
református esperes, Kovács Ábrahám egyetemi docens 
kerekasztal-beszélgetése Gonda László református 
lelkész vezetésével. ■
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O VAcKOR KARÁcSOnyA. Az Inversedance és a Fodor 
Zoltán Társulat nagy sikerű családi előadását a Kölcsey Köz-
pontban december 10-én 14 és 18 órától láthatjuk. n

O SecOnd LIFe, avagy Kétéletem. Az Orlai Pro-
dukciós Iroda bravúrprodukcióját Kovács Patrícia, 
Mészáros Máté és Ötvös András főszereplésével a 
Kölcsey Központban mutatja be december 11-én 19 
órától. n

ATLAnTISZ. Apáti-Tóth Sándor fotóművész kiállítása 
december 11. és január 13. között látható a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében. Látogatható: január 
13-áig. n

O KARÁcSOnyI VALceReMÓnIA. A Valcercsalád né-
pes tábora mellett a táncszerető közönség érdeklő-
désére is számot tartó karácsonyi gálaműsor színes 
programot és számtalan meglepetést tartogat a 
Kölcsey Központ Nagytermében december 22-én 17 
órától. n

O Add-TOVÁbb HÁZIKÓ. A Debreceni Karitatív Tes-
tület megalakulása óta részt vállal a városi adventi 
programokban. A tagszervezetek együttmunkál-
kodása, összehangolt tevékenysége országosan is 
példaértékű. A Testület idén is összehangolt gyűjtést 
indít december 7-étől, és december 12-én tartja az 
adományozás kiemelt napját. December 7. és 23. 
között a Kossuth téri „Add tovább!”-házikóban a ka-
ritatív testület önkéntesei naponta várják a felaján-
lásokat, s a vásár közönségét színpadi programokkal 
ajándékozzák meg. n

O KOnceRTeK ÉS GÁLA. A Nagytemplomi adven-
ti koncertek sorában december 10-én 19 órától 
Kökény Attila tart lemezbemutató koncertet, 17-én 
pedig Wolf Kati és a Chorus hangversenyét hall-
hatjuk. A Kölcsey Központban Dés László december 
21-én 19 órától lép fel, Kovács Kati pedig ugyanitt 
26-án 19 órától életműhangversenyt ad szimfonikus 
nagyzenekari kísérettel. Január 5-én pedig a Buda-
pesti Operettszínház újévi operett- és musicalgálája 
érkezik a Főnix Csarnokba. n

ADVENTI SZÍNPAD
a Kossuth téren
December 7., 17 óra: Betlehemes csoportok bemu-
tatói 
December 8., 16 óra: Betlehemes csoportok be-
mutatói (9–20 óra: programok a Belvárosi Közösségi 
Házban, záróünnepség szintén itt 21 órától: Molnár 
Miklós, Mester László és Pénzes Géza muzsikál, 
Bárdosi Ildikó énekel)
December 14. 15.30  Szabó Gyuri bácsi, a bükki 
füvesember téli tanácsai
17 óra: a Debrecen-szabadságtelepi Református 
Egyházközség Kálvin János Vegyes Karának kon-
certje 
17.30: Adys diákok karácsonyi összeállítása
18 óra: Jazz Five-koncert – a Debreceni Karitatív 
Testület ajándéka
December 15. , 17 óra: Hangácsi Márton koncertje
December 19., 16 óra: a Debreceni Deák Ferenc 
Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium prog-
ramja
December 20. 16 óra: Székelyhíd Debrecenben: 
Katolikus kórus és Búzavirág Népdalkör
17.30: az Új Remény Baptista Gyülekezet zenekara
December 21. 16 óra: a létavértesi színjátszók 
játéka
17 óra: a Szabadkeresztény Gyülekezet zenekara
18 óra: a debreceni New Covenant Church gyüleke-
zeti kórusa
December 22. 16 óra: A Rocksuli diákjainak és 
tanárainak közös adventi összeállítása.
17 óra: M. É. Z.-koncert
18 óra: a LED zenekar koncertje

Kistemplomi advent
December 9., 18 óra: Rákász Gergely orgonakoncertje.
December 15. , 18 óra: Koncert a Vox Antiqua kamarakórus 
és Sárosi Dániel orgonista közreműködésével.
December 22. 18 óra: a Debreceni Zenede és a Zeneművé-
szeti Kar művész-tanárainak koncertje. n

Szent Anna székesegyház
December 8., 18 óra: Hálaadó szentmise az elkészült orgona 
átadásának 25 évfordulóján; 19 órától a Sol Oriens Kórus 
adventi koncertje. A belépés díjtalan. n
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A magyar kultúra ünnepe
A 19. századi reformkor kulturális pezsgésében jöttek 
létre a magyar zenei élet intézményei, és születtek meg 
nemzeti zenénk első jelentős alkotásai. E folyamatot vitte 
tovább a következő évszázadban Bartók Béla és Kodály 
Zoltán művészete és életműve. A Kodály Filharmónia a 
magyar kultúra napja alkalmából elhangzó koncertjét e 
két zseniális művésznek szenteli január 22-én. A Kodály 
Filharmonikusok – Somogyi-Tóth Dániel vezényletével – 
előadják Kodály Felszállott a páva – variációk egy magyar 
népdalra c. művét, és Bartók Béla 2. hegedűversenyét a 
Kossuth- és Liszt Ferenc-, Prima- és Gramophone-díjas 
Kelemen Barnabás hegedűművész szólójával tolmácsolják 
a debreceni közönség számára. ■

 Don Juan
Immáron túl 1326 hódításon, számtalan feldolgozáson és három felvonáson, Don Juan a fináléban várja 
halálát. De Elmúlás megváratja. Ráadásul rájött a monologizálhatnék, csakhogy mindig félbeszakítják; 
hol egy bosszúszomjas szerető, hol egy felszarvazott férj, hol meg épp a Nagy Õ... akibe beletört Don 
bicskája. Ám előadást viszont le kell zárni, hogy elkezdődhessen egy következő. A Vígkarma előadását a 
Batthyány utcai DESZ24-ben december 13-án 18 órától láthatjuk. A darab szerzője és rendezője Szabó 
Dániel. ■

Pimpáré és Vakvarjúcska
Gyönyörűséges királylány Pimpáré: édesapja szeme 
fénye, a birodalom reménysége. Bomlik érte gróf és 
márki, meg is halna érte bárki! Elérkezett az idő, hogy 
a hercegnőt férjhez adják. De vajon ki lesz a megfelelő 
vőlegény? A gazdag, de öntelt grófok, bárók, hercegek, 
vagy a szegény, ám bátor 
vakvarjúcska, kinek jegenyefa 
palotája körül rengeteg ve-
szély leselkedik a hercegnőre? 
És vajon Pimpáré választottjá-
nak sikerül-e elnyerni a királyi 
szülők áldását? Erdős Virág 
kalandos és szellemes verses 
meséje sok izgalmas kérdést 
tesz fel, melyekre a választ a 
Vojtina Bábszínház előadásán 
kaphatják meg a gyermekek és 
a felnőttek. ■

Vasárnapi tudomány
Hogyan is működik a hibernáció, és mi az 
a rovarhotel? Milyen növények élhetnek a 
sarkkörökön, és mi van az örök jég alatt? Vajon 
miért látunk néha mást, mint a valóság, és 
miként csapható be a szemünk? Hogyan lehet 
zöldre festeni a hop-hálózat varázstüzét? Minden 
vasárnap délelőtt más-más izgalmas témával, 
tudományos kalanddal várja a gyerekeket az 
Agóra Vasárnapi tudomány című programsorozata. 
A mindig fél 11-kor kezdődő, másfél órás 
ismeretterjesztő foglalkozások a különböző 
tudományterületekbe engednek betekintést, a 
kémiától kezdve a biológián át a fizikáig, játékos 
formában. A gyerekek maguk is kísérletezhetnek, 
vagy éppen robotot építhetnek; megvizsgálhatják, 
hogyan működik a körülöttünk lévő világ. ■
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Adventi FilMes AlkAlMAk 

Az Apolló mozi lesz a helyszíne ennek 
a sorozatnak idén is. A filmek megte-
kintése ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött:  adventifilm@fonixinfo.hu

December 8., 10 óra: A csillag – az 
első karácsony története. Házigazda a 
Debreceni Evangélikus Egyházközség
December 8., 16 óra: Dal Mar-
ionnak. Házigazda az Új Remény 
Baptista Gyülekezet
December 15., 10 óra: A csillag – 
az első karácsony története, 16 óra: 
Pál, Krisztus apostola. Házigazda 
a Szent Anna-székesegyház és 
Főplébánia

Adventi városrészi családi programok 
Debrecenben már hagyomány, hogy karácsony előtt szerte a városrészekben adventi családi 
programokkal, közösségi rendezvényekkel várják a környéken élőket, s ezekkel segítenek az ünnepi 
készülődésben. Ezek a rendezvények december legelejétől várják a debrecenieket. 

December 8.
10–12 óra: Nagysándor-telepi adventi családi délelőtt az Eu-Roma Közösségi Házban (Pósa u. 1.); adventi 
családi délelőtt a Kismacsi Közösségi Házban
10 óráról: adventi családi délelőtt Halápon, a volt Bokorhegyi Általános Iskolában
15 órától: adventi családi délután a Lencz-telepi Református Templomban; advent a Homokkerti Közösségi 
Házban; adventi délután az Ondódi Közösségi Házban
December 9.
10 óra: adventi családi nap a Józsai Közösségi Házban
16 óra: 2. adventi gyertyagyújtás a Nagymacsi Közösségi Házban; adventi családi délután az Újkerti 
Közösségi Házban
December 11–12. 
Arany7 Karácsonyváró programsorozat a Csapókertben: 11-én 14 órától adventi kézműves délután gye-
rekeknek; 12-én 14 órától Csapókerti közösségek karácsonya; 16 órától adventi hangverseny a Csapókerti 
Református Templomban
December 12.
13.30: adventi lírai töltekezés a Homokkerti 
Közösségi Házban
18.15: adventi életreform-est, batyus szeretetven-
dégség az Újkerti Közösségi Házban
December 14. 
16–18 óra: adventi családi délután a Vénkerti 
iskolában
December 16.
16 óra: 3. adventi gyertyagyújtás a Nagymacsi 
Közösségi Házban
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Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda 
Kft. ügyvezetője úgy látta: nem 
működött a vezetőedző és a 
játékosok közötti kapcsolat, nem 
alakult ki az a „kémia”, amely a 
sikerekhez szükséges. 

Pedig nem így indult a sze-
zon, hiszen a nyári nyolchetes 
felkészülés szép sikereket is 
hozott, de „élesben” sok minden 
a visszájára fordult. A játék képe 
hullámzó lett. Az akarattal, a 
küzdőszellemmel – a siófoki 
meccset leszámítva – nem volt 
probléma, ám ezek inkább egyéni 
megnyilvánulásokban mutatkoz-
tak meg; nem igazán állt össze a 
csapatjáték. Az ügyvezető szerint 
szerint az „i”-re a pontot az Érd 
elleni kupameccs és az utána 
következő fehérvári bajnoki tette 
fel, hiszen mindkét találkozón 
győzelmet szalasztottak el és a 
csapat ez idáig csak a kötelező 
győzelmeket tudta hozni. Ez 

pedig a célok ismeretében kevés.
Így tehát ismét Köstner Vilmos 
kezébe került a kormányrúd. 

Ábrók Zsolt azt sem rejtette 
véka alá, hogy a szereplésből 
fakadó felelősség természetesen 
nem kizárólag a vezetőedzőé, 
hanem éppen annyira a játéko-
soké is. Ugyanakkor elmondta 
azt is: azért kezdeményezte az 
elválást, mert nem látta a ki-
alakult helyzetben az előrelépés 
lehetőségét, sőt a szeptemberi 
állapotokhoz inkább visszalépést 
tapasztalt. A csapat valós erejét 
ez a munkakapcsolat nem tudta 
kivinni a pályára. A játékosok 
és az edző kapcsolatáról Ábrók 
Zsolt úgy vélekedett: minden 
ember, tehát minden játékos 
kezelhető.

Az ügyvezető első körben a 
véleményére volt kíváncsi annak 
a Köstner Vilmosnak, akinek 
a vezetésével a Loki kétszer 
nyert EHF-kupát, és egy későbbi 

December
30., vasárnap, 20 óra
DVSC-Schaeffler–Moyra-
Budaörs Handball

időszakban szintén két alkalom-
mal volt bajnoki ezüstérmes, 
miközben a Bajnokok Ligájának 
csoportkörébe is bejutott. Közben 
kristályosodott ki, hogy „az lenne 
a legjobb, ha te csinálnád...” 

Így van ez azért is, mert em-
lékezhetünk rá, hogy a tapasztalt 
mester a Lokinál nem csak akkor 
alkotott emlékezeteset, amikor 
kiemelkedő játékoskerettel dol-
gozhatott, hanem akkor is, ami-
kor baj volt. Hiszen amikor Gellén 
András tulajdonlásának korszaka 
véget ért, és anyagi csőd fenye-
gette a klubot, a játékosok pedig 
sorra távoztak a süllyedő hajóról, 
a mély vízbe dobott fiatalokkal is 
ki tudta harcolni a bajnoki közép-
házba jutást.  

Köstner Vilmos ráadásul Triffa 
Ági és Bulath Anita személyében 
olyan játékosokra is számíthat, 
akik az „ezüstcsapat” kulcsembe-
rei voltak, de a többiek előtt sem 
ismeretlen a személye.

A váltás tehát megtörtént. 
A feladat pedig az, hogy szedje 
össze a csapatot, állítson min-
denkit egy irányba. Mert a célok 
változatlanok, azaz kerüljön be 
az első hatba a csapat, és legyen 
meg a nemzetközi kupaszerep-
lést érő helyezés. Ez pedig még 
elérhető. ■

Újra itt a Köstner-korszak



13

December

Január

30., vasárnap, 20 óra
19., szerda, 18 óra: 
DEAC–FTC
26., szerda, 18 óra: 
DEAC–UTE
30., vasárnap, 18.30: 
DEAC–Fehérvári Titánok

6., vasárnap, 18.30: 
DEAC–Hokiklub Budapest
18., péntek, 19 óra: 
DEAC–Gyergyói HK

Amikor e sorok az olvasó kezébe 
kerülnek, a DEAC már túl lesz a 
Mikulás-napi programján (csü-
törtökön a Csíkszereda, pénte-
ken pedig a Vienna Capitals II 
vendégeskedett a Debreceni 
Jégcsarnokban), ám a szeptem-
bertől január végi alapszakasz 
ígér még bőségesen fellépéseket 
a hajdúsági hokisok számára – s 
egyúttal hazai látnivalót is a 
csarnokot mindig megtöltő szur-
kolóknak. Öt hazai összecsapás, 
egy erdélyi túra, s további öt ide-
genbeli fellépés következik még 
(a Vasas, a Hokiklub és a szintén 
alsóházban szereplő bécsi farm-
csapat, valamint a Fehérvár és a 
Dunaújváros otthonában).

Milyen reményeink lehetnek 
a bajnokság középszakaszára?  
Az első öt csapat lép tovább a 
felsőházba (6-3-2-1-0 ponttal 
indulva majd az újabb körmér-
kőzéses sorozaton), míg az 
alapszakasz 6–11. helyezettjei 
küzdenek majd az alsóházban. 
A középszakasz után a legjobb 
nyolc együttes kerül a rájátszás 
nyolc együttese közé, az immár 
kieséses párharcokra.

Messze van még ez – egyelő-
re az alapszakaszbeli minél jobb 
helyezésért kell küzdeni. A DEAC 
nem indul kedvezőtlen pozíció-
ból a még hátralévő másfél 
hónapnak. Aktuális pontszám és 
ranglistahelyezés (a csapatok 
eltérő meccsszáma miatt) nem 
feltétlenül tükrözi a valós helyze-
tet. Reálisabb képet kapunk, ha 
a győzelem/vereség százalékos 

Felsőházi tagságra 
hajt a DEAC

arányát figyeljük. Ebből pontosan 
látszik, hogy az Erste Liga élén 
levő két klub némiképp elhúzott 
az üldözőitől (a Fradi 83, a Csík-
szereda 81 százalékos produk-
cióval hasít). Mögöttük a Brassó 
69,1, a DEAC 61,1, az UTE pedig 
a megszerezhető pontok 60,9 
százalékát pakolta a zsákjába. 
Nagy valószínűséggel ez az öt 
csapat juthat majd a felsőház-
ba, ám a gyergyóiak (49,3) és a 
dunaújvárosiak (48,5) még okkal 
reménykedhetnek, hogy január 
végéig odaérnek a legjobbak 
közé.

A többiek gyakorlatilag már 
most alsóházi szereplőnek 
tekinthetik magukat, ám a hoki 
szépsége – s az eddigi eredmé-
nyeik is – megmutatták, hogy 
képesek megrángatni a nagyok 
bajszát, s meg is tették ezt a 
szeptember óta tartó sorozatban. 
Emlékezzünk csak, hogy milyen 

szoros meccseket vívott a DEAC 
a Vasas fiataljaival (3–2, 2-0), a 
Hokiklub csapatával (5–3) vagy a 
bécsiek juniorjaival (8–5). A fel-
sőházba pályázóknak illik hozni 
ellenük a „kötelezőt”, ellenkező 
esetben baj lehet a végső elszá-
molásnál.

A sorsolás úgy hozta, hogy 
az alapszakasz most következő 
hajrájában több élcsapat ellen 
is itthon játszik a DEAC, s a 
remélhető hazai győzelmekkel be 
lehetne siklani a legjobb öt közé.

S ami még előrébb tekintő hír: 
a debreceni klub vezetői, egyez-
tetve David Musial vezetőedzővel 
és szakmai stábjával, máris 
megkezdték alakítani a követke-
ző idény csapatát. A válogatott 
kapuvédő, az Erste Liga legjobb-
jának számító Hetényi Zoltán, 
valamint a 20 esztendős orosz 
támadó, Vlagyiszlav Kulesov 
újabb egy esztendőre aláírt a 
DEAC-hoz, tehát mindketten 
2020 április 30-áig az egyetemi 
klub játékosai maradnak. ■

Siklanak az ifjak is 

Csupán néhány forduló van hátra az alapszakaszból az osztrák bázi-
sú korosztályos jégkorong-bajnokságokban. Mind az U20-asok között, 
mind az U18-asok mezőnyében remekelnek a debreceni csapatok, így 
jó kilátásokkal várják a 2019 januárjában kezdődő rájátszást.

Az idősebbek, vagyis a juniorok között – a bajnoki címvédő Fehér-
vár AV19 és a fővárosi rivális UTE mellett – a Debreceni Hoki Klub és 
a MAC Budapest kerülhet a playoffba, vagyis a legjobb nyolc közé.

Az ifjúsági ligában az „osztrák” csoportban szereplő Klagenfurt a 
százszázalékos, a másik csoportban a Fehérvár és a MAC Budapest 
gárdája áll a legjobban. A két nagyágyún kívül előkelő pozícióban van 
a Debreceni Hoki Klub és az UTE is – vélhetően e négy csapat harcol-
ja ki a januárban kezdődő rájátszásban való szereplés jogát. ■
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Lesz-e dobogós hely a 
tavaszi idényzáráskor?

Mire a sorok az olvasó kezébe 
kerülnek, a Loki már letudta az 
NB II-es Vasas elleni fővárosi 
Magyar Kupa-nyolcaddöntőt, túl 
volt a Honvéddal vívott idei utolsó 
nagyerdei meccsen, s a december 
15-i szombathelyi bajnoki évzáróra 
készülődött - abban a tudatban, 
hogy 2019. február 2-ig nem 
lesz több tétmérkőzése a DVSC 
csapatának (akkor majd az Újpest 
látogat Debrecenbe).

Értékelést tehát 16 lejátszott 
bajnoki forduló után tudunk, s 
mivel 33 játéknap után hirdetnek 
majd végeredményt tavasszal, 
félidős mérlegnek felfogható a 
december eleji számvetés.

Az aktuális bajnoki helyezés-
re azért nem érdemes nagyobb 
figyelmet fordítani, mert 1./ úgyis 
a célban számít a pozíció, hogy 
sikerült-e a nemzetközi szereplésre 
jogosító helyre befutni, 2./ jelenleg 
az élboly (FTC 36 pont, Videoton 
31, Honvéd 28) mögött négy csapat 
is azonos pontszámmal toporog: az 
MTK, az Újpest, a Mezőkövesd és a 
DVSC egyaránt 24 ponttal kezdte a 
bajnokság második felét. Mögöttük 
még a Paks (21) tartozik a dobo-
góért ácsingózók táborához. Azok a 
csapatok, melyek lentebb gyömö-
szölik egymást a tízegynéhány 
pontosok csoportjában (Puskás 17, 
DVTK 13, Kisvárda 12, Szombat-
hely 9 pont), vélhetően tavasszal 
is legfőbb feladatuknak a kiesés 
elkerülését tekintik majd.

A Loki viszonylag szerénynek 
mondható eredménysorát (6 győ-
zelem, 6 döntetlen, 4 vereség, 21-
19 góldifferencia) érdemes abból a 
nézőpontból szemlélni, hogy még 
nincs veszve semmi. Mármint a 
dobogó elérése szempontjából. A 
Fradi ugyan Tőzsérékhez képest 
12 pontos előnyben van, a többiek 
viszont látótávolságon belül. 

Herczeg András edző egy 
esztendeje megfogalmazott szavai 
(előre törekszünk, de ne feledjünk 
el a mögöttünk levőkre is figyelni, 
mert könnyen bajba kerülhetünk…), 
most is érvényesnek tekinthetőek, 
ám úgy gondoljuk, ebben a baj-
nokságban már kiegyensúlyozot-
tabb, összeforrottabb, sorozatban 
jó teljesítményre képes együttessé 
kezd formálódni a Loki.

Ősszel voltak jobb sorozatok 
és hullámvölgyek, balszerencsés 

pontvesztések és szerencsés győ-
zelmek, összességében azonban 
elégedettek lehetünk formálódó, 
s fokozatosan egybekovácsolódó 
fiatal csapatunkkal. 

A kapuban Nagy Sándor pon-
tokban mérhető, folyamatosan 
bravúrokat felmutató teljesítményt 
nyújt, a védelem és a középpálya 
sokszor módosult a mérkőzések so-
rán, de a fiatal újoncok, Kusnyír Erik, 
Pávkovics Bence és Haris Attila sta-
bilan beépültek a gárdába, Tőzsér 
Dániel és Bódi Ádám tapasztalt kar-
mesterként fogja össze a társulatot. 
A támadók szekcióját érintette talán 
a leginkább a sérüléshullám, így ez 
a sor halványabb időszakot tudhat 
maga mögött, ám a 2019-es folyta-
tásban az ő újbóli szárnyalásukban 
bízva reménykedhetünk a dobogó 
elérésében, a nemzetközi szereplés 
jogának kiharcolásában. ■

fo
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: d
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A felsőház közelében 
a debreceni pólósok

December elején Miroslav Bajin 
együttese visszavágott a Tata-
bányának az idény első meccsén 
elszenvedett vereségért (7-8), 
s a Debreceni Sportuszodában 
gólgazdag mérkőzésen 16-13-ra 
verte a feljutás szempontjából 
legnagyobb vetélytársát.

A több mint egy hónapos 
téli pihenőre tehát a csoport 
negyedik helyén fordul a DVSE, 

s komoly esélye van arra, hogy az 
alapszakasz február végi zárá-
sára is megtartsa e pozícióját. A 
csoport élén a veretlen OSC (24 
pont), a második Szolnok (21) 
és a harmadik Miskolc (18) már 
felsőházi továbbjutónak számít, 
míg a negyedik helyért a debreceni 
klub (12 pont) jelentős előnyben 
van üldözőivel szemben (Tatabá-
nya 7, UVSE 6, Vasas 5, Kaposvár 
1 pont).

A karácsonyi/újévi szünet után 
a folytatásban először a lista 
végén levő három gárda ellen 
mérkőzik a DVSE: január 12-én 

az UVSE, január 26-án a Vasas 
ellen, egyaránt a Komjádiban, 
majd február 2-án érkezik a 
Kaposvár. Ezen a három talál-
kozón, miként az őszi „odavágó-
kon”, most is be lehet/kell gyűj-
teni a papírforma-pontokat. Ha 
sikerül, akkor már nincs gond a 
sztárcsapatok elleni meccseken 
(február 9-én Miskolcon,  majd 
16-án az OSC, 23-án pedig a 
Szolnok ellen, egyaránt itthon), 
s – akárcsak tavaly – ismét 
elérhető a felsőházi rájátszás, a 
bajnokság legjobb nyolc csapata 
közé kerülés. ■

Fotó: nagy Anita
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AT DIEHL: THE FUTURE IS IN YOUR HANDS!

A Diehlnél a jövő a te kezedben van! A Diehl 
Aviation a nagy nemzetközi repülőgépgyártók 
vezető partnerei közé tartozik. Számítanak ránk a 
repülőelektronika, a fedélzeti kialakítás, valamint 
a víz- és légkezelő rendszerek terén. Az üzleti egy-
ségben dolgozó 4 600 személy lehetővé teszi az 
élvonalbeli technológia, a vevő igényeire szabott 
kialakítás, valamint az utasok és a fedélzeti sze-
mélyzet számára nyújtott kifogástalan szolgálta-
tások és a biztonság ötvözését.

www.diehl.com/aviation



17

O díSZSORTűZZeL és mécsesgyújtással tiszte-
legtek az első világháború hősei előtt a felújított 
debreceni Honvédtemetőben november 11-én.  
A sírkertben 2023 első világháborúban elesett kato-
na nyugszik. A temető felújításához a centenáriumi 
évben 209 millió forinttal járult hozzá a kormány. 
Az ünnepségen Kósa Lajos, az Országgyűlés Hon-
védelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke arról 
beszélt: a tisztelet a mai hősöknek is kijár.  
A magyar honvédség helytáll, teljesíti a küldetését, 
és ha baj van – lásd a röszkei csatát vagy a 2015-
ös határáttörési kísérleteket –, akkor a magyar 
katonák megvédik Magyarországot. Papp László 
polgármester arról tájékoztatott, hogy a város 
pályázata második ütemében felújítja a sírkertben 
található Pantheont, amelyben korszerű oktatási, 
kiállítási programok kaphatnak helyet. n

O KuLTuRÁLIS FőVÁROS. Sharing Horizons 
címmel elkészült az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím elnyerésére írt pályázat. Debrecen régi 
ambíciója, hogy betöltse a régióközpont szerepét 
kulturális értelemben is – fogalmazott Papp László 
polgármester, aki november 9-én benyújtotta 
Debrecen pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 címre az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
ban. A cívisváros mellett Győr és Veszprém van még 
versenyben. Az, hogy végül melyik magyar város 
nyeri el a címet, néhány hét múlva derül ki. n

O TÓcÓSKeRTI pIAc. Befejeződött az Új Főnix 
Terv Élhető város programjának egyik legfonto-
sabb idei fejlesztése, az új tócóskerti piaccsarnok 
megépítése. A csarnokban 68 árusítóhely és négy 
üzlethelyiség várja a vásárlókat. A 250 millió 
forintból megépült piacot Papp László polgármes-
ter, Pósán László országgyűlési képviselő, valamint 
Ary Petronella, Csaholczi Attila és Varga András 
önkormányzati képviselők adták át. A városrész fej-
lesztése ezzel nem ér véget; a tervek szerint jövőre 
megújítják a Holló László sétányt és a Tócóskert 
több közterületét, parkját, játszóterét. n

O A bIHARI ÁLLAMI GOndOZOTTAK Egyesülete, 
a Debreceni Karitatív Testület és a Debreceni Kőr 
Dáma Egyesület már hagyományossá vált, nagy-
szabású csokigyűjtő programot indított, amely-
hez – az előző évekhez hasonlóan – a debreceni 
Fidesz–KDNP-frakció is csatlakozott. A frakciótagok 
idén is örömmel kapcsolódtak be a csokigyűjtésbe, 
ezzel is szebbé téve több nehéz sorsú gyermek 
karácsonyát. n

O ÚjAbb LAbORT adtak át a Debrece-
ni Egyetem műszaki karán. Ezúttal a Diehl 
Aviation Hungary gépészeti tervező laborató-
riumát vehették birtokba a hallgatók. A repü-
lőgép-alkatrészeket tervező és gyártó vállalat 
évek óta szoros kapcsolatot ápol az egyetem-
mel. Az együttműködés célja, hogy minél több 
gyakorlati ismerettel rendelkezzenek a gépész-
mérnök hallgatók. A laborból nemcsak a cég, 
hanem az egyetem és a város is profitálhat. 
Komolay Szabolcs alpolgármester kiemelte: 
az Új Főnix Terv gazdaságfejlesztési prog-
ramjának köszönhetően egyre több vállalat 
hajt végre beruházásokat Debrecenben. Úgy 
fogalmazott: ahhoz, hogy megfelelő minőségű 
és számú munkaerő álljon rendelkezésre, elen-
gedhetetlen a színvonalas képzés. n
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MINTA

Fizess Mastercarddal!
Utazz kényelmesen, 

használd a személyi- vagy 
diákigazolványodat.

Nincs több sorban állás!

Vedd meg a bérleted online.

További információ: www.dkv.hu
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O A LeGíGÉReTeSebb RÉGIÓ. Megérett az idő 
arra, hogy újragondoljuk az együttműködéseket a 
térségi szövetségeseinkkel, legyen szó román vagy 
magyar partnerekről. Debrecen ugyanis – a többi 
között –, a BMW beruházásnak is köszönhetően, jár-
műipari központ lesz Európában, ez pedig nemcsak 
a városnak nyújthat további jövedelmező gazdasági 
befektetéseket, hanem segíthet olyan más térsé-
gi nagyvárosokat is a fejlődésben, mint például 
Nagyvárad. Papp László polgármester beszélt erről a 
román–magyar klaszterkonferencián. Mint emlékez-
tetett: egy nemrégiben készített felmérés szerint 
az Észak-Alföld az Európai Unió 262 régiója közül a 
231. helyen volt versenyképességi szempontból. Ma 
viszont – Debrecen eredményeinek is köszönhetően – 
nyugodtan viselheti a legígéretesebb régió címet. n

O KAMARAKIÁLLíTÁS nyílt Palástok és közhatal-
mi jelképek Debrecenben címmel nyílt Kiss Árpádné 
népi iparművész munkáiból, valamint a Kiss Árpád-
né, Mátrai-Nagy Andrea néprajzkutató és Hangyel 
Roland designer alkotó közreműködésével készült 
modern talártervekből – a Debreceni Értéktár Bi-
zottság szervezésében – a Régi Városházán. n

O Új GyÁReGySÉG. Súlyos gombás fertőzések 
elleni hatóanyag gyártására lesz lehetőség a TEVA 
Gyógyszergyár Zrt. új, 1500 négyzetméteres üze-
mében, mely révén hazai és nemzetközi szinten is 
tovább erősödhet a cég, s megduplázhatja gyártási 
kapacitását. Az üzem avatásán részt vett Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kósa Lajos 
országgyűlési képviselő, Papp László polgármester, 
Luca Astarita, a TEVA globális hatóanyaggyártásért 
felelős alelnöke, valamint Mile Attila, a TEVA ma-
gyarországi hatóanyaggyártásért felelős vezetője. 
Mint a megnyitón elhangzott: döntő érv volt a deb-
receni helyszín mellett a telephelyen elérhető egye-
dülálló eszközpark és a magas szintű szaktudás. n

O bÖLcSődÉK ÉpÜLHeTneK. Debrecen 
Integrált Területi Programjának módosítását 
kezdeményezi a város. A gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés program-
részben 7 milliárd forint áll rendelkezésre; az 
önkormányzat innen csoportosítana át 2,1 milli-
árd forintot úgynevezett családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésére. A módosítást a kormánynak is 
jóvá kell majd hagynia. Amennyiben ez meg-
történik, a 2,1 milliárdot kizárólag új bölcsődei 
férőhelyek kialakítására lehet majd fordítani – 
többek között a 12 ezer lakosú józsai város-
részben is. n

127,8 milliárd forinttal 
támogatja a kormány 
Debrecen fejlődését
Hatalmas beruházás-sorozat kezdődhet Debre-
cenben. Utakat és vasúthálózatot fejlesztenek, 
autópálya-csomópontot, kerékpárutat és közmű-
hálózatokat építenek. A kormány döntött erről, és 
hozzárendelte az állami forrást is, ami hihetetlen 
összeg: 127,8 milliárd forint. A közúti infrastruktúra 
fejlesztésére 44 milliárd forint állami forrás érkezik 
2023-ig. Ebből – többek között – új autópálya-cso-
mópontot alakítanak ki az M35-ösön Józsa térsé-
gében, a 33-as főutat négysávosítják a Balmaz-
újvárosra vezető út csomópontjáig. Kerékpárutat 
építenek a 33-as főút mellett, az M35 autópálya és 
az ipari fejlesztési terület között. Fejlesztik a 33-as 
csomópontjait az M35-ös autópálya és a 35-ös 
számú főút között. Az Észak–Nyugati  Gazdasá-
gi  Övezet  területe  körül  2-szer 1  sávos utat 
építenek; ezt összekötik Nagymaccsal és Józsával, 
valamint a 33-as főúttal.

A vasúti fejlesztéseket 71 és fél milliárd forint-
tal támogatja majd az állam. Ebből megépítik a 
debreceni közforgalmú logisztikai és konténerter-
minált, fejlesztik a 108-as vasútvonal Debrecen 
és Balmazújváros közti szakaszát, és elkészül egy 
elővárosi és városi vasúti közlekedés fejlesztéséhez 
szükséges megvalósíthatósági tanulmány, különös 
tekintettel a Debrecen és Nagyvárad közötti ’tram-
train’ kapcsolatra, és a debreceni repülőtér vasúti 
kapcsolatának fejlesztésére.

A kormány emellett döntött arról is, hogy tíz-
milliárdot biztosít a debreceni közműfejlesztésekre. 
A pénzből megépítik az Észak–Nyugati Gazdasági 
Övezet és kiszolgáló létesítményeinek villamosener-
gia-ellátását biztosító állomásokat, a gázellátást 
biztosító hálózatot és a víz-, szennyvíz- és csapa-
dékvíz-hálózatokat, a tervek szerint 2019-ben. n
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O MeGSZÉpÜLT a Füredi úti orvosi rendelő az Új 
Főnix Terv Gondoskodó program részeként.   Barcsa 
Lajos alpolgármester, a városrész önkormányza-
ti képviselője felidézte, hogy az 1952-ben épült 
létesítmény állapota meglehetősen leromlott. Mind 
sorolta, új műanyag nyílászárókat építettek be, 
teljeskörűen felújították a fűtési, elektromos és 
gépészeti rendszert. Kicserélték a padló és falbur-
kolatokat is. Megújuló energiaforrásként napeleme-
ket telepítettek, megvalósult az épület külső-belső 
akadálymentesítése és akadálymentes parkolóhely 
alakítottak ki. Az épületben négy háziorvosi és 
három fogorvosi körzet működik. n

O A LeGjObb. Komoly szakmai sikert ért el a 
Debreceni Programok applikáció. A VisitDebrecen 
mobiltelefonos szolgáltatását találta 2018-ban a 
legjobbnak a Magyar Marketing Szövetség. Ez fontos 
visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk Debre-
cen turisztikai információs fejlesztésében – mondta a 
díj kapcsán Széles Diána alpolgármester. A Debreceni 
Programok applikáció idén augusztusban, a Deb-
receni Virágkarnevál előtt jelent meg. A szezonban 
nagyon sok debreceni és a városba látogató turista 
töltötte le. n

O Új VeZÉRIGAZGATÓ. Távozik a DV Zrt. vezér-
igazgatói posztjáról Gere Miklós, és a jövőben saját 
üzleti tevékenységével kíván 
foglalkozni. Papp László 
polgármester a Debreceni 
Vagyonkezelő új vezérigazga-
tójának Kocsik-Marossy Virá-
got javasolta, aki nemzetközi 
szolgáltató központokban 
szerzett vezetői tapaszta-
latot operációs és stratégiai 
menedzsment területeken. n

O A nAGyeRdeI STRAnd fejlesztése november 
utolsó napján újabb fontos pillanatához érkezett: 
ekkor tartották az ünnepélyes alapkőletételt, melyen 
Papp László polgármester mellett részt vett Kósa 
Lajos országgyűlési képviselő, valamint Gyopáros 
Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos. A polgármester az eseményen hang-
súlyozta, van értelme befektetni a régió turisztikai 
programjába; a Modern Városok Program közvetle-
nül és közvetve is a jóléti szolgáltatásokat erősíti. 
Kiemelte, hogy a nagyerdei helyszín közel 200 éve 
a fürdőt jelenti a helyiek számára, a debreceniek 
ragaszkodnak a hagyományaikhoz, amelyek időről 
időre megújulnak. Mint Papp László közölte, 2020-ra 
a fürdő is korszerű képében tündökölhet. n

ÜZeneT A MÚLTbÓL. Advent első vasárnapján 
visszakerült a Nagytemplomi Református Gyüleke-
zet birtokába az az 1806-ból származó emlékirat, 
amelyet egykor Diószegi Sámuel írt, s melyet a 
templom építésekor a keleti toronyba falaztak be. 
A több, mint kétszáz éves dokumentumot Papp 
László és Kósa Lajos adta át december első napján 
a gyülekezetnek. n

O FOnTOS KLub jön létre Debrecenben. 
Erről tárgyaltak a város és az egyetem vezetői, 
valamint a gazdasági élet szereplői a Nagyerdei 
Stadionban. Mint itt elhangzott: a cél az, hogy 
folyamatos párbeszéd alakuljon ki a vállalat-
vezetőkkel, akik így értesülhetnek a debreceni 
elképzelésekről, fejlesztésekről; ebben lesz fon-
tos szerepe a most alakuló Debrecen Business 
Clubnak. n
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A KRONES Hungary Kft. a KRONES Csoport első 
európai leányvállalata. Debrecenben épülő 
gyáregységünk világmárkák számára tervez és gyárt 
egyedi gépeket, nyújt komplex megoldásokat.

Csatlakozz induló gyárunk nemzetközi
csapatához és jelentkezz nyitott pozícióinkra az
alábbi területekre:

– alkatrészgyártás – logisztika
– összeszerelés – minőségellenőrzés
– mérnökség – gazdasági területek
– PLC programozás – IT

Részletekért látogass el weboldalunkra!

www.krones.hu

O GyeRTyAGyÚjTÁS. Nagyon sokan vettek részt 
az első adventi gyertyagyújtáson a Kossuth téren. 
Papp László polgármester köszöntőjében hang-
súlyozta: jó újra együtt lenni abban a városban, 
amelyik az európai kereszténység egyik bástyája. Ezt 
követően Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi me-
gyés püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek–met-
ropolita és Derencsényi István református lelkészi 
főjegyző fogalmazta meg adventi üzeneteit. Kora 
este az ünnepi fényeket is felkapcsolták a debreceni 
belvárosban, s még a villamos is díszbe öltözött. Idén 
170 ezer fényforrást szereltek fel a belvárosban, 
Debrecen karácsonyfáját pedig 16 500 égő díszíti. n

O FLASHMOb. Már több mint kétmillióan látták azt 
a szívmelengető debreceni flashmobot, melyen a Deb-
receni Hajdú Táncegyüttes és a Pendely Énekegyüttes 
tagjai perdültek táncra és énekeltek a Nagypiacon.  
A vllámcsődületet az EKF Debrecen 2023 Program-
iroda szervezte, az eseményről készült videót pedig 
a Médiacentrum Debrecen stábja öntötte végleges 
formába. A rögtönzött népzenei, néptáncos fellépés 
villámgyorsan bejárta az egész országot, és hatalmas 
népszerűségre tett szert. A flashmob sikere egyúttal 
Debrecen Európa Kulturális Fővárosa pályázatára is 
jobban ráirányította a figyelmet. n

O ÚjRA LeSZ FőnIX FITT Debrecenben. Kelet-
Magyarország legnagyobb fitnesz rendezvényét 
harmadik alkalommal szervezik meg a Főnix 
Csarnokban. Tavaly mintegy 2500-an mozogtak a 
sztáredzőkkel. Január 12-én többek között Tatarek 
Rezső, Béres Alexandra és Katus Attila is megiz-
zasztja majd a sportolni vágyókat. n

O ÚjAbb eGy ÉVRe Kiss Ábel Lukácsot választot-
ták a Debreceni Karitatív Testület elnökévé. A szer-
vezet sikeres évet zár; sok ezer családnak segítettek 
2018-ban. Decemberben elindult a már hagyományos 
adventi adománygyűjtés, amelyben idén is több ezer 
rászorulónak szeretnék szebbé tenni a karácsonyát. n
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O December 5–15.
galilei távcsöves felfedezései. prog-
ramok a digitális planetáriumban az 
Agórában. 

O December 7–9.
28. nemzetközi Betlehemes talál-
kozó a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 7., péntek, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: A székely me-
nyecske meg az ördög + Meglepe-
tés. Bérletes előadás.

O December 8., szombat
vadlúd-les a Hortobágy-Halastón.

O December 8., szombat
xiv. Országos klarinétverseny 
dittrich tibor klarinétművész em-
lékére a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O  December 8., szombat, 9 óra
postagalamb-kiállítás a Józsai Kö-
zösségi Házban.

O December 8., szombat, 9.30
rádióamatőr és elektronikai ba-
rátkozás, bemutató-börze a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O December 8., szombat, 10 óra
Adventi családi délelőtt a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O December 8., szombat, 10 óra
lisztes kötény, fahéjillat. házi gye-
rekkoncert a Kodály Filharmonikusok 
próbatermében (Simonffy u. 1/C).

O December 8., szombat, 10 óra
Adventi családi délelőtt halápon (a 
volt Bokorhegyi Általános Iskolában).

O December 8., szombat, 14 óra
s(z)ó Bors paprika. könyvbemutató 
a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O December 8., szombat, 15 óra
lencz-telepi adventi családi délután 
a Lencz-telepi Ref. Templomban.

O December 8., szombat, 15 óra
Vadászgörény-szépségverseny a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O December 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 
Családi előadás.

O December 9., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás a b24 galériában.

O December 9., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: téli álmodók. 
ismeretterjesztő programsorozat 
az Agórában.

O December 9., vasárnap, 15 óra
újkerti csoportvezetők közösségi 
karácsonya az Újkerti Közösségi 
Házban.

O December 9., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás ii. a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O December 9., vasárnap, 15.30
nótagála. koncert a Lovardában.

O December 9., vasárnap, 16 óra
Adventi családi délután az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 9., vasárnap, 16 óra
Adventi gyertyagyújtás ii. a Nagy-
macsi Közösségi Házban.

O December 9., vasárnap, 16.30
jazzkarácsony az Újkerti Közösségi 
Házban.

O December 10., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 
Bölcsőszínház.

O December 10., hétfő, 14 óra
A világ megvár, míg olvasol! A 
könyvtár olvasókörének foglalko-
zása a Méliusz Józsai Fiókkönyvtá-
rában.

O Szaunaprogramok segítenk 
lazítani a Hotel Lyciumban és az 
aquaticum Termálfürdőben.

O December 8., szombat, 15 óra
Advent a Homokkerti K. Házban.

O December 8., szombat, 15.30
Adventi családi délután az Ondódi 
Közösségi Házban.

O December 8., szombat, 16 óra
Ünnepi magyarnóta-est a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O  December 8., szombat, 16 óra
kísérlettől a művészetig: Man ray 
fotográfiái kiállítás-megnyitója a 
Modemben.

O December 8., szombat, 17 óra
Bronzvasárnap – szaunaprogra-
mok a Hotel Lyciumban.

O December 8., szombat, 18 óra
svejkfigurák jótékonysági koncert 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 8., szombat, 18 óra
Android-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O December 8., szombat, 19 óra
republic-koncert a Lovardában.

O December 8., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: pilla-
nat-ragasztó. Bérletszünet.

O December 8., szombat, 20 óra
A led zeep’s zenekar koncertje a 
Kaptárban. (Domb u.)

O December 8., szombat, 21 óra
punnany Massif-koncert a Hallban.

O December 9., vasárnap
Adventi családi nap a Józsai Közös-
ségi Házban.

O December 9., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O December 9., vasárnap, 10 óra
design Fair. karácsonyi design-vá-
sár a Modemben.

O December 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszek-
rény boszorkánya. Családi előadás.

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O December 10., hétfő, 14 óra
Mátyás király-emlékév. vetélkedő 
általános iskolások részére a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O December 10., hétfő, 16 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: eric-
emmanuel schmitt: Oszkár és ró-
zsa mami. Bérletszünet.

O  December 10., hétfő, 16 óra
Művészet a lapok között. kiállítás-
megnyitó a Méliusz Központi Könyv-
tárában.

O December 10., hétfő, 17 óra
ujvárosi Andrea operaénekes elő-
adása a Méliusz Újkerti Fiókkönyv-
tárában.

O December 10., hétfő, 19 óra
Adventi házimuzsika a DESZ24-ben.

O December 11–12.
Arany7 karácsonyváró program-
sorozat a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 11., kedd, 9 óra
zenebölcsi a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O December 11., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív 
foglalkozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

O December 11., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.
13 órától: lomtalanítás. Bérletes 
előadás.

O December 11., kedd, 9.45 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 11., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O December 11., kedd, 15 óra
társaskedd. társasjátékklub felnőt-
teknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyv-
tárában.

O December 11., kedd, 16 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: eric-
emmanuel schmitt: Oszkár és ró-
zsa mami. Bérletszünet.

O December 11., kedd, 16.30
gyógyító növények: a természet 
patikája. váradi zoltán előadása a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O December 11., kedd, 16.45
gróf Wass Albert társaság olvasó-
köre a Méliusz Központi Könyvtárá-
ban.

O December 11., kedd, 17 óra
lélekmelengető hangversenyso-
rozat: karácsonyi koncert a DEENK 
Bölcsészettudományi és Természettu-
dományi Könyvtár előcsarnokában.

O  December 11., kedd, 17 óra
tisza istván, a mártír miniszterel-
nök. kiállítás-megnyitó a Méliusz 
Központi Könyvtárában. Megtekint-
hető 2019. január 1-jéig.

O December 11., kedd, 17 óra
versbarát kör. Bor és irodalom a 
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtá-
rában.

O December 11., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 11., kedd, 19 óra
universitas–debrecen-hang-
versenysorozat: Matuz istván 
fuvolaestje a Debreceni Egyetem 
Aulájában.

O December 12., szerda, 9.30
hangbújócska zenebölcsi a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O December 12., szerda, 9.30
Mesematiné ovisoknak a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 12.,  9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.
13 órától: lomtalanítás. Bérletes 
előadás.

O December 12., szerda, 9..30, 13 óra 
és 14.30

Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 12., szerda, 10 óra
kakaó-klub. zenebölcsi a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O December 12., szerda, 13 óra
készülődés karácsonyra, társasjá-
ték a Nagymacsi Közösségi Házban.

O December 12., szerda, 13.30
hang-játék-zene ifjúsági hang-
versenysorozat: A hangszerek 
királynője. ismeretterjesztő él-
ménykoncert a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O December 12., szerda, 13.30
Adventi lírai töltekezés a Homokker-
ti Közösségi Házban.

O December 12., szerda, 16 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: eric-
emmanuel schmitt: Oszkár és rózsa 
mami. Bérletszünet.

O December 12., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O December 12., szerda, 16.30
daloló a Méliusz Központi Könyvtá-
rában.

O December 12., szerda, 16.30
Adventi teaház. Ünnepváró családi 
délután a Méliusz Központi Könyv-
tárában.

O December 12., szerda, 17 óra
elsőbbségadás. lelki navigáció 
az irigységről, nagylelkűségről a 
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O December 12., szerda, 17 óra
Ünnepi sakkparti a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O December 12., szerda, 17 óra
kínai meridián torna. életreform 
klub-esték az Újkerti Közösségi Ház-
ban. 17.30-tól reiki meditáció.

O December 12., szerda, 18.15
Adventi életreform est. Batyus szere-
tetvendégség, karácsonyi szokások és 
dalok az Újkerti Közösségi Házban.

O December 12., szerda, 19 óra
őszi színházi esték: Elvis, Oltár, 
Miami a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O December 13., csütörtök, 9.30
Mesematiné ovisoknak a Józsai 
Közösségi Házban.

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

O DeSignreziSzTencia. a Debre-
ceni nemzetközi művésztelep idei 
alkotásait bemutató tárlat január 
27-ig láthatóa modemben.
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O December 13., csütörtök, 9.30, 11 
és 13 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 13., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O December 13., csütörtök, 10 óra
hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 13., csütörtök, 10 óra
luca-napi hagyományőrző délelőtt 
kicsiknek és nagyoknak az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 13., csütörtök, 13 óra
szépkorúak karácsonya a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O December 13., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O December 13., csütörtök, 16 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: eric-
emmanuel schmitt: Oszkár és ró-
zsa mami. Bérletszünet.

O  December 13., csütörtök, 16.30
közelítések: Az erdélyi kályhacsem-
pékről. Fókuszált séta a kiállításban 
Vida Gabriella muzeológussal a Déri 
Múzeumban.

O December 13., csütörtök, 17 óra
Bekapcsolódás: Ünnepek, sza-
badidő, pihenés. lelki navigáció a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O December 13., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 13., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 13., csütörtök, 18 óra
vígkarma–desz: dOn. don juan 
de sevilla önreflexív kalandjai a 
DESZínházban.

O December 13., csütörtök, 18 óra
Orvos-tóth noémi, pál Ferenc (Feri 
Atya): hogyan válhat erőforrássá a 
múlt? hogyan alakítható szabadon 
a jövő? előadás a Lovardában.

O December 14., péntek, 9.30, 11 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 14., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O December 14., péntek, 14 óra
debreceni szépkorúak klubjának 
karácsonyi ünnepsége az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 14., péntek, 16 óra
Filmklub a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O  December 14., péntek, 16.30
természeti környezet és élővilág 
egyiptomban. Mező szilveszter 
muzeológus tárlatvezetése a Déri 
Múzeumban.

O  December 14., péntek, 17 óra
debrecen-kép kiállítás a b24 galéri-
ában. Megtekinthető január 26-áig.

O December 14., péntek, 18 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: 
Figaro házassága. Csokonai Vitéz 
Mihály-bérlet.

O December 14., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: eric-
emmanuel schmitt: Oszkár és ró-
zsa mami. Bérletszünet.

O December 14., péntek, 20 óra
kulterdő special: #háy come beck: 
háy jános, Beck zoltán. előadás a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O December 15., szombat, 10.30
kreatív tudomány: csillaggyár. 
játékos foglalkozássorozat az 
Agórában.

O December 15., szombat, 13 óra
Az adventi délután keretében ka-
rácsonyfadíszek készítése a Méliusz 
Józsai Fiókkönyvtárában.

O December 15., szombat, 15 óra
Adventi Motolla. Karácsonyfadíszek 
készítése különböző anyagokból a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O December 15., szombat, 16 óra
Astrophytum alapfajok, hibridek és 
a hetedíziglen. szászi róbert elő-
adása a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 15., szombat, 17 óra
ezüstvasárnap – szaunaprogra-
mok a Hotel Lyciumban.

O December 15., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: Figa-
ro házassága. Thuróczy Gyula-bérlet.

O December 15., szombat, 19 óra
éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 16., vasárnap, 10 óra
Máltai karácsony: télapó kará-
csonya c. gyermekelőadás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O December 16., vasárnap, 10 óra
gyékény. Adventi kézműves vásár a 
Tímárházban.

O December 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Családi előadás.

O December 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Családi előadás.

O  December 16., vasárnap, 10 óra
karácsonyi családi nap a Párhuza-
mosok találkozása című kiállításban. 
Kézműveskedés a karácsonyi készülő-
dés jegyében a Déri Múzeumban.

O December 16., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: A jég birodal-
ma. ismeretterjesztő programsoro-
zat az Agórában.

O December 16., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás iii. a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O December 16., vasárnap, 16 óra
szupersztár Mazsorett és tánc 
egyesület évzáró gálaműsora a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O December 16., vasárnap, 16 óra
Adventi gyertyagyújtás iii. a Nagy-
macsi Közösségi Házban.

O December 16., vasárnap, 19 óra
de zk könnyűzenei képzési köz-
pont szemeszterzáró koncertje:  
A Mattset zenekar és a könnyűze-

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

O magerő. különleges hangulatú 
kiállításnak ad otthont a Belvárosi 
galéria, ahol makoldi Sándor bará-
tai, tanítványai és tisztelői munkáit 
láthatjuk. a tárlat hétköznapokon  
10 és 18 óra között látogatható. 
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nei képzési központ hallgatóinak 
hangversenye a Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O December 17., hétfő, 9.30, 11 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 17., hétfő, 16 óra
A Mathiász jános kertbarátkör 
évzáró ünnepsége az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O December 17., hétfő, 18 óra
de zk közművelődési titkárság ka-
rácsonyi koncertje a Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O December 17., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: 
Figaro házassága. Mensáros László-
bérlet.

O December 18., kedd, 9 óra
zenebölcsi a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O December 18., kedd, 9.30, 11 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 18., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O December 18., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi. karácso-
nyi foglalkozás a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O December 18., kedd, 15 óra
társaskedd. társasjátékklub felnőt-
teknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyv-
tárában.

O December 18., kedd, 16 óra
Adventi költői est kiss tamás bib-
liája alapján a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O December 18., kedd, 17 óra
újkerti Boldogság klub. A jobb 
veled a világ Alapítvány boldog-
ságprogramja a Méliusz Újkerti 
Fiókkönyvtárában.

O December 18., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 18., kedd, 19.30
jazzbarátok köre: jelen trió: ávéd 
jános / hock ernő / sárvári kovács 
zsolt-koncert a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O December 18., kedd, 19.30
karácsonyi koncert. hangverseny a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O December 19., szerda, 9.30
karácsonyi foglalkozás. hang-
bújócska zenebölcsi a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O December 19., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 19., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O December 19., szerda, 14 óra
Az ünnepek jelentősége az éle-
tünkben. gesztelyi tamás előadása 
a Csapókerti Közösségi Házban.

O December 19., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjá-
ban.

O December 19., szerda, 17 óra
kínai meridián torna. életreform 
klub-esték az Újkerti Közösségi 
Házban.
17.30-tól reiki gyógyító meditáció.

O December 19., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: 
Figaro házassága. Latinovits Zoltán-
bérlet.

O December 20., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O December 20., csütörtök, 10 óra
hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 20., csütörtök, 10 és 
14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 20., csütörtök, 14 óra
közösségi karácsony és Ünnepvá-
rás a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 20., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O December 20., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: 
Figaro házassága. Rajz János-bérlet.

O December 20., csütörtök, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: kulisz-
szák: ráckevei Anna beszélgetés-
sorozata. Ingyenes rendezvény.

O December 20., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 20., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 21., péntek, 9 óra
kerekerdő-karácsony a Józsai Közös-
ségi Házban.

O December 21., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Szertartásszínház.

O December 21., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: presser–szteva-
novity–horváth: A padlás. Bérlet-
szünet.

O December 21., péntek, 20 óra
jónás vera experiment koncert, 
vendég: Thom Artway (Cz) a Nagyer-
dei Víztoronyban.

O December 22., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 22., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: Figa-
ro házassága. Erkel Ferenc-bérlet.

O December 22., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: presser–szteva-
novity–horváth: A padlás. Bérlet-
szünet.

O December 22., szombat, 21 óra
zaporozsec-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 23., vasárnap, 14 óra
Aqua Manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O  December 23., vasárnap, 15 óra
Adventi gyertyagyújtás iv. a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O December 23., vasárnap, 17 óra
Aranyvasárnap – szaunaprogra-
mok a Hotel Lyciumban.

O December 23., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: A Budapest klez-
mer Band koncertje. Bérletszünet.

O December 26., szerda, 14 óra
Aqua Manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 26., szerda, 17 óra
kínai meridián torna. életreform 
klub-esték az Újkerti K. Házban.
17.30-tól reiki gyógyító meditáció.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O December 27., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Családi előadás.

O December 27., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 27., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: presser–szteva-
novity–horváth: A padlás. 
Bérletszünet.

O December 27., csütörtök, 20 óra
Mulatós vigadó. koncert a Hallban.

O December 27., csütörtök, 20 óra
hadházi, Aranyosi, kiss. dumaszín-
ház a Lovardában.

O December 28., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. 
Családi előadás.

O December 28., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. 
Családi előadás.

O December 28., péntek, 14 óra
Aqua Manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 28., péntek, 19 óra
A miniszter félrelép. színház a Lo-
vardában.

O December 28., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: presser–szteva-
novity–horváth: A padlás. Bérlet-
szünet.

O December 28., péntek, 20 óra
Best of 90’s. koncert a Hallban.

[KO] December 28., péntek, 20 óra
kaukázus lemezbemutató koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O December 29., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 29., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Menchell–Black–
Wildhorn: Bonnie & clyde. Bérlet-
szünet.

O December 29., szombat, 20 óra
szabó Benedek és a galaxisok-
koncert a Nagyerdei Víztoronyban. 
Vendég: Mayberian Sanskülotts.

O December 30., vasárnap, 14 óra
Aqua Manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 30., vasárnap, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 30., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Menchell–Black–
Wildhorn: Bonnie & clyde. Bérlet-
szünet.

O December 31., hétfő
szilveszteri koncert a Hallban.

O December 31., hétfő, 17 óra
Csokonai Színház: Menchell–Black–
Wildhorn: Bonnie & clyde. Bérlet-
szünet.

O December 31., hétfő, 19 óra
szilveszteri bál a Lovardában.

O December 31., hétfő, 19 óra
szilveszteri bál a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Január 1–31., minden hétköznap, 
18 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Január 1., kedd, 16 óra
újévi koncert a Református Nagy-
templomban. Közreműködik: Kodály 
Kórus Debrecen.
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O Január 2., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: presser–szteva-
novity–horváth: A padlás. Bérletsz.

O Január 3., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 4., péntek, 17 óra
Mudry péter: Az égig érő fényká-
polna. Filmvetítés a Belvárosi Közös-
ségi Házban.

O Január 5., szombat
A debreceni regösök szertartása a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Január 5., szombat, 10.30
kreatív tudomány: Madárcseme-
ge. játékos foglalkozássorozat az 
Agórában.

O Január 5., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 5–27., hétvégén, 17 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Január 6., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás a Modemben.

O Január 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Farsangnyitó 
dalidó. Családi előadás.
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Böl-
csőszínház.

O Január 6., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: Öveges pro-
fesszor nyomában 2.0. ismeretter-
jesztő programsorozat az Agórában.

O Január 7–9., 13 óra
jönnek a kacsák. Amerikai–kínai 
animációs film az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Január 7., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Böl-
csőszínház.

O  Január 7., hétfő, 18 óra
Marék veronika életmű-kiállítás-
megnyitója a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O  Január 8., kedd
Busóálarc-kiállítás az Újkerti Közös-
ségi Házban. Megtekinthető február 
28-áig.

O Január 8., kedd, 9 óra
zenebölcsi a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O Január 8., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív 
foglalkozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Január 8., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. 
Bérletes előadás.

O Január 8., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Január 8., kedd, 15 óra
társaskedd. társasjátékklub 
felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiók-
könyvtárában.

O Január 8., kedd, 16.30
célállomás: hollandia. csillagtúra a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Január 8., kedd, 16.45
gróf Wass Albert társaság olvasó-
köre a Méliusz Központi Könyvtá-
rában.

O  Január 8., kedd, 17 óra
Andirkó lajos festőművész kiál-
lítása a Méliusz Benedek Elek Fiók-
könyvtárában. Megtekinthető 2019. 
február 1-jéig.
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O Január 8., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Január 9., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O Január 9., szerda, 16 óra
rizikó klub foglalkozása a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Január 9., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Január 10., csüt., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O Január 10., csütörtök, 16.30
testi-lelki egészségünk. lelki na-
vigáció a Méliusz Újkerti Fiókkönyv-
tárában.

O Január 10., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 10., csütörtök, 19.30
Magyar komédia olasz módra. 
játék bábokra és madrigálokra a 
Kölcsey Központ Báltermében.

O Január 11., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O Január 11., péntek, 10 óra
újévköszöntő hagyományőrző 
játszóház és kézműves alkotókuckó 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 11., péntek, 17 óra
szobornézőben határon innen és 
túl. kotricz tünde képzőművészeti 

sorozata a Méliusz Újkerti Fiókkönyv-
tárában.

O Január 12., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Január 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. Családi előadás.

O Január 13., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány az Agórában: 
építs egy rajzolórobotot!

O Január 14., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O Január 14., hétfő, 14 óra
A könyvtár olvasókörének foglalko-
zása a Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 15., kedd, 9 óra
zenebölcsi a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Január 15., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O Január 15., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív fog-
lalkozás az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 15., kedd, 15 óra
társaskedd. társasjátékklub felnőt-
teknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtá-
rában.

O  Január 15., kedd, 16 óra
A Művelődési központ érem-, bé-
lyeg- és ásványgyűjtő köreinek közös 
kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődé-
si Központjában. 

O Január 15., kedd, 17 óra
Az élő könyv. Beszélgetős esték iro-
dalmi művek társaságában, daróczi 
Brigitta vezetésével, a Méliusz Újkerti 
Fiókkönyvtárában.

O Január 15., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Január 15., kedd, 17 óra
versek és dalszövegek: édestestvé-
rek? versbarát kör a Méliusz Benedek 
Elek Fiókkönyvtárában. 

O Január 16., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE Egyet-
értés Művelődési Központjában.

O Január 16., szerda, 16.45
Wass Albert-mesedélután a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Január 16., szerda, 17 óra
úton az egészséges érzelemvilág 
felé. lelki navigáció a Méliusz Petőfi 
Emlékkönyvtárában.

O Január 16., szerda, 19 óra
őszi színházi esték a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Január 17., csütörtök, 16.30
testi-lelki egészségünk. lelki na-
vigáció a Testi-lelki egészségünk a 
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Január 17., csütörtök, 17 óra
női szerepek. lelki navigáció a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Január 17., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 19., szombat, 10.30
kreatív tudomány az Agórában: 
színes papírcsodák.

O Január 19., szombat, 14 óra
Aqua Manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Január 19., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 20., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás a Modemben.

O Január 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszoba-
szekrény boszorkánya. 

O Január 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kis-
lány. Családi előadás.

O Január 20., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány az Agórában: 
Optikai illúziók. 

O Január 21–23., 13 óra
vigyázz, kész, morc! Angol–mexi-
kói családi animációs film az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Január 21., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kis-
lány. Bérletes előadás.

O Január 21., hétfő, 17 óra
café kodály. Közönségtalálkozó 
Kelemen Barnabás hegedűművésszel 
a Libri könyvesboltban.

O Január 22., kedd, 9 óra
zenebölcsi a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O KOwALSKy MeG A VeGA. 
A zenekar 15 éves jubileumát Budapes-
ten indította az év elején az Arénában, 
és 2019. február 16-án 19 órától pedig 
Debrecenben, a Főnix Csarnokban zárja.
A február elején megjelenő új, Árnyék 
és Fény című tizedik nagylemezük 
bemutatója is az este szerves részét 
képezi. A jól ismert slágerek között 
felcsendülnek majd az Amire szültek és 
a Lehetetlen, de itt fog először élőben 
megszólalni a legújabb, Mint egy jel 
című daluk is, amelyhez novemberben 
videoklipet jelentettek meg. A koncer-
ten a szolnoki MH Légierő Zenekar is 
közreműködik. ■
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MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Medgyessy Ferenc szobrászmű-
vész emlékkiállítása
– Déri Múzeum, december 31-éig
A piramisok országában
– Déri Múzeum, december 31-éig
A magyar népi kerámia emlékei 
két magángyűjteményben
–  Déri Múzeum, december 31-éig
designrezisztencia. debreceni 
nemzetközi Művésztelep 2018
– Modem, január 27-éig
global control And censorship – 
Modem, január 20-áig
tisztelt németh lajos professzor! 
Az Antal–lusztig-gyűjtemény  
50 éves!
– Modem, február 17-éig
szép kerekek, forogjatok – avagy 
meséljem-e?
– Vojtina Bábszínház, január 7-éig

O Január 22., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kislány. 
Bérletes előadás.

O Január 22., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív 
foglalkozás az Újkerti K. Házban.

O Január 22., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszek-
rény boszorkánya. Bérletes előadás.

O Január 22., kedd, 16 óra
kálmánczhey Albert: nem mese ez. 
könyvbemutató a Méliusz Benedek 
Elek Fiókkönyvtárában.

O Január 22., kedd, 15 óra
társaskedd. társasjátékklub felnőt-
teknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyv-
tárában.

O Január 22., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Január 22., kedd, 19.30
A magyar kultúra napja. hangver-
seny a Kölcsey Központban.

O Január 23., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kislány. 
Bérletes előadás.

O Január 23., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszek-
rény boszorkánya. Bérletes előadás.

O Január 24., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszek-
rény boszorkánya. Bérletes előadás.

O Január 24., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kislány. 
Bérletes előadás.

O Január 24., csütörtök, 16 óra
h. kliment kata: hirtelen halál 
novellagyűjteménye bemutatója a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Január 24., csütörtök, 16.30
testi-lelki egészségünk. lelki navi-
gáció az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Január 24., csütörtök, 17 óra
A jogalkotás és hat visszaemléke-
zés. könyvbemutató a Méliusz Köz-
ponti Könyvtárában.

O Január 24., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 25., péntek
csoóri sándor program: tükrös 
zenekar a Víztoronyban.

O Január 25., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A csúnya kislány. 
Bérletes előadás. Az előszobaszek-
rény boszorkánya. Bérletes előadás.

O Január 26., szombat
Betekintés a baglyok titokzatos 
világába. Bagolynap a Hortobágyon.

O Január 26., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszek-
rény boszorkánya. Családi előadás.
A csúnya kislány. Családi előadás.

O Január 27., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány az Agórában: 
kulisszatitkok.

O Január 29., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív 
foglalkozás az Újkerti K. Házban.

O Január 29., kedd, 14.30
Boszorkánykonyha: fűszernövé-
nyek titkai a Méliusz Újkerti Fiók-
könyvtárában.

O Január 29., kedd, 15 óra
társaskedd. társasjátékklub felnőt-
teknek az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Január 29., kedd, 17 óra
A jobb veled a világ Alapítvány 
boldogságprogramja a Méliusz 
Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Január 29., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Január 29., kedd, 19.30
A Fesztiválzenekar kamaraestje. 
hangverseny a Kölcsey Központban.

O  Január 30., szerda, 16 óra
transzszibériai expresszel a kreml-
től a Bajkálig. sándor Margó foto-
gráfus kiállítás-megnyitója a DAB-
székházban.

O Január 30., szerda, 17 óra
úton az egészséges érzelemvilág 
felé. lelki navigáció a Méliusz Petőfi 
Emlékkönyvtárában.

O Január 30., szerda, 19 óra
konzervatóriumi esték hangver-
senysorozat: Olasz barokk muzsika 
Frescobalditól vivaldiig a Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O Január 31., csütörtök, 18 óra
szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

Debrecen 
kultúrájáért
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány 
Kuratóriuma január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából ismét Debrecen 
Kultúrájáért Díjat adományoz. 

Az elismerés a társadalom- és 
természettudományok, a kulturális élet, 
az irodalom, a művészetek (a zene, a tánc, 
a színház, a képző- és iparművészet, az 
építőművészet, a film- és fotóművészet) 
terén művészi színvonalú alkotó tevékeny-
ségért, a közművelődés területén éveken 
keresztül maradandó értéket teremtő 
kimagasló munkáért, valamint átfogó 
életmű elismeréseként adományozható.

Az alapítvány kuratóriuma alkotói 
ösztöndíjpályázatot is hirdet a városban 
élő művészek, művészeti szakemberek 
és tudományos kutatók, szakírók tevé-
kenységének támogatása, Debrecenhez 
való kötődésének erősítése, megfelelő 
lehetőségek biztosítása érdekében.

A díjak adományozására 2019. január 
3-án 16 óráig tehető javaslat, valamint 
az alkotói ösztöndíjpályázatok is addig a 
határidőig nyújthatók be.

Bővebb információ a www.debrecen.
hu honlapon érhető el, ill. javaslattételi 
lap átvehető az Új Városháza (Kálvin tér 
11.) földszint 3. számú ablakánál is.
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Karácsony előtt egy nappal, december 23-án adja 
hagyományos debreceni koncertjét a Budapest 
Klezmer Band a Csokonai Színházban. A zenekar 
1990 óta szórakoztatja közönségét lendületes és 
humorral átszőtt színpadi fellépéseivel; virtuóz 
módon ötvözi a Kárpát-medence különféle zenei 
irányzatait. A zenekar tagjai hangszereik igazi 
mesterei, akik – a műfaji határokon átívelően – 
újrafogalmazzák a klezmer zenét. A sajátos zenei 
kompozíciókban a hagyományos jiddis motívumok 
kiegészülnek cigányzenéből átvett és népzenei 
elemekkel, amit egy csepp modernitással fűsze-
reznek. A Budapest Klezmer Band megalakulása 

Különleges ajándékkal kedveskedik a közönségnek 
a ZeneTheatrum társulata: a világ egyik leghíresebb 
karácsonyi történetéből írtak igazi családi musicalt. 
Több mint száz énekes, színész és táncos közre-
működésével mutatják be a Karácsonyi ének című 
kétórás produkciót. Nem is akárhol: a Főnix Csar-
nokban, december 20-án 14 és 19 órai kezdettel. 

Mint a szervezők elárulták, a karácsony csodáját 
nem csak a történetben, de a nézőtéren is igyekez-
nek visszaadni: hullani fog a hó, angyalkák tűnnek 
majd fel hol itt, hol ott, és egy kihelyezett nagy 
karácsonyi díszletben lehet majd fényképészkedni a 

Barokk muzsika
December 18-án, a Kodály Filharmónia bérletes 
sorozatában a Savaria Barokk Zenekarral lép fel a 
Kodály Kórus Debrecen, gyönyörű barokk művekkel 
várva az ünnepet. A zenekar az alapító fuvolamű-
vész-karmester, Németh Pál vezetésével működik, 
s korhű hangszereken – a népszerű korabeli művek 
mellett – 17–18. századi zenei ritkaságokat is ját-
szanak. A mostani hangversenyen a Haydn fivérek 
– Joseph és Michael – műveiből adnak elő a Kodály 
Kórus és énekes szólisták kíséretében: Michael 
Haydn Te Deuma és d-moll szimfóniája mellett Jo-
seph Haydn jól ismert Nelson-miséje hangzik fel. ■Fo
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Klezmer a Csokonaiban
óta folyamatosan koncertezik Magyarországon és 
Európa-szerte, illetve a tengerentúlon és Izraelben 
egyaránt, mindenhol óriási sikerrel. Földrajzi és 
műfaji határok nélkül szórakoztatja a közönséget: 
színházi előadások, könnyűzenei fesztiválok vagy 
komolyzenei koncertek kedvelőit egyaránt ámulat-
ba ejti.

A zenekar alapító vezetője és egyben zene-
szerzője, Jávori Ferenc „Fegya” újító elképzelései 
megteremtették a klezmer balett, a klezmer szvit 
és a klezmer musical műfajait is Magyarországon. 
Mindegyik művészeti produkció világszínvonalú 
hazai alkotótársakkal készült. ■

Karácsonyi ének a Főnixben
Télapóval, aki a neki átnyújtott leveleket továbbítja 
majd a Jézuskának.

Az előadáshoz társítottak egy ajándékgyűjtő 
akciót is: mindenkitől azt kérik, hogy piros színű 
csomagolásban vigye az adományát a gyűjtőpont-
ra. A végén majd ajándékokból építik fel a szeretet 
karácsonyfáját. 

Jegyek 3 és 10 ezer forintos áron válthatók az 
előadásra, jegyet rendelni és bővebb információt kérni 
e-mailben lehet: veghveronika@zenetheatrum.hu. ■
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Moziműsor
Filmek az Apollóban

O kertész MihálY-tereM
Dec. 6–12., 16.30 (8-án nincs, 10-én és 12-én 15.45-től) A grincs
Dec. 6–11., 18.30 (8-án és 10-én nincs) A grincs
Dec. 6–11., 20.30 (10-én nincs) Búék
Dec. 13–19., 16 óra (15-én nincs) A grincs
Dec. 14–19., 17.45 (15-én nincs) pókember – irány a pókverzum!
Dec. 13–19., 19.45 (13-án 18 órától) Aquaman
Dec. 22–26., 13.30 (24-én nincs) pókember – irány a pókverzum!
Dec. 20–26., 15.30 pókember – irány a pókverzum!
(22-én, 23-án és 24-én nincs)
Dec. 20–21., 17.30 Űrdongó
Dec. 25–26., 17.30 Űrdongó
Dec. 20–26., 19.45 (24-én nincs) Aquaman
Dec. 22–23., 16 óra A diótörő
Dec. 27.–jan. 2., 13.45 (1-jén nincs) pókember – irány a pókverzum!
Dec. 27.–jan. 2., 15.45 (1-jén nincs) Űrdongó
Dec. 27.–jan. 2., 18 óra (31-én és 1-jén nincs) Mary poppins visszatér
Dec. 27.–jan. 2., 20.30 (31-én és 1-jén nincs) holmes és Watson

O sOÓs iMre-tereM
Dec. 6–11., 15.15 (8-án nincs) A grincs
Dec. 6–11., 17 óra legendás állatorvos-tudományi bűntettek
(8-án nincs)
Dec. 10., 19.30 Búék
Dec. 6–11., 19.30 (10-én nincs) A ház, amit jack épített 
Dec. 13–19., 15.30 Aquaman
Dec. 13–19., 18.30 álommeló
Dec. 13–19., 20.30 Búék
Dec. 20–26., 15.45 (24-én nincs) Űrdongó
Dec. 20–26., 18 óra (24-én nincs) Mary poppins visszatér
Dec. 20–26., 20.30 (24-én nincs) rossz versek
Dec. 22–26., 13.45 (24-én nincs) rossz versek
Dec. 27.–jan. 2., 13.15 (1-jén nincs) A grincs
Dec. 27.–jan. 2., 15 óra (1-jén nincs) A grincs
Dec. 27.–jan. 2., 19.45 (31-én és 1-jén nincs) ragadozó városok

O deésY AlFréd-tereM
Dec. 6–12., 15.15 (10-én nincs) csillag születik
Dec. 6–11., 17.45 Bohém rapszódia
Dec. 6–10., 20.15 robin hood
Dec. 13–19., 16.30 (16-án nincs) A grincs
Dec. 13–19., 20.15 pókember – irány a pókverzum!
Dec. 13–19., 18.15 Búék
Dec. 13–19., 15.15 lengemesék 2 – tél a nádtengeren
Dec. 20–26., 15.15 (23-án és 24-én nincs) A grincs
Dec. 22–26., 13.15 (24-én nincs) A grincs
Dec. 20–26., 16.45 (23-án és 24-én nincs) Búék
Dec. 23., 17 óra Búék
Dec. 20–26., 19.15 (24-én nincs) silvio és a többiek
Dec. 27.–jan. 2., 16 óra (1-jén nincs) rossz versek
Dec. 27.–jan. 2., 17.45 (31-én és 1-jén nincs) rossz versek
Dec. 27.–jan. 2., 13.30 (1-jén nincs) ragadozó városok
Dec. 27.–jan. 2., 18.15 (31-én és 1-jén nincs) én vagyok a vihar
Dec. 27.–jan. 2., 20.15 (31-én és 1-jén nincs) Az úr hangja

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és 
kritikák a Dehir.hu hírportálon!

Téli filmkavalkád

Arthur Curry megtudja, hogy Atlantis, a víz alatti király-
ság trónja rá vár. Mint törvényes örökösnek, neki kell 
elfogadnia a koronát, hogy csatába vezesse a népét:  
a világ bajban van, és nincs más, aki kiállna érte.  
A DC-univerzum magasabb fokozatra kapcsol: Batman, 
Superman és a Wonder Woman után az igazság ligájá-
nak új tagja válhat egy látványos mozi főszereplőjévé. 
Aquaman mellet ott lesz az összes régi ismerős –  
a legkeményebb szuperhősök csapata. n

Aquaman

Zöld, mufurc alak, aki ki nem állhatja a karácsonyt? Ki 
más lehetne ő, mint a Grincs. Az ünnepek közeledtével 
a zsémbes szőrmók Mikulásnak adja ki magát, hogy 
elrontsa Kifalva lakóinak örömét. Ám egy Cindy-Lou 
nevű kislány, akiben túlcsordul a karácsonyi vidámság, 
szintén nagy tervet sző: szeretné csapdába ejteni a 
Télapót, hogy megköszönhesse neki a sok jót, amivel 
elhalmozza a családokat. Mi sül ki vajon a Grincs és a 
tündéri lurkó találkozójából? n 

A Grincs

A gazdasági válságtól sújtott, 1930-as évekbeli Lon-
donban járunk: Michael Banks három gyermekével a 
Cherry Tree Lane-en lakik, s abban a bankban dolgozik, 
melyben egykoron apja is. Miután Michaelt súlyos 
veszteség éri, a talányos dadus, Mary Poppins ismét 
felbukkan az életükben, és különleges varázsképessé-
geivel segít a családnak ismét felfedezni az élet öröme-
it és csodáját. A világ legismertebb dadája visszatér a 
mozivászonra, és bájosabb, mint valaha. n

Mary Poppins visszatér
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 9 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-
mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-

a SzemüVeg nem luxuS!
9 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.  
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal hatá-
rozzák meg.

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

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

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

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

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

Megfejtéseiket december 21-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió által készített,  

In Memoriam Szabó Magda  
(1917–2007) című kiadványból  

sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes 
megfejtését beküldő szerencsés 

olvasóink:

Kálóczi Ildikó, Munkácsy M. u. 7.
Mike Ildikó, Portörő u. 23.
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2018. 
DEC. 7. – 
2019.
FEB. 1.

BOR, DAL, ASSZONY 
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ ÚJÉVI 
GÁLAKONCERTJE A FŐNIX CSARNOKBAN

ADVENTI PROGRAMOK 

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2018. december  7.– 
2019. február 1.

 Lapigazgató: Dr. Szabó József
 Kiadó: Médiacentrum debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100
 E-mail: korzo@mcdb.hu

 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: Alföldi nyomda Zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6.
 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 33 ezer példányban  
  Debrecen területén
 Terjeszti: Lapcenter Kft.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Impresszum

Bor, Dal, Asszony: újévi gálakon-
cert a Főnix Csarnokban január 
5-én. Képünkön Kállay Bori, az est 
egyik sztárja

O bOR, dAL, ASSZOny. Varázslatos ünnepi hangulatú gá-
lakoncert érkezik a Főnix Csarnokba január 5-én. Az Operettszínház 
sztárjai – Oszvald Marika, Kállay Bori, Bordás Barbara, Szendy Szilvi, 
Vágó Zsuzsi, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Peller Károly, Kerényi Miklós 
Máté – garantáltan elbűvölik a közönséget nagyszabású előadásuk-
kal. Az újévi zenés forgatagban sokszínű válogatást hallhatunk a vi-
lág zenés színpadjainak legnagyobb sikereiből. Részletek csendülnek 
fel – többek között – Kálmán Imre, Lehár Ferenc, ifj. Johann Strauss, 
Huszka Jenő, Jacques Offenbach, Frank Wildhorn és Lévay Szilveszter 
szerzeményeiből, olyan népszerű művekből, mint a Marica grófnő,  
A Csárdáskirálynő, A chicagói hercegnő, Viktória, Cigányszerelem, 
A víg özvegy, Elisabeth, Mozart!, Rudolf, Rebecca, Jekyll és Hyde, 
Godspell, Cabaret. ■

O bOLdOG Új ÉVeT, debRecen! Szilveszterkor, 
december 31-én 21 órától idén is utcabált rendeznek a Kossuth téren. 
A zenét a Red Produkció zenekar szolgáltatja, az est sztárvendégei 
Danics Dóra és a Fiesta zenekar, a házigazda pedig Fazekas László. 
Éjfélkor tűzijáték lesz a Régi Városháza előtt.

A Kori-Csúszka korcsolyapálya az adventi időszak után is 
folyamatosan működik december 25-étől január 6-áig, naponta 10 
és 20 óra között. Az óriáskerék két ünnep között is üzemel: december 
25. és 30. között 10-től 22 óráig, december 31-én pedig 10 órától 
másnap, azaz január 1-én hajnali 1 óráig. A főtéren a meleg ételt 
és italt, valamint a szilveszteri kellékeket árusító faházak december 
25-étől újra várják vendégeiket. ■

O ÚjÉVI KOnceRT. A Kodály Kórus hagyományos, ünnepi 
hangversenyét Debrecen szívében, a Református Nagytemplomban 
az új esztendő első napján 16 órától tartja. Vezényel: Kabdebó 
Sándor. A belépés ingyenes! ■
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