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A családok éve

Minden egyes esztendő kezdődhetne és fejeződ-
hetne be a család égisze alatt, hiszen az emberek 
boldogságérzetét elsődlegesen a családtagokkal 
megélt közösség növeli. Kutatások hosszú sora 
igazolja, hogy szeretteink – szülő, testvér, partner, 
gyermek, unoka – az élet értelmét jelentő tényezők 
élén állnak. Ráadásul a személyes boldogságérzet 
mellett a családtagokkal ápolt jó kapcsolat lelki-
testi egészségvédő hatással bír. Idén tehát fókusz-
ba kerül a család, amely esetleges változásaiban is 
állandósulni látszik, mivel az idők folyamán a tár-
sadalmi és gazdasági átalakulások mentén maga is 
formálódva hordozza az életet. 

Városunk és megyénk családbarát munkahe-
lyei, többszörösen díjazott családbarát egyeteme, 
családbarát közgondolkodása jelzi, hogy a család 
témája térségünkben nem időszakosan aktualizált, 
hanem mindvégig aktuális, figyelmet érdemlő való-
ság. Örvendetes, hogy ebben az évben még inkább 
kiemelkedő szerephez jut, s a gazdag kínálatban 
minden generáció rátalálhat az őt érdeklő program-
ra és – nem utolsósorban – egymásra.

Legyen ez az év a családi közösségek megerősí-
tésének szentelve. A család igazi erőforrássá válhat, 
ha – a jól működő kapcsolatok révén – a szűkebb 
és tágabb család tagjai harmonikusan visznek a 
közösségbe, és vesznek ki onnan időt, energiát, oda-
figyelést, szeretetet. Mindez nemcsak a társadalom 
legkisebb egységének a javát szolgálja, hanem 
kollektív hasznossággal bír a mindennapokban, a 
munkavégzésben, nemzetünk boldogulásában.

Engler Ágnes
a Debreceni Egyetem oktatója, 
a Három Királyfi, Három Királylány 
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Mátyás király legendája
A nagy király születésének 575. és uralkodása kezdetének 560. 
évfordulója alkalmából ismeretterjesztő, játékos vetélkedőt szer-
veznek alsós tanulók számára február 22-én, 23-án a Tímárház-
ban. Az eseményen a gyerekek közelebbről megismerhetik Mátyás 
király udvarát, a reneszánsz hangulatot, a korabeli öltözékeket, 
zenét, ételeket, valamint lesz filmvetítés is. A programot kézműves 
foglalkozás és „reneszánsz” finomságok kóstolása zárja. n

tével csakúgy, mint pedagógiai és 
néprajzkutatói munkásságával. 
Tanítók, rajztanárok, néprajzkuta-
tók, valamint képzőművészek és 
népművészek egész sorát indítot-
ta el műveltségünk felfedezésére. 

Makoldi Sándor és szellemi 
körének kortárs népművészeti 
alkotásaiból a DMK Belvárosi 
Galériájában (Piac u. 22.) nyílt 
kiállítás, mely tisztelgés a mester 

Makoldi Sándor festőművész, 
tanár és néprajzkutató rendkívüli 
hatású és jelentőségű szemé-
lyisége volt Debrecen kulturális 
életének. 

Tavalyi váratlan eltávozása 
hatalmas vesztesége nemcsak 
a városnak, hanem a magyar-
ságnak is. Életének mindhárom 
területén maradandót alkotott: 
önálló iskolát teremtett festésze-

Újraírt népművészet a Belvárosi Galériában
kivételes személyisége, szellemi 
teljesítménye és alkotóművésze-
te előtt. 

A kiállításhoz kapcsolódóan 
február 14-én 17.30-tól beszél-
getést szerveznek Makoldi Sándor 
szellemi és művészi örökségéről a 
Belvárosi Galériában. 

A tárlat megtekinthető már-
cius 9-éig, hétköznapokon 10 és 
18 óra között. n

O flow. Ez a manapság divatos 
szó csodás hangversenyre hívja a 
közönséget. Február 20-án  
19.30-tól a Kölcsey Központban 
a Kodály Filharmonikusok és a 
Kodály Kórus jóvoltából áradni 
fog a muzsika és az élmény. 
A zenetörténet első, billentyűs 
hangszerre (át)írt versenyművei-
ből szólal meg kettő: elhangzik 
Bach „legvivaldisabb” tétele az 
A-dúr zongoraversenyből, és a 
„leghegedűsebb” zongoraélmény 
a g-moll versenyműből.  
A koncert második részében pedig 
Haydn nagyszabású műve, a 
Paukenmesse csendül fel. 

Közreműködik: Ránki Dezső, 
(zongora – képünkön), Szabóki 

Költözz ki – 
bútorozz be!
A b24 Galéria belső ud-
varának közösségi térré 
alakítására idén tavas�-
szal tervpályázatot írtak 
ki építészet, tájépítészet, 
művés�et és di�ájn s�akos 
egyetemi hallgatók részére.  
A galéria belső udvarának – 
mint s�imbolikus társadal-
mi térnek – az otthonossá 
alakításához mobil, köny-
nyen installálható, minden-
napos használatra szánt 
berende�ési tárgyak, búto-
rok terveit várták, melyek-
ből a s�akmai �sűri által 
legjobbnak ítélt elképzelés 
remélhetőleg a jövőben el 
is kés�ülhet, ho��ájárulva 
ahhoz, hogy a Batthyány 
utcai belső udvarból egy i�-
galmas ifjúsági-művés�eti-
közösségi tér váljon. 

A belépés a március 
14-éig látható tárlatra 
ingyenes. n

Tünde, Bódi Marianna, Megyesi 
Zoltán, Cser Péter (ének), vezé-
nyel: Kollár Imre. 

Jegyek kaphatók a  Kölcsey 
Központ pénztárában, az Inter-
ticket jegyértékesítési pontjain és 
online a www.jegy.hu oldalon. n



Hároméves az Agóra
Lépj be a szitakötők misztikus világába, tudd meg, 
hogyan csinálhatsz vákuumot a konyhában, vagy 
kapcsolódj be a nyomozós játékába, és akadályozz 
meg egy környezeti katasztrófát! 

Az Agóra harmadik születésnapján újra rendha-
gyó programok, izgalmas kalandok és meglepeté-
sek várják a látogatókat. Az érdeklődők – többek 
között – megtudhatják, hogyan alakulnak ki a 
szivárványok és a délibábok, vagy éppen hány fok 
van a világűrben. Kockák, hengerek és más testek 
segítségével hangokat csalhatnak ki az Agóra 
high-tech elektro-akusztikus hangszeréből, kipró-
bálhatnak jó néhány lebilincselő logikai játékot, 
irányíthatnak két lábon járó humanoidrobotot vagy 
megfigyelhetnek egy szumórobot-harcot. 

A tudományos élményközpont egész napos 
születésnapi programja február 10-én délelőtt 
10 órakor kezdődik, és kedvezményes belépőjeggyel 
látogatható. n
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Hooligans Symphonic
Ilyen Hooligans-koncert sincs mindennap. Debre-
cenben azonban lesz: február 14-én a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekarral lépnek fel a fiúk a Kölcsey 
Központban. Áthangszerelt slágerek úgy, ahogy 
még nem hallottuk, úgy, ahogy még sohasem 
játszották. n

Bravúropera
Vincenzo Bellini legnépszerűbb műve, a Norma 
nemcsak a nagy zenedrámákat megelőlegező 
sorstragédia, az örök emberi érzések hiteles, őszinte 
művészi lenyomata, de igazi bravúropera is. 

Az egyik legszebb bel canto operaként számon 
tartott Norma hősnőjét, a druida főpapnőt titkos 
szerelmi kapcsolat fűzi Pollionéhoz, a római pro-
konzulhoz, s ezért nem indítja harcra a gallokat a 
rómaiak ellen. A forróvérű római férfi viszont – bár 
a hosszú galliai állomásozás alatt két gyermekkel 
is megajándékozta Normát – már a fiatal papnő, 
Adalgisa szerelmére vágyik. Norma úgy érzi, meg-
alázottságát csak bűnös szerelméből fogant gyer-
mekei vére moshatja le, de képtelen megölni őket… 

Ezt a felemelően szép operát a Debrecenben 
már jól ismert Nadine Duffaut vitte színre, Norma 
szerepében pedig a kiváló Liszt-díjas művészt, 
Kolonits Klárát hallhatja a közönség. n

Családi játszmák
Sam Holcroft vígjátékában összegyűlik a família, 
hazajön a két fiútestvér a szülőkhöz, s hozzák 
magukkal a saját családjukat is. Ahogy ez lenni 
szokott: frusztrációk, kényszerképzetek, rokonszen-
vek és ellenszenvek kerülnek felszínre, ahogy a 
különböző életformák és gondolkodásmódok egy 
asztalhoz kényszerülnek. 

A darab cinkos játék is a közönséggel. A nézőté-
ren ugyanis tudni lehet majd előre, ki mit és miért 
tesz, így a nézők végig beavatottként láthatják 
lelepleződni azokat a titkokat és hazugságokat, 
amelyeket a szereplők egymás elől eltakarni igye-
keznek...

Az előadást az Orlai Produkciós Iroda hozza el 
Debrecenbe február 22-én 19 órától.

A rendező Göttinger Pál; a főbb szerepekben 
Ötvös Andrást,  Réti Adriennt, Járó Zsuzsát, Szikszai 
Rémuszt, Kútvölgyi Erzsébetet, Papp Jánost és 
Csikász Ágnest láthatjuk. n
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vagy díj, de ez nem csupán engem illet, nem csak 
az én érdemem. Sokan dolgoztak azért, hogy így 
teljesített a DVSC az ősszel. A játékosok, a csapat 
körül tevékenykedő szakmai és adminisztrációs 
stáb minden egyes tagja tett valamit hozzá a maga 
területén a sikerhez. Boldog vagyok, hogy örömet 
tudunk okozni szurkolóinknak, megtiszteltetés, hogy 
a városban ismét figyelnek ránk, s elismerik, ha jól 
teljesít a csapat.

– a kívülálló azt értékeli, ahogy a gödör mé-
lyéről sikerült kihúzni az együttest. májusban, 
amikor átvette az irányítást, reális lehető-
ségként fenyegetett a kiesés, most pedig a 
dobogó harmadik helyén várja a tavaszi rajtot 
lélekben s játékban megfrissült, saját bázisá-
ra építő loki.  
– Bent maradtunk, ez volt az első siker. Bíztunk 
a saját nevelésű fiataljainkban, ez a második. Jó 
hangulat alakult ki a pályán, s az öltözőben is, ez a 
harmadik. S nehezen indult ugyan az új bajnokság, 
de nem voltunk türelmetlenek, ez lehet a negyedik 
összetevő. A Vasas elleni győzelem jelezte, hogy 
magunkra találhatunk, aztán a bajnok Honvéd 
otthonában szerzett három pont adott erőt minden-
kinek, hogy érdemes dolgozni, jó úton járunk. Volt 
egy kilencmeccses veretlenségi sorozatunk, amiről, 
mint minden sorozatról, tudtuk, hogy nem tart a 
végtelenségig. Úgy voltam vele, nyújtsuk a jó szé-
riánkat, amilyen hosszúra csak lehet, de a dobogó 
vagy az esetleges nemzetközi szereplés lehetősége 
sem akkor, sem most nem foglalkoztat. Hirtelen 
nagyot ugrottunk, de nem lehet hátradőlnünk. Sok 

„Hirtelen nagyot ugrottunk, 
de nem lehet hátradőlnünk.”

Voltak már igencsak sikeres  esztendők 
Herczeg andrás edzői életében, 
 hiszen ünnepelt két Nb I-es elsőséget, 
két kupagyőzelmet is a lokival, 2009-
ben a bajnokok ligája csoportkörébe, 
egy esztendővel később az európa 
Liga csoportküzdelmeire vezette a 
 csapatát.  a 2017-es évhez nem kötődik 
sem érem, sem kiemelkedő nemzetközi 
szereplés, mégis ez az esztendő hozta 
talán a legrangosabb díjat: a publikum 
elismerését.
 
a DVsc futballistáinak vezetőedzője mindent 
vitt, ami vihető. süvegeltek előtte a vetélytárs 
klubok vezetői, és a legtöbb voksot kapta a 
Dehir.hu által indított hagyományos szavazá-
son. nem csupán saját kategóriájában, az év 
sportembere választáson végzett az élen, de a 
Város bálján is ő vehette át a 2017-es eszten-
dő legmeghatározóbb debreceni személyiségé-
nek járó díjat, az év embere kitüntetést is.
 – Tegyünk mindent a megfelelő helyre! – reagál 
a fenti felsorolásra a Loki vezetőedzője. – Termé-
szetesen jólesik minden dicsérő szó, elismerés 

Sport, sikerek, díjak, Debrecen

http://dehir.hu/
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a rivális, ott toporognak mögöttünk, ráadásul olyan 
szoros a mezőny, hogy a kiesőhelyen levő Balmaz-
újváros mindössze 12 pont hátrányban van velünk 
szemben.

– a téli felkészülés mindig meghatározó a 
csapat életében. sok klub új embereket igazol, 
edzőtáborba megy, nagy terveket sző a foly-
tatásra. Ön negyven évvel ezelőtt még teleki 
Gyula téli táborában készülődött a lokival, 
húsz éve viszont már a csapat edzőjeként 
dolgozott. mi a különbség az egykori és a 
mostani felkészülés között?
– Mint minden, a futballvilág is változik ilyen hosszú 
idő alatt. Amikor még én fociztam, a téli szünetben 
a hosszú erdei futások voltak a divatosak. Napja-
inkban kimarad az erdei kocogás, télen is a pályán 
dolgozunk, a labda mindig velünk van, sok a játékos 
elem, s a futás szinte észrevétlenül illeszkedik a 
programba. Az évtizedek alatt változott az erősítés 
is, sok az új gép, különleges elem, ami segédkezik a 
fizikai erőnlét javításában.

– s az edző miként készül fel az alapozásra? 
szakkönyveket lapozgat a télvíz idején?
– Amikor december kilencedikén bezártuk az esz-
tendőt, jó volt ellazulni, kiengedni. Aztán néhány 
nap után azt vettem észre, hogy hiányzik a foci. 
Az autóm egyébként is már szinte önmagától 
megtalálja az utat a pallagi pályára. Ezzel együtt 
a téli napokat inkább otthon töltöttem. Nagyon 

hamar azon kaptam magam, hogy alig várom, a 
televízió adjon valamilyen mérkőzést. Valamennyi 
bajnokságnak megvan a sajátossága, a spanyolt a 
technikás stílus jellemzi, Angliában elképesztő az 
iram, a Bundesligában pedig hihetetlen a precizi-
tás. Nem tagadom, nemegyszer órákig a képernyő 
előtt maradtam. Ilyenkor végre szurkolóként nézheti 
az ember a meccseket.
 
– Kik a kedvencek?
– A spanyoloknál az Atletico Madrid játékát 
kedvelem, az angoloknál a Manchester United, a 
németeknél pedig a Bayern München focija vonz. 
Ami az olaszokat illeti, ott a Milan áll hozzám a 
legközelebb, de nem a mostani játékuk, hanem a 
régi nagycsapaté.
 
– a sok meccsnézés azért nem csak szurko-
lásból áll. nyilván jár valamilyen szakmai 
tapasztalatszerzéssel is?
– Mindig van valami tanulnivaló, érdekesség, új 
trend. Persze, hogy olyan szemmel is figyelem a 
nemzetközi focit, hogy mit építhetünk be mi is a 
játékunkba, hogy még eredményesebbek legyünk.
 
– … s hogy ismét a nemzetközi porondon sze-
repelhessen a loki.
– Egyelőre csak a rajt, a Balmazújváros elleni 
mérkőzés foglalkoztat, márpedig az nagyon nehéz 
lesz. Jovanovics és Ferenczi a piros lapok miatt nem 
szerepelhet. Az újoncnak végig volt tartása ősszel, 
jelentősen erősített a téli átigazolási időszakban. 
Kieső helyen állnak, de egyáltalán nem lesz egy-
szerű nyerni ellenük. Még élénken él bennünk, hogy 
jártunk a nyári rajton a Mezőkövesddel. Sokat kell 
tennünk annak érdekében, hogy hasonló eset ne 
forduljon elő. Ami pedig a távolabbi célokat illeti: 
nem szeretném, ha mi a csapat körül és a szurkolók 
hasonló traumát éljenek át, mint egy esztendeje, 
amikor hajszál választott el bennünket a kieséstől. 
Meg akarjuk erősíteni helyünket a mezőny első fe-
lében. S hogy e stabilizálás az eredményhirdetéskor 
milyen helyezéshez lesz elegendő? Boldog lennék, 
ha a mostanihoz, a harmadik helyhez. n    ÁS

„Az autóm szinte magától 
megtalálja az utat  
a pallagi pályára.”

Sport, sikerek, díjak, Debrecen
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Nehezen indult a bajnokság, a folytatás 
azonban kellemes meglepetés lett.

A törökországi edzőtáborozást kö-
vetően február 17-én, szombaton 
a DVTK ellen Pallagon játssza a 
tavaszi rajt előtti utolsó felkészü-
lési mérkőzését Loki.

A csapat jó pozícióból várhatja 
a folytatást, hiszen az eddigi 
tizenkilenc forduló után csak a 
Ferencváros és a Videoton előzi 
meg a DVSC-t a labdarúgó NB I 
tabelláján. Ha belegondolunk, 
hogy az előző idényben az utolsó 
fordulóban sikerült csak kiharcolni 
a bennmaradást, túlzás nélkül 
mondható, minden várakozást 
túlszárnyalt az együttes.

– Nehezen indult a bajnokság, 
végül azonban kellemes megle-
petés lett a szereplésünk, akár a 
mutatott játékot, akár az ered-
ményességet nézzük. A labda-
rúgók nagyszerűen teljesítettek, 
sok pozitív visszajelzést kap-
tunk – értékelt a nyáron ismét 
a csapat élére állt szakvezető, 
Herczeg András, aki az NB I-es a 
klubtulajdonosok voksolásán az 
Év edzője címet érdemelte ki, a 
Dehir.hu által indított Év sport-
embere választáson a legtöbb 
szavazatot kapta, s a kategória-
nyertesek között tartott szava-
záson is az első helyen végzett; 
ezzel az év legmeghatározóbb 
debreceni személyisége, azaz az 
Év embere lett.

Az edző, alaptermészetéhez 
hűen, kemény munkával, csend-

A Kamilla ellen kezd a Loki
ben készült a DVSC a bajnoki 
folytatásra. A keret nem sokat 
változott: Szilvási Péter távoz-
hatott, a Haladásnál kölcsönben 
futballozó Mészáros Karolt végleg 
átengedték a szombathelyieknek. 
A Loki utánpótlás-gárdájából a 
16 éves középpályás, Bukta Csa-
ba és a 17 éves védő, Újvárosi 
Ádám kapott meghívót az első 
csapat tréningjeire. Rajtuk kívül a 
18 éves Kusnyír Erik – aki nyáron 
került fel – továbbra is a felnőtt 
gárdával edz.

A Loki a nagyerdei felkészü-
lési szakasz után a törökországi 
Antalya tartomány üdülőköz-
pontjába, Side városába utazott 
edzőtáborba, ahol február 5-étől 
tíznapos gyakorlás szerepelt a 
programban, melynek – immár 
hazai – lezárása a diósgyőriek 
elleni főpróba.

Ami az előadást illeti: a 
február 24-i nyitányon a hajdú-
sági testvér, a Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő együttese lesz a Loki 
vendége a Nagyerdei Stadionban. 
Két kulcsjátékos biztosan nem 
lesz ott a megyei derbin:  
A Videoton ellen (tévedésből) 
kiállított Ferenczi János egy-
meccses eltiltását nem törölte el 
az MLSZ, Aleksandar Jovanovics 
négy mérkőzéses büntetését 
viszont háromra mérsékelte, így 
ő még a Puskás Akadémia és 
az Újpest ellen sem léphet majd 
pályára.

O főnixfitt. Az idén is óriási sikere volt 
ennek a tömegsport eseménynek a Magyar 
Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter, valamint 
a Debreceni Sportcentrum Kft. szervezé-
sében. A Főnix Csarnokban a szakterület 
elismert edzői mozgatták meg a jelenlévőket, 
s adtak tanácsokat az egészséges élet-
módhoz. A zsúfolásig megtelt arénában a 
mozgás számtalan formáját kipróbálhatták 
a résztvevők. Az eseményen Béres Alexandra 
mellett olyan nagynevű guruk diktálták a 
tempót, mint Sifter Tímea Arnold Classic Eu-
rope-győztes, kangoo-Guinness-rekorder és 
Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló, 
aerobik szakedző. n

A bentmaradásért harcoló 
balmazújvárosiak – a debreceni-
ekkel ellentétben – a csapat téli 
megerősítésében látták az előre-
lépés útját: a szlovákiai Harsányi 
Zoltán, s a szintén Nyíregyházáról 
érkezett exlokista Rudolf Gergely 
személyében a támadó szekció 
megerősödését remélik, miként 

az újabb grúz focista, Lasa 
Sindagoridze is elsősorban a csa-
társorban lesz bevethető. Nem 
kötöttek viszont szerződést a 
DVSC egykori gólkirály csatárával, 
a francia Adamo Coulibalyval, aki 
az őszi hónapok egy részében a 
Kamillánál próbálkozott kontrak-
tushoz jutni. Visszatért viszont a 
dorogi NB II-es kölcsönjátékából 
Kamarás György, akire immár az 
NB I-es keretben számít Horváth 
Ferenc edző. n
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 2., 18 óra DVSC-TVP–MTK Budapest
 14., 18 óra DVSC-TVP–Győri Audi ETO KC
   (Főnix Csarnok)
 18., 18 óra DVSC-TVP–Kecskeméti NKSE
 22., 18 óra  Siófok KC–DVSC-TVP

február

Érzelemgazdag tele van a Loki kéziseinek. Már most 
épül a jövő szezon csapata. 

Két év és egy hónap után elhagyta Debrecent Tone 
Tiselj. A szlovén szakember a klubvezetéssel egyet-
értésben döntött a szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről. 

Tone Tiselj 2015. december elsején tartotta az 
első edzést a Hódosban, s az egyből látszott, hogy 
valami új kezdődött Debrecenben. A többek között 
két BL-t is nyerő szakember megtalálta a kihívást a 
magyar középcsapatban. A 2015/16-os bajnokság 
rájátszásának negyeddöntőjében a Loki kiütötte a 
jóval esélyesebbnek tartott Dunaújvárost; ezzel a 
debreceni együttes visszatérhetett az európai kupa-
porondra. A következő évben a Magyar Kupára ma-
radt a nagy dobás, a kecskeméti MK-bronzmeccsen 
leiskolázta a csapat az Újvárost, ami újra EHF-
kupa-szereplést ért. Ám a kapcsolat elfáradt, de az 
elválás úriemberek módjára történt, és a mester 
olyan ünneplés közepette búcsúzott, amilyet idény 
közben távozó tréner még talán soha nem kapott. 
Azt mondta, most hazatér pihenni.

Jeca Deszpotovics is nagy hazatérő. A monte-
negrói átlövő féléves kitérő után tért vissza. Nem 
érezte jól magát Ljubljanában, hiányzott neki az a 
hangulat, ami Debrecenben övezi a női kézilabdát. 
A DVSC-nél meg is mozdultak ennek hírére. Jeca 
felbontotta szlovéniai szerződését, és hatalmas 
mosollyal pózolt újra piros-fehér mezben. Első 

A hazatérések hónapja a Loki kéziseinél

három meccsén húsz akciógólt rámolt be az ellen-
felek kapujába; volt ebben hálószaggató bombagól 
éppúgy, mint fineszes cunderezés. Nem csoda tehát 
ezek után, hogy kétéves szerződés okán csapott 
bele Ábrók Zsoltnak, a Loki ügyvezetőjének tenyeré-
be. Ő is itt van otthon.

Így van ezzel már egy ideje Vantara-Kelemen 
Éva is. A balszélső 2014 nyarán igazolt a Lokiba.  
A szurkolók hamar befogadták a mosolygós szőke-
séget; már két éve ő a csapatkapitány, pedig nagy 
hártányból indult, lévén, hogy az örök rivális Békés-
csabáról érkezett. Amikor újabb kétéves szerződést 
ajánlottak neki, a felek gyorsan megegyeztek a 
folytatásról. Az mondja, innen menne „nyugdíjba”, 
és az élsport utáni életét is itt képzeli el.

Ő is hazatért Debrecenbe...
Gurbán György

Jeca Deszpotovics

Jött helyette a kispadra egy fél esztendőre Vida 
Gergő. A 32 éves szakember, aki kiváló eredmé-
nyekkel hívta fel magára a figyelmet az a Loki 
utánpótlásánál, azt mondta ifjú leányainak: egyet-
len csapatért hagyná el őket, ez a DVSC felnőtt 
csapata. Ő is „hazatért” tehát ide, és – remélhetően 
– olyan tapasztalatokkal vértezi fel magát a szezon 
hátralévő részében, ami azt eredményezheti, hogy 
egyszer tényleg az ő kezébe kerül a marsallbot. Az 
eltökéltségéhez mindenesetre csak a szerénysége 
mérhető: azt vallja, hogy a munkájával igyekszik 
tekintélyt teremteni magának, nem hangoskodással. 



A bajnokságban újonc DEAC 
– a tavaszi hadjárat indulásakor 
– 16 forduló után 6 győzelem-
mel és 10 vereséggel a szoros 
középmezőny végén helyezke-
dett el, s Berényi Sándor edző 
a február–márciusi meccsektől 
remélte a felzárkózást, az őszi 
nyitányhoz hasonló produkci-
ót. E kora tavaszi időszakban 
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Az Oláh Gábor utcai sportcsar-
nokban mindig zsúfolt ház előtt 
játszik a DEAC, bizonyítván, hogy 
a városban van igény a nívós 
kosarazásra, s szeretik is a férfi 
NB I-es bajnokságban újoncként 
vitézkedő debreceni gárdát.

Remek kezdés után – december 
közepén – a pécsiek ellen, a nagy-
erdei katlanban 83–73-ra még 
győzött az együttes, ám utána 
hosszabb hullámvölgy következett. 

A nyeretlenségi periódusban 
akadtak előre kalkulálható s vál-
lalható bukták (például a listave-
zető szolnokiak elleni idegenbeli 
csata, vagy a szintén méregerős 
Paks elleni hazai derbi), volt a 
rivális ellen sikerrel kecsegtető, 
de elveszített meccs (Szegeden). 
Becsúszott a sorba egy igen 
fájó vereség, a Kecskemét elleni 
hazai 79–84, mely nem csupán 
a minimális különbség miatt volt 
bosszantó, hanem annak okán 
is, mert ezen a ki-ki meccsen 
tisztázódott, hogy a két együttes 
közül melyik gárda jut a Főnix 
Csarnokban rendezett Magyar 
Kupa nyolcas döntőjébe.

Mi kerül a kosárba tavasszal?

Február 21-én Kaposvárott zárja a 
férfi vízilabda OB I alapszakaszát 
a DVSE együttese. Ekkor tisztá-
zódik, hogy a felsőházban, vagy 
a bajnoki mezőny 9–16. helyéért 
való csatározásban folytatják-e 
Lévai Mártonék.

A debreceni klub előtt már a 
bajnoki sorsolásnál nyilvánvaló 
volt, hogy saját nyolcas csoport-
jában a felsőházba jutást jelen-
tő négyből három hely alapból 

foglalt (a BL-győztes Szolnok, a 
szintén méregerős FTC, valamint 
a BVSC a megelőzhetetlen ka-
tegóriába tartozott), így a nagy 
kérdés, hogy sikerül-e elcsípni a 
csoport negyedik helyét. 

A Vasas a legnagyobb vetély- 
társ e pozícióharcban. A főváro-
siakkal kőkemény csatákat vívott 
a DVSE. A pesti 6–7 után a Nagy-
erdőn 10–10 volt az eredmény, s 
mindez lépéshátrányba hozta a 
hajdúságiakat, ám az angyalföldi-

ek kaposvári veresége után ismét 
felcsillant a remény, s a DVSE 
ismét saját kezébe kapta feljutási 
esélyeit. 

Ehhez, persze, az alapsza-
kasz záró négy fordulójában 
hozni kell a „kötelezőt”, azaz 
csupán az FTC elleni vereség 
kalkulálható be, a tabellán a 
DVSE mögött álló csapatok 
elleni további három meccsen 
győzelem kell a boldogsághoz: 
az Újpest ellen itthon, valamint 
Szombathelyen, s a szintén 
vetélytársnak számító Kapos-
vár uszodájában. A Vasasnak 
jóval nehezebb dolga akadt e 
periódusban, hiszen csupán az 
újonc Szombathely számított 
behúzható meccsnek, a Szolnok, 
az FTC és a BVSC ellen papíron 
nincs pontszerzési esélye az 
angyalföldi csapatnak. n

Vízilabda: sikerül-e a felsőházba jutni?

jött az alsóházi csapatok elleni 
sorozat (Jászberényben, illetve 
a MAFC és a Sopron ellen ellen 
itthon), megspékelve a dobo-
góra pályázó két vasi klub, a 
Körmendi és a Szombathely 
otthonában esedékes fellépé-
sekkel, valamint az ősszel ide-
genben már legyőzött Kaposvár 
elleni hazai meccsel. n
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Országgyűlési képviselők választása 2018

Átalakult Debrecen belvárosának forgalmi rendje

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 548 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a belváros forgalom - 
technikai és közlekedésbiztonsági fejlesz-
tésére, kerékpárosbaráttá alakítására. Az 
 európai uniós támogatásból megvalósuló be-
ruházás kivitelezése jól halad.

„A belváros forgalomtechnikájának javí-
tása és kerékpárosbaráttá tétele” elneve-
zésű, TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 azo-
nosítószámú projekt keretében megvalósuló 
fejlesztés célja a városi mobilitás fenntartha-
tósága, a belváros közlekedési terhelésének 
csökkentése, a közlekedésbiztonság fejlesz-
tése. A beruházás során átalakult Debrecen 
belvárosának forgalmi rendje, a Széchenyi 
utca, a Kossuth utca, a Faraktár utca, a 
Szent Anna utca és a Miklós utca forgalmi 
rendje megváltozott. Az egyirányúsítás ki-

alakításának eredményeként az érintett sza-
kaszok áteresztőképessége tovább növek-
szik és a környezeti terhelés csökken.

A buszsávok kialakításával az egyes vi-
szonylatok menetideje csökken, a menetrend 
jobban tarthatóvá válik a csúcsidőszakokban 
is, a közösségi  közlekedés kiszámíthatóbb. 

A beruházás célja, hogy fenntartható köz-
lekedés feltételeit megteremtő és erősítő 
intézkedések valósuljanak meg Debrecen-
ben, melyek hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás mérsék-
léséhez, a szén-dioxid- 
kibocsátás csökken-
téséhez, az élhető 
városi környezet 
kialakulásához.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A választási értesítők megküldése
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételükről. A Nemzeti Választási Iro-
da az értesítőt a választópolgár értesítési címére, 
ennek hiányában lakcímére február 19-ig küldi 
meg. Az értesítő – a választópolgár adatai mellett 
– tartalmazza a szavazás napját, a választókerü-
letet, a szavazókört, a szavazóhelyiség címét, a 
szavazóhelyiség akadálymentességére vonatkozó 
információt, valamint a választással kapcsolatos 
tájékoztatást. 

Ha a választópolgár nem kapja meg az érte-
sítőt, vagy az megsemmisül vagy elveszett, új 
értesítőt igényelhet a Debreceni Helyi Választási 
Irodától.

Az ajánlás folyamata

A választópolgárok nem az értesítővel együtt, a 
lakcímükre eljuttatott ajánlószelvényen ajánlhat-
nak, hanem a jelölő szervezet által a választási 
irodától igényelt ajánlóíveken. A választási iroda a 
jelölő szervezetek számára az igénylést követően, 
de legkorábban február 19-én adja át az ajánlóíve-
ket, így a választópolgárokat ezen időponttól ke-
reshetik meg ajánlások gyűjtésének szándékával. 
Az ajánlásgyűjtési időszak március 5-én 16 óráig 
tart, mivel az országgyűlési képviselők választá-
sán legkésőbb eddig lehet bejelenteni az egyéni 
választókerületi jelöltet.

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A választáson való részvétel érdekében a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
részéről nincs szükség külön kérelem benyújtására, 
regisztrációra. Választással kapcsolatos kérelem 
benyújtása abban az esetben indokolt, ha a vá-
lasztópolgár a választással kapcsolatosan az aláb-
bi témakörök egyikében azt szükségesnek tartja.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
körében a magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár kérheti nemzetiséghez tartozásának, 
szavazási segítség iránti igényének, személyes 
adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a köz-
ponti névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Jelen választás szavazóköri névjegyzékével kap-
csolatos kérelmek tekintetében a választópolgárok 
átjelentkezésre irányuló kérelmet, külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet és 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legké-
sőbb április 6-án 16 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához, a kérelem április 6-án 16 órá-

Választási tudnivalók

A magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár a központi vagy a szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmét

a) személyesen a lakóhelye vagy bejelentett 
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához 
vagy

b) levélben a lakóhelye szerinti helyi választási 
irodához vagy

c) a választások hivatalos honlapján, azaz a 
www.valasztas.hu honlapon nyújthatja be.  
(A honlapon a kérelmek elektronikusan is kitölthetők 
és benyújthatók.)

A mozgóurna iránti kérelmet a választópolgár 
meghatalmazott útján is benyújthatja.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek a 
Debreceni Helyi Választási Irodához történő benyúj-
tására személyesen az új városházán (Debrecen, 
Kálvin tér 11.), az ügyféltér 17-es ablakánál van 
lehetőség. A kérelmek levélben a Debreceni Helyi 
Választási Iroda címére (4024 Debrecen, Piac u. 20.) 
nyújthatóak be.

A kérelmek kitöltése során a választópolgárnak 
figyelnie kell arra, hogy a kérelemben feltüntetett 
adatok teljes körűen megegyezzenek a személyazo-
nosító igazolványban szereplő adatokkal. A kérel-
mek kitöltését követően indokolt ellenőrizni, hogy a 
kérelem tartalma nem ellentmondó-e. n

ig módosítható vagy vonható vissza. A mozgóurna 
iránti kérelemnek legkésőbb április 6-án 16 óráig 
kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, 
amelynek szavazóköri névjegyzékében a választó-
polgár szerepel, vagy április 8-án, azaz a választás 
napján legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a 
szavazóhelyiségbe a szavazatszámláló bizottság-
hoz. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelemnek legkésőbb március 31-én 16 
óráig kell megérkeznie, valamint a külképviseleti 
névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
március 31-én 16 óráig kérheti törlését a külképvi-
seleti névjegyzékből.



O értéKtár. Budapesten, az Országházban adták át a 
Hungarikum Bizottság médiadíjait. Idén – az MTVA Lexikon című 
műsora mellett – a rangos elismerést a Médiacentrum Debrecen Cívis 
Értéktár című magazinja kapta. A most először odaítélt kitüntető 
oklevelet és a velejáró érmét Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke 
és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a testület elnöke adta át.

A Cívis Értéktár első adása 2015 nyarán készült el. A műsor célja a 
Debrecenhez kötődő kulturális és szellemi értékek bemutatása és do-
kumentálása az utókor számára. A Hungarikum Bizottság a magazint 
méltatva kiemelte, hogy az értékek bemutatása mellett lényeges az a 
felismerés, milyen sokan vannak azok, akik a legkülönbözőbb területe-
ken dolgoznak a város hagyományaiért, kultúrájáért és jó hírnevéért.

Fotónkon Vida Gyula, a médiacentrum főszerkesztője és Vereb 
István a Parlament előtt. n
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Ki legyen a város  
    új dís�polgára?
Debrecen közgyűlése – a hagyományokhoz 
híven – április 11-én, a város napja alkalmából 
díszpolgári címet, Pro Urbe-, mecénás- és sajtó-
díjat adományoz.

Az adományozásra javaslatot tehetnek a 
város polgármesterénél: az önkormányzat 
képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpol-
gárai és korábban kitüntető díjában részesí-
tett polgárai, a város közigazgatási területén 
működő intézmények, gazdasági egységek, 
tudományos intézetek, egyházak, társadalmi és 
civil szervezetek, továbbá korábban és a javas-
lattétel időpontjában is Debrecenben lakó vagy 
itt munkahellyel rendelkező polgárok. (Önjelölés 
nem fogadható el érvényes javaslatként.)

A javaslatok beérkezésének határideje: feb-
ruár 10. A szükséges formanyomtatvány a régi 
városháza (Piac utca 20.) portáin, a Polgármes-
teri Hivatal Szervezési Osztályán (Piac u. 20.,  
I. emelet 49-es iroda), ill. az új városháza (Kál-
vin tér 11. szám) lift előtti portaszolgálatánál 
szerezhető be, és letölthető a www.debrecen.hu 
honlapról. n
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O AZ ADVENT  DEBRECENBEN gyönyörű volt. A fény-
árban úszó főtéren a város népszerű, új lát ványossága, a kivilágított 
óriáskerék állt, a régi városháza udvara ezúttal mint Angyalliget 
nyitotta meg kapuit, az adventi gyertyagyújtások alkalmai pedig 
ezreknek segítettek abban, hogy megéljék az ünnep misztériumát 
és szépségét. Fotó: Rézműves Zsolt. n

O siKeres éV előtt áll a Város. Az évtizedes 
hagyományt folytatva, 2018-ban is ingyenes hang-
versennyel kezdte az évet január elsején a Kodály 
Filharmónia a Nagytemplomban. A koncert előtt 
Fekete Károly püspök és Papp László polgármes-
ter mondott köszöntőbeszédet.  

– Minden új év új célokat, fogadalmakat, új re-
ményeket hoz magával, mindezek pedig legtöbbször 
az előző év történéseihez, eseményeihez kötődnek – 
hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy 2017 
Debrecenben a fejlődés és a gyarapodás éve volt, a 
város hazai, regionális és nemzetközi megerősödését 
hozta. Az Új Főnix Tervnek köszönhetően számos 
fejlesztést indítottak el: útépítéseket, iparipark-fej-
lesztést, óvodák, iskolák, orvosi rendelők felújítását.

Hangsúlyozta, hogy tovább erősödik a város 
gazdasága, az új munkahelyteremtő beruházá-
soknak köszönhetően. Folytatódik a közlekedés-
fejlesztési program, a város két kertségi részén 
csapadékvíz-elvezetési programot indul, új piac épül 
a Tócóskertben, elkezdődik a nemzetközi iskola, az új 
strand, a Főpályaudvar építése.

– 2018 kiemelkedő jelentőségű év lesz a város 
életében – mondta Papp László. – Folytatni kell a 
megkezdett munkát, mert csak az visz sikerre, és 
az elmúlt évek eredményei ehhez nagyon jó alapot 
adnak. Ezek nélkül Debrecen nem lehetne Magyar-
ország és a régió egyik legsikeresebb városa. n

O tiltaKoztaK a polGármestereK. Soros 
György alapítványának vidéki terjeszkedése ellen 
tiltakoztak polgármesterek a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének konferenciáján, ahol beszédet mon-
dott Papp László is.

Debrecen polgármestere felidézte, hogy a mig-
ránsok utcai rendbontását nem a kamerák felvéte-
lein keresztül tapasztalták meg a debreceniek, ha-
nem a valóságban, hiszen a menekülttábor 20 éven 
át volt a város életének része. 

– A botokkal, vasrudakkal felfegyverkezett kül-
földiek kukákat gyújtogattak, randalíroztak, kövek-
kel dobálták a rendőrséget – mondta Papp László. 
– Ezt akadályozta meg a kormány döntése, melynek 
következtében 2015 decemberében bezárták a 
befogadóállomást.

A polgármester hangsúlyozta: a magyarok 
migrációval kapcsolatos álláspontjával nem egyez-
tethető össze a kötelező betelepítési kvóta és az 
illegális bevándorlás támogatása. 

– Magyarként és az Európai Unió feltétlen 
híveként is hiszem azt, hogy győzni fog a migráció 
kérdésében a józan ész, a magyar és az európai 
emberek többségének álláspontja – fogalmazott 
Papp László.

Debrecen közgyűlése január 25-én nyilatkozatot 
fogadott el a Soros-szervezetek elutasításáról. n

O emléKezés 
a HősÖKre.  
Az 1942 nyará-
tól 1943 febru-
árjáig tartó Don 
melletti harcok-
ban a több mint 
kétszázezres 
Magyar Királyi 
Második Honvéd 
Hadsereg jelen-
tős része meg-
semmisült. Az 
elhunyt katonákról a Medgyessy sétányon található 
világháborús emlékműnél tartottak megemlékezést 
január 12-én. Az eseményen Pósán László törté-
nész, országgyűlési képviselő tartott beszédet, aki 
hangsúlyozta: külön tragédia, hogy az ott elesett 
hősök Magyarországtól 1500-2000 kilométeres 
távolságban pihennek, így olyan módon nem is 
tudunk emlékezni rájuk, ahogy szeretteinkre, amikor 
halottak napján a temetőbe kilátogatunk. n
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O Debrecen borai és pezsGője. Minden 
eddiginél több pincészet nevezett be a versenyre, 
melyen eldőlt, melyek lesznek Debrecen város borai. 
Idén 56 pincészet jelentkezett 118 tétellel: 72 fehér, 
36 vörösbor és 10 pezsgő érkezett bírálatra. Január 
18-án három kategóriában hirdettek győztest; eb-
ben az évben először – a borok mellett – a pezsgő 
kategóriában is. A fehérek között Bai István, azaz a 
Carpinus pincészet 2016-os Tokaji Hárslevelűje lett 
a befutó, a vörösboroknál Petrény Attila 2012-es 
Borgundi Egri Bikavére, mellettük Balla Géza 2015-
os Clarus száraz mustos fehérpezsgője viselheti a 
kitüntető címet. A nagyközönség – immár hagyo-
mányosan – ezúttal is a városi bálon találkozhatott 
első ízben ezekkel a kiváló tételekkel. n

O Debrecen Város bálját idén is jótékonysági 
céllal rendezték meg. A bálon debreceni középis-
kolások adták elő a nyitótáncot, majd Papp László 
polgármester, Szilvássy Zoltán rektor és Miklóssy 
Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke mondott köszöntőt. Az esten lelep-
lezték azt a Bogányi-zongorát, amelyet – a magyar 
kormány jóvoltából – a debreceni Kölcsey Központ 
kapott. A befolyt adományokat a szervezők a Csalá-
dok Átmeneti Otthonának fejlesztésére fordítják. n

A Dehir.hu újra megrendezte nagy választását. Arra, 
hogy kik szerepeljenek a kategóriákban, szakmai 
zsűri tett ajánlatot. Ez alapján a Dehir.hu olvasói 
január 9-én déli 12 óráig szavazhattak, és dönt-
hettek arról voksaikkal, ki legyen egy-egy kategória 
győztese. A díjátadást a Médiacentrum Debrecen a 
Hotel Lyciumban tartotta január 16-án. 

Az év gazdasági szereplője Bana László, a Dryvit 
Profi Kft. tulajdonos-ügyvezetője; az év sportembe-
re Herczeg András labdarúgóedző; az év művésze 
Uzonyi Ferenc festőművész lett. Az év rendezvénye 
pedig a Campus Fesztivál, melynek díját a szer-
vezők nevében Páll László, a Debreceni Campus 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője vette át.

Az év emberét a kategóriák győzteseiből a zsűri 
választotta meg: a megtisztelő elismerést a város 
bálján Herczeg András vehette át. n

O csaláDi muzsiKa. Két nap, 50 település, 
több mint száz előadás. A Debreceni Kőr Dáma 
Egyesület a családok évét köszöntötte a Család-
OK országos koncerttel. Céljuk az volt, hogy minél 
több zenész, énekes mutassa be tudását és azt, 
hogy a harmónia a muzsikáláskor éppen olyan 
fontos, mint a családi életben. A kezdeményezés-
hez kórusok is csatlakoztak: a zene templomokban 
és iskolákban, de jégpályán és piacon is felcsendült 
január közepén.

Porkoláb Gyöngyi, a Debreceni Kőr Dáma 
Egyesület elnöke, a rendezvény ötletgazdája és 
főszervezője elárulta azt is, terveik között szerepel, 
hogy – a nagy érdeklődésre való tekintettel – a 
Család-OK Országos Koncertjét az év végén újra 
megszervezik. n
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O támoGatjáK a mérnÖKÖK  Képzését. 
Együttműködési megállapodást írt alá a 
Thyssenkrupp és a Debreceni Egyetem. A német 
vállalat tavaly jelentette be, hogy autóipari gyárat 
épít Debrecenben, amivel 250 új munkahelyet 
teremtenek. A megállapodás lényege, hogy a hall-
gatók megismerkedjenek a fejlett technológiákkal, 
és gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. Barcsa 
Lajos alpolgármester megerősítette: a képzések 
összhangban vannak a város gazdaságfejlesztési 
elképzeléseivel. n

O Új piac épül a tócósKertben. Régi vágya 
volt már az itt élőknek, hogy a kényelmetlen, rossz 
állapotban lévő szabadtéri piacot egy mai igények-
nek megfelelő vásártér váltsa fel a Holló László 
sétányon. A debreceni önkormányzat a beruházásra 
200 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert. Az első kapavágásra idén tavasszal számít-
hatnak a lakótelepen élők, a munkákkal – a tervek 
szerint – néhány hónap alatt végeznek. A területen 
68 darab új árusító asztalt helyeznek majd el, és 
kialakítanak 4 üzlethelyiséget. Lesznek kiszolgáló 
és szociális helyiségek, az épületet kívül és belül 
akadálymentesítik, a parkolóhelyeket ill. a vizesblok-
kokat pedig úgy alakítják ki, hogy azokat könnyen el 
lehessen érni. n

O a moDern VárosoK proGram debreceni 
fejlesztéseiről tartott tájékoztatót Kósa Lajos tárca 
nélküli miniszter és Papp László, Debrecen polgár-
mestere január 23-án. Mint itt elhangzott: a város 
számára elérhető több mint 95 milliárdból közel 
25 milliárdot már átutalt a kormány Debrecennek. 
Az összes nagy fejlesztés előkészítése elkezdődött; 
hamarosan az építkezések is indulhatnak. n

O a maGyar KultÚra napja előtt 
Debrecen önkormányzata idén is programso-
rozattal tisztelgett. Ennek kiemelt eseménye 
volt január 22-én a Csokonai Színházban 
rendezett ünnepi műsor, amelyen köszöntőt 
mondott Papp László, polgármester és Kósa 
Lajos miniszter, majd a Debrecen Kultúrájáért 
Alapítvány díjait Duffek Mihály, az alapítvány 
elnöke és Papp László polgármester adta át.

Debrecen Kultúrájáért Díjban részesült 
Ráckevei Anna, a Csokonai Nemzeti Színház 
igazgatója és Alexáné Kardos Ildikó hegedű-
művész, koncertmester. 

Alkotói ösztöndíjat vehetett át Falvai 
Balázs okleveles építész – a DE Műszaki Kar 
Építészmérnöki Tanszékének képviseletében; 
Gellén Fanni színész és énekes; Lajtos Nóra 
irodalomtörténész, író, költő; Nagy Sándor 
Zoltán grafikusművész, tanár; Reszegi Katalin 
egyetemi adjunktus és Ujvárosi Andrea ének-
művész, operanagykövet. n

O Versenyben. Rangos mezőnyben, többek 
között Oscar-jelölt film társaságában is szerepel 
a Debrecen 2023 brand projekt a Highlights of 
Hungary versenyén. Tavaly különdíjas lett a Deb-
receni Nagyerdei Víztorony, idén a Debrecen 2023 
Európa Kulturális Fővárosa brand kapott jelölést a 
Highlights of Hungary versenyen. Január 4. és 25. 
között bárki szavazhatott a Debrecen 2023 pro-
jektre a highlightsofhungary.hu oldalon. Eredményt 
lapunk megjelenése napján, február 1-jén hirdetnek. 
A Highlights of Hungary 2013 óta szakmai alapo-
kon, ám kategóriák nélkül gyűjti egy platformra az 
aktuális év hazai sikereit, kiemelkedő teljesítménye-
it. A mindenkori kurátori csapat 10 felkért szakem-
berből áll, akik a kreatív ipar különböző területeit 
képviselik. n
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O KéziKÖnyV a jÖVőHÖz. Debrecen múltját, jelenét és jövőjét is összeköti a 
város Európa Kulturális Fővárosa címért benyújtott pályázata, amely elsősorban nem az inf-
rastrukturális fejlesztésekre, sokkal inkább az ott élő emberekre fókuszál, újraéleszti a város 
többszáz éves hagyományait, így nyitva új utat a kultúrafogyasztók irányába.

Az előpályázat címe: Future.Hand.Book. Azaz Kézikönyv a jövőhöz. A pályázat egyik 
kulcstémája a város sajátos településszerkezete. A tervek és elképzelések szerint a botanika 
jegyében virágok és növények köré épülő ünnepek, fesztiválok keretein belül színezi majd Deb-
recen újra önmagát. Emellett 2023-ra 21. századi formában újul meg például a Déri Múzeum, 
megelevenednek a város kevésbé ismert helyei, épületei és a pályázat nyomán új szerephez 
juthatnak majd az üresen álló, városi tulajdonban lévő ingatlanok is. A városban oly nagy 
hagyománynak örvendő kézművesség is lendületet kap majd: kortárs és digitális személet-
móddal, új formában jelenik meg a “kézzel készítés művészete”, többek között egy alkotópiac 
létrejöttével. De a pályázati évben a könyvdizájn, a könyvtervezés és atipográ�a is fontos, 
kiemelt szerephez jut ugyanúgy, mint ahogy a kultúrák közötti párbeszéd dinamizálása is. n

O ereDményes sportolóK. 
A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola – a 
tradícióknak megfelelően – ezúttal is díjazta 
az előző esztendőben kimagasló eredményt 
elért i�ú sportolóit és a sikerek megalapozá-
sában nagy szerepet vállaló edzőit. A Főnix 
Csarnokban rendezett évértékelő gálán az 
összesen kilenc szakosztály közel ezer �atal 
sportolója ünnepelte az egyes szakterületek 
legjobb versenyzőit, sportvezetőit.

Az év sportolója díjat a gátfutó Kozák 
Luca vehette át. A Debreceni Sportcentrum-
Sportiskola atlétája (edzője: Suba László) 
igazán sikeres esztendőt zárt 2017-ben, hiszen 
a bydgoszczi U23-as Európa-bajnokságon és a 
Taipeiben megrendezett Universiadén is har-
madik helyen végzett a 100 méteres gátfutás 
döntőjében. A Magyar Atlétikai Szövetség 
2016 után ismét őt választotta a 23 éven aluli 
korosztály legjobb atlétájává. n

O minDen Debreceni érzi ma-
gában a cívis öntudatot, amely a múltunkban 
gyökerezik, a kézműves hagyományainkban, 
a református identitásban és a reformátussá-
gunkban – hangsúlyozta Komolay Szabolcs 
alpolgármester a „Debreceniség mintázatai, 
városi identitás és a kulturális emlékezet ré-
tegei a kora újkortól napjainkig” című konfe-
rencia megnyitóján. A debreceniség lényegét 
boncolgató programon – a protestantizmus 
mellett – a cívis öntudat is szóba került. n

O renDelő a pósa utcán. 
Az Új Főnix Terv keretében első körben több 
mint 800 millió forintból tizenkét háziorvosi 
rendelőt újít fel az önkormányzat. Ezek közül 
a Nagysándor-telepi az egyetlen, melynél 
nem a jelenlegi ingatlant újítják fel, hanem 
egy új helyen alakítják ki a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi rendelőt és a védőnői 
tanácsadót. Az új orvosi rendelő a Pósa utca 
1. szám alatt lesz, ahol korábban iskola volt, 
s melynek épülete jelenleg üresen áll – mint 
erről Széles Diána alpolgármester, a körzet 
önkormányzati képviselője tájékoztatott. Az 
önkormányzat lefolytatta a közbeszerzést: az 
Épkerservice Zrt. nyerte el a megbízást, amit 
nettó 79 millió 561 ezer forintért végeznek el. 
A munkát már el is kezdte a debreceni cég; öt 
hónap alatt kell végezniük. n

O DíjaztáK az intézményt. 
A Debreceni Művelődési Központ immár 
harmadik alkalommal kapta meg a Minősített 
Közművelődési Intézmény Címet, amelyet 
a DMK igazgatója, Jantyik Zsolt a magyar 
kultúra napján vett át a Zeneakadémián Balog 
Zoltán minisztertől. 

A DMK több más intézménnyel együtt 
érdemelte ki az elismerést, amely azoknak a 
közművelődési intézményeknek adományoz-
ható, amelyek a közművelődés minőség-
fejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak. A címet három évig 
„birtokolja” az intézmény, 2020-ban pedig 
szeretné ismét megpályázni. n
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BOGÁNYI GERGELY

BERNSTEIN 100
2018. február 5., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs  
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)  
Vendégeink Balog József és Bogányi Tibor lesznek. 
A beszélgetést Gróf Miklós vezeti. 

Műsor: Leonard Bernstein: Candide – nyitány 
George Gershwin: F-dúr  zongoraverseny / Aaron 
Copland: Rodeo – négy tánc / Leonard Bernstein : 
West Side Story – szimfonikus táncok  
Közreműködik: Balog József – zongora / Pannon 
Filharmonikusok Pécs / Vezényel: Bogányi Tibor / 
Jegyár: 3500 Ft, 2500 Ft

PUCCINI SZERELMEI
2018. február 6., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs  
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)  
Vendégeink Kovács János karmester, az est fellépő  
zeneművészei, és Potyók Tamás festőművész  
lesznek. A beszélgetést Gróf Miklós vezeti.

Műsor: Válogatás Puccini operáiból  
Közreműködik: Horti Lilla, Boncsér Gergely, Erdős 
Attila – ének / Kodály Filharmonikusok Debrecen / 
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos 
Máté) / Vezényel: Kovács János  
Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

FLOW
2018. február 20., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs   
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)   
Vendégeink Kollár Imre karmester és az est  fellépő 
művészei lesznek. A beszélgetést  Gróf Miklós vezeti.

Műsor: Bach: g-moll zongoraverseny BWV 1058,  
Bach: A-dúr zongoraverseny BWV 1055,   
Haydn: Paukenmesse Hob.XXII:9 

Közreműködik: Ránki Dezső – zongora / Szabóki 
Tünde, Bódi Marianna, Megyesi Zoltán, Cser  
Péter – ének / Kodály Kórus Debrecen / Kodály 
Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre
Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

ÉRZELEM ÉS ÉRTELEM
2018. február 27., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs   
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)   
Vendégeink a fellépő művészek lesznek.  
A beszélgetést Gróf Miklós vezeti.

Műsor: Mozart: Figaro házassága – nyitány 
K492,  Sibelius: d-moll hegedűverseny Op. 47.,  
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia Op. 73. 
Közreműködik: Szabadi Vilmos – hegedű / 
Kodály  Filharmonikusok Debrecen /
Vezényel: Káli Gábor / Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

BALLADÁK
ÉNEKBEN-SZÓBAN
2018. március 1., 19:30
Déri Múzeum

Műsor: Vegyeskarra írt 
népballada- feldolgozások és 
Arany János balladái  

Közreműködik: Ráckevei Anna, Bakota 
Árpád – próza / Debreceni Hajdú Táncegyüttes 
táncosai / Kodály Kórus Debrecen / Vezényel: 
Szabó Sipos Máté  / Jegyár: 1500 Ft

A műsor- és szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Café  Kodály

Café  Kodály

Café  Kodály

Partnereink:Kiemelt partnerünk: Támogatóink:

+36 52 500 200    info@kodalyfilharmonia.hu    www.kodalyfilharmonia.hu

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT,  ÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi u. 1-3.; +36 52 518 400). 
Belépők  a  koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

SZABADI 
VILMOS

POTYÓK TAMÁS
FESTMÉNYE

RÁNKI
DEZSŐ

Café  Kodály

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

DEBRECENI HAJDÚ
TÁNCEGYÜTTES

FOTÓ: VÁRADI LEVENTE

BÉRLET
GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET
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BOGÁNYI GERGELY

BERNSTEIN 100
2018. február 5., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs  
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)  
Vendégeink Balog József és Bogányi Tibor lesznek. 
A beszélgetést Gróf Miklós vezeti. 

Műsor: Leonard Bernstein: Candide – nyitány 
George Gershwin: F-dúr  zongoraverseny / Aaron 
Copland: Rodeo – négy tánc / Leonard Bernstein : 
West Side Story – szimfonikus táncok  
Közreműködik: Balog József – zongora / Pannon 
Filharmonikusok Pécs / Vezényel: Bogányi Tibor / 
Jegyár: 3500 Ft, 2500 Ft

PUCCINI SZERELMEI
2018. február 6., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs  
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)  
Vendégeink Kovács János karmester, az est fellépő  
zeneművészei, és Potyók Tamás festőművész  
lesznek. A beszélgetést Gróf Miklós vezeti.

Műsor: Válogatás Puccini operáiból  
Közreműködik: Horti Lilla, Boncsér Gergely, Erdős 
Attila – ének / Kodály Filharmonikusok Debrecen / 
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos 
Máté) / Vezényel: Kovács János  
Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

FLOW
2018. február 20., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs   
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)   
Vendégeink Kollár Imre karmester és az est  fellépő 
művészei lesznek. A beszélgetést  Gróf Miklós vezeti.

Műsor: Bach: g-moll zongoraverseny BWV 1058,  
Bach: A-dúr zongoraverseny BWV 1055,   
Haydn: Paukenmesse Hob.XXII:9 

Közreműködik: Ránki Dezső – zongora / Szabóki 
Tünde, Bódi Marianna, Megyesi Zoltán, Cser  
Péter – ének / Kodály Kórus Debrecen / Kodály 
Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre
Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

ÉRZELEM ÉS ÉRTELEM
2018. február 27., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Közönségtalálkozó 18.15 órától / Zöld kilincs   
művészeti kávézó (MODEM, Db., Hunyadi u. 1-3.)   
Vendégeink a fellépő művészek lesznek.  
A beszélgetést Gróf Miklós vezeti.

Műsor: Mozart: Figaro házassága – nyitány 
K492,  Sibelius: d-moll hegedűverseny Op. 47.,  
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia Op. 73. 
Közreműködik: Szabadi Vilmos – hegedű / 
Kodály  Filharmonikusok Debrecen /
Vezényel: Káli Gábor / Jegyár: 2500 Ft, 1800 Ft

BALLADÁK
ÉNEKBEN-SZÓBAN
2018. március 1., 19:30
Déri Múzeum

Műsor: Vegyeskarra írt 
népballada- feldolgozások és 
Arany János balladái  

Közreműködik: Ráckevei Anna, Bakota 
Árpád – próza / Debreceni Hajdú Táncegyüttes 
táncosai / Kodály Kórus Debrecen / Vezényel: 
Szabó Sipos Máté  / Jegyár: 1500 Ft

A műsor- és szereplőváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Café  Kodály

Café  Kodály

Café  Kodály

Partnereink:Kiemelt partnerünk: Támogatóink:

+36 52 500 200    info@kodalyfilharmonia.hu    www.kodalyfilharmonia.hu

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT,  ÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi u. 1-3.; +36 52 518 400). 
Belépők  a  koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

SZABADI 
VILMOS

POTYÓK TAMÁS
FESTMÉNYE

RÁNKI
DEZSŐ

Café  Kodály

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

DEBRECENI HAJDÚ
TÁNCEGYÜTTES

FOTÓ: VÁRADI LEVENTE

BÉRLET
GULYÁS BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET

BÉRLET
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O solus cHristus. A Duna Művészegyüttes táncszínházi előadása 
a reformáció értékeinek jelen valóságáról szól: azokról, melyeket nem 
mosott el az idő, nem kezdett ki a változás, nem muzeálisak, itt és 
most is hatnak, elevenek; igaz, többnyire öntudatlanul, észrevétlenül. 
A február 7-én 19 órától a Csokonai Színházban látható előadásban 
közreműködik a Göncöl Zenekar, a Szent Efrém Férfikar, a Hétlépés 
Táncegyüttes és Palyov Attila. n

O ismét KiseprűziK a telet. Immár tizenhetik 
alkalommal ren dezik meg a Debreceni Maskarádét. Február 6-án és 
7-én 10 és 14 órától összecsap Konc Király és Cibere Vajda, az Ort-Iki, 
a Szeredás és a Vojtina Társulat  bűvös-bábos csepűrágói pedig nagy 
csinnadrattával űzik a telet.

A Maskarádé két napja február 10-én, szombaton 16 órától 
zárul; ekkor vonul a városi sokadalom a Városházától a Kossuth 
térig, ahol a böjt és a bőség urai megküzdenek egymással. 

Bővebb információ, ill. jelentkezés a Vojtina �gurásainál a 
418-160-as számon, vagy a szervezes@vojtinababszinhaz.hu 
e-mail címen! n

cívis álom
Háromfordulós középiskolai 
várostörténeti vetélkedőt hirdet 
a Debreceni Tankerületi Központ, 
melynek társszervezője a Déri 
Múzeum. 

A játék első fordulója február 
1-jétől 25-éig tart. Ez idő alatt 
Debrecen történelméhez kapcso-
lódó feladatokat kell majd megol-
dania a fiataloknak, múzeumok és 
emlékhelyek felkeresése alapján. 
A második fordulóban kreatív fel-
adatok következnek, míg a döntő-
ben szóban mérik össze tudásu-
kat a diákok. Az első helyezett 
csapat tagjai és húsz diáktársuk 
(akik a legaktívabban segítették 
iskolájuk sikeres szereplését) 
Debrecen egyik, általuk választott 
testvérvárosába utazhatnak, és 
belépőt nyernek az idei Campus 
Fesztiválra. n

O fátyolsáV fényeK, csurranó színeK. 
Újabb, az Antal–Lusztig-gyűjteményből válogató 
tárlat nyílik a Modemben. Barcsay Jenő, Vajda 
Lajos, Ámos Imre, Anna Margit, Korniss Dezső és 
Bálint Endre – hat, Szentendréhez kötődő művész 
alkotásait mutatja be az Antal–Lusztig-gyűjteményt 
feldolgozó könyvsorozat első kötete; ehhez kapcso-
lódik a Modem földszintjén március 3-án nyíló, nyár 
végéig látható kiállítás. n

A világ kenyere
Écsi Gyöngyivel és meseszínházával a Vojtina nézői 
március 7-én és 8-án találkozhatnak. Egy palóc 
népmesét láthatnak, melynek hőse a legkisebb 
búzaszemből dagasztott cipót eszi meg, elolvassa a 
világ legbölcsebb könyvét, megküzd a világ gondjá-
val-bajával, és megtalálja az elveszett napot.  
Az előadásban ötvöződik a bábjátékos, népdaléne-
kes és mesemondó szerep. A meséből kirajzolódnak 
az évezredes magyar lelkiséget meghatározó irány-
vonalak, és képet festenek a keresztyén létformá-
ban máig életben maradó népi bölcsességről. n

O proGramoK a páHolyban. Az Arany János 
utcai lakásszínházban február 17-én a Szeretet-
könyvet láthatjuk Papadimimtriu Athina és Kutik 
Rezső gitárművész előadásában. Március 4-én 18 
órától Pogány Judit hozza el a Pedig én jó anya 
voltam című estjét. 20-án a Karamazov testvérek, 
25-én a Férfiak szexuális világa (fotónkon) lesz mű-
soron. Láthatjuk az Aladdin című családi musicalt is: 
február 25-én 18 órától a Lovardában. n



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

O Február 1–28. minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 1-10.
A múlt emlékei gyermekszemmel. 
Gyermekrajz-kiállítás a Józsai K. Házban.

O Február 2., péntek, 16 óra
Vasútmodellező és Vasútbarát Kör 
találkozó a Pető� tér 12. szám alatt.

O Február 2., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Február 2., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Vicenzo Bellini: Norma. 
Téri Árpád-bérlet.

O Február 2., péntek, 19.30
Grande Musica. Helyszín: Kölcsey Központ, 
Nagyterem.

O Február 3., szombat, 8 óra
A Debreceni QRP Rádióamatőr Egylet 
nyílt napja 13 óráig VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 3., szombat, 10 óra
Derecskei szűrrátét-készítés. Sárközi 
Béláné szűrrátétkészítő Népi Iparművész 
bemutatója a Tímárházban.

O Február 3., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fényírás az Agórában. 

O Február 3., szombat, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Arany János–Gimesi 
Dóra: Rózsa és Ibolya. Bérletszünet.

O Február 3., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Február 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Február 3., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: Norma. Rajz János-bérlet.

O Február 3., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Bereményi 
Géza: Irén levele. Bérletszünet.

O Február 4., vasárnap, 9 óra
Éremgyűjtő Szakkör és Városi 
Bélyeggyűjtő Kör 11 óráig a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központban.

O Február 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Jóka ördöge. Családi 
előadás. Babusgató bölcsőszínház.

O Február 4., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai foglalkozás 
6–9 éves gyerekeknek a Modemben.

O Február 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Vulkán�gyelés 
és robotika. Tudományos kalandok az 
Agórában.

O Február 4., vasárnap, 11 óra
Búcsú a lobogótól. A hit megtartó ereje – 
Az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen című 
időszaki kiállítás a Déri Múzeumban.

O Február 4., vasárnap
Apolló mozi: Magyar Filmszüret. 
13.15: Gemenc 14.30: Pappa Pia, 16.45: Egy 
szerelem gasztronómiája; közönségta-
lálkozó, 19.45: Életem legrosszabb napja; 
közönségtalálkozó.

O Február 4., vasárnap, 16 óra
Gergyón innen vagy még azon is túl. 
Magyarnóta-műsor a Lovardában.

O Február 4., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 5–23.
Könyvkiállítás Csoóri Sándor műveiből a 
Józsai Fiókkönyvtárban.

O Február 5., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató 
bölcsőszínház.

O Február 5., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Rózsa és Ibolya. 
Bérletszünet.

O Február 5., hétfő, 14 óra
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes vetítés-
sel egybekötött bemutatója a DMK 
pódiumtermében.

O Február 5., hétfő
Apolló mozi: Magyar Filmszüret. 15.15: Len ge- 
mesék, 16.30: Kincsem, 19 óra: Az állampol-
gár; közönségtalálkozó.

O Február 5., hétfő, 17 óra
Erdélyi-Magyar Manaszlu-expedíció.
Varga Csaba nagyváradi hegymászó élmé-
nybeszámolója a DMK pódiumtermében.

O Február 5., hétfő, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld 
Kilincs művészeti kávézóban.

O Február 5., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Solus Christus: 
A Duna Művészegyüttes vendégjátéka. 
Horváth Árpád Stúdiószínház: Bereményi 
Géza: Irén levele. Bérletszünet.

O Február 5., hétfő, 19.30
Bernstein 100. Koncert a Kölcsey Központ 
nagytermében.

O Február 6.–március 4.
15 éves a Pasztellfestők Országos 
Egyesülete. Kiállítás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 6.
Korok és pipák. Kiállítás Császár József 
pipa- és ásványgyűjteményéből az Újkerti 
Közösségi Házban. 

O Február 6., kedd
Apolló mozi: Magyar Filmszüret. 16 óra: Jupi-
ter Holdja, 18.30: Kojot; közönségtalálkozó.

O Február 6., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 6., kedd, 15 óra
Társasjáték a Méliusz Könyvtárában. 
16 órától Anime és Manga Klub.

O Február 6., kedd, 17 óra
Hazajárók. Turistaság és honismeret. Ke-
nyeres Oszkár és Jakab Sándor élménybeszá-
molója a DMK Pódiumtermében. Nemcsak 

O MITOLÓGIA, ÚJRATÖLTVE.  
A szentpétervári Olga Tobreluts 
tárlata a Modemben február 25-éig 
látogatható. (Képünkön a Császár és 
Galileus – Ibsen című fotónyomat)
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22 O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

fáraók, múmiák és arany: Berényi Ernőné 
előadása a Klubteremben.

O Február 6., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 6., kedd, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld 
Kilincs művészeti kávézóban, a Modemben.

O Február 6., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Mensáros 
László-bérlet.

O Február 6., kedd, 19.30
Puccini szerelmei. Válogatás Puc-
cini operáiból. Helyszín: Kölcsey Központ, 
Nagyterem.

O Február 7., szerda
Apolló mozi: Magyar Filmszüret. 15.30: Mi ez 
a cirkusz? 17.30: A viszkis.

O Február 7., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. Bérletes 
előadás.

O Február 7., szerda, 16 óra
Szívvel írt versek. Majzik Ilona versesköteté-
nek bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban.

O Február 7., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 7., szerda, 16.30
Rizikó klub. Hogyan ne váljunk áldozatokká? 
Előadás a Pető� Emlékkönyvtárban.

O Február 7., szerda, 18.30
eReDő. Feltáruló magyar múlt. 
Művelődéstörténeti esték a DMK pódiumter-
mében.

O Február 7., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Ittzés–Lanczkor:  
A Lutherek. Erkel Ferenc-bérlet.

O Február 7., szerda, 19 óra
Hajszál híján Hollywood. Komédia 2 
felvonásban a Lovardában. Kapunyitás 18.30.

O Február 8., csütörtök, 11 óra
Éremgyűjtő Szakkör 13 óráig a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 8., csütörtök, 16 óra
Vadászjelenetek Magyarországon. Tódor 
János könyvének bemutatója a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Február 8., csütörtök
Apolló mozi: Magyar Filmszüret. 16.30: Bu 
dapest Noir, 19 óra: Testről és lélekről.  
A vetítés után beszélgetés a �lmről Heller 
Zsolt esszéista folkesztétával és Szénási Miklós 
író, újságíró, szerkesztővel.

O Február 8., csütörtök, 16.30
Író-olvasó találkozó. A Budikalendárium c. 
könyv bemutatója a Méliusz Könyvtárban.

O Február 8., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 8., csütörtök, 17 óra
A Debreceni Református Kollégium Kán-
tusának műsora a Kölcsey Központ Bényi 
Árpád-termében. A belépés díjtalan.

O Február 8., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 8., csütörtök, 18 óra
Tóth Gergő akusztikus koncertje a Zöld 
Kilincsben.

O Február 8., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Németh 
László-bérlet.

O Február 8., csütörtök
Női nap az Aquaticum Szaunavilágban.
Február 9., péntek, 11 óra

O Metszet. Bereczki Kata kortárs 
festőművész kiállítása a Hal Köz Galériában. 
Megtekinthető március 14-éig.

O Február 9., péntek, 19–24 óráig
Párizsi maszkabál a Modemben. 19 óra: 
a jelmez- és színtervező pályázatainak 
díjkiosztója.

O Február 9., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Február 9., péntek, 17 óra
Afrika déli felén. Makleith László élmény-
beszámolója Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 9., péntek, 18 óra
Tiszántúli Református Jótékonysági Bál 
a Kölcsey Központban.

O Február 9., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Honthy 
Hanna-bérlet.

O Február 10., szombat, 9 óra
Ki Mit Tud? Vetélkedő a Homokkerti Közös-
ségi Házban. Géniusz Kupa gyermeksakk-
verseny az Újkerti Közösségi Házban.

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

O Február 10., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Február 10., szombat, 15 óra
Józsai farsangi családi nap a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Február 10., szombat, 16 óra
Városi Maskarádé a Kossuth téren.

O Február 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Február 10., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Február 10., szombat, 20 óra
Belmondo a Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 10., szombat, 20 óra
BanZaj experimentális zenei est 
a Modemben. Fellépők: Remetemen, Eofor-
wine, Királyi PAPság Zenekar.

O Február 10., szombat, 22 óra
World is mine a HALLban.

O Február 11., vasárnap, 9 óra
Éremgyűjtő Szakkör és Városi 
Bélyeggyűjtő Kör a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő, csengő 
barack. Családi előadás.

O Február 11., vasárnap, 10.30
Különös soklábúak. Ismeretterjesztő 
program az Agórában.

O Február 11., vasárnap, 14 óra
Családi nap. Arany János munkásságához 
köthető emléktárgyak készítése a Kölcseyben.

O Február 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 12–15.
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14. óra: Illik 
a tánc a farsangnak. Szertartásszínház-
rítusjáték.

O Február 12., hétfő, 13 óra
Gra�alo és barátai. Családi animációs �lm a 
Delta moziban. Ismétlés 13-án és 14-én.

O Február 12., hétfő, 14 óra
Klapek Gabriella zenés műsora a DMK 
Pódiumtermében.

O Február 12., hétfő, 19 óra
Életbátorság. Al Ghaoui Hesna előadása a 
Lovardában.

O Február 12., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Horváth 
Árpád-bérlet. Víg Kamaraszínház: Játék a 
kastélyban. Lontay Margit-bérlet.

O Február 12., hétfő, 19 óra
Miről apánk régen szólt. Innovatív zenés 
üzenetek paraszti kultúránkból a  
DE Zeneművészeti Kar Kamaratermében.  
A belépés díjtalan.



tavaszi-téli programok

2018.02.04. Lovarda  Nóta Gála - Gyergyón innen… 
2018.02.07. Lovarda  Hajszál híján Hollywood - komédia 
2018.02.10. NAGYERDEI VÍZTORONY  Belmondo
2018.02.10. HALL   World is Mine 
2018.02.12. Lovarda  Nyitott Akadémia - Életbátorság nehéz helyzetekben (Al Ghaoui Hesna)
2018.02.13. NAGYERDEI VÍZTORONY  KULTerdő - irodalmi program
2018.02.15. Lovarda  Ismerős Arcok koncert-Wass Albert emlékest 
2018.02.16. NAGYERDEI VÍZTORONY  Dope Calypso/Deep glaze
2018.02.16. Lovarda  Dumaszínház - Vihar a biliben (Kovács András Péter) 
2018.02.16. HALL   Underground 
2018.02.17. HALL   SKAFUNDERZ, CLOUD9+, NECC Party  
2018.02.24. NAGYERDEI VÍZTORONY  Perihelion/Ghost Toast/Mag
2018.03.01. NAGYERDEI VÍZTORONY  ByeAlex és a zongorista
2018.03.02. HALL   Ibiza Night Party - VINAI
2018.03.03. NAGYERDEI VÍZTORONY  Óriás/The devil’s trade
2018.03.06. NAGYERDEI VÍZTORONY  KULTerdő - irodalmi program
2018.03.08. Lovarda  Révész Sándor & Závada János Priamis évek
2018.03.10. NAGYERDEI VÍZTORONY  Kollár - Klemencz László: Rengeteg - Lemezbemutató est
2018.03.13. NAGYERDEI VÍZTORONY  Jazzbarátok köre: Barabás Lőrinc quartet
2018.03.14. NAGYERDEI VÍZTORONY  Odett/Éva presszó
2018.03.16. NAGYERDEI VÍZTORONY  Middlemist red/Navarone (NL)/Run over dox
2018.03.17. NAGYERDEI VÍZTORONY  Fran palermo/Ljubljana/Signore crust
2018.03.21. Lovarda  Dumaszínház - Ketten az úton 2. (Aranyosi Péter, Dombóvári István)
2018.03.23. NAGYERDEI VÍZTORONY  Csaknekedkislány/Ricsárdgír/Flexibile juice 
2018.03.23. Lovarda  Kowalsky Meg a Vega  
2018.03.27. NAGYERDEI VÍZTORONY  KULTerdő - irodalmi program
2018.03.29. Lovarda  Nyitott Akadémia - Érzelmi intelligencia fejlesztés (Kádár Annamária) 
2018.03.31. NAGYERDEI VÍZTORONY Budapest Voices koncert
2018.04.07. NAGYERDEI VÍZTORONY Akkezdet phiai koncert + street art kiállítás
2018.04.10. Lovarda  Dr. Csernus Imre: Sikerek és pofonok 
2018.04.13. NAGYERDEI VÍZTORONY Colorstar Lemezbemutató koncert
2018.04.13. Lovarda  Rock Aréna: Road, LeAnder KILLS, Dorothy, USEME 
2018.04.13. HALL   Punnany Massif 
2018.04.14. HALL   Mulatós Vigadó 
2018.04.17. NAGYERDEI VÍZTORONY KULTerdő - irodalmi program
2018.04.19. Lovarda  Dumaszínház: Pályatévesztési tanácsadó (Kőhalmi Zoltán)
2018.04.21. NAGYERDEI VÍZTORONY Csemer Boglárka Boogie
2018.04.27. Lovarda  Dr. Bagdy Emőke előadása
2018.04.28. NAGYERDEI VÍZTORONY Jónás Vera Experiment/Nunki bay starship
2018.04.28. HALL   Best of ’90s
2018.05.03. NAGYERDEI VÍZTORONY Jazzbarátok köre: Kéknyúl, Kodály Spicy jazz
2018.05.05. NAGYERDEI VÍZTORONY Neo koncert 

jegyek: campus.jegy.hu
további információk: 
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A HIT MEGTARTÓ EREJE. Az Erdélyi 
Fejedelemség és Debrecen címmel 
február 28-ig látogatható a Déri 
Múzeum időszaki kiállítása.  
A képen látható úrasztali terítő a 
Nagyvarsányi Református Egyház-
községtől érkezett

O Február 13., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szóló 
szőlő, csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 13., kedd, 15 óra
Van KEDDVED játszani? Társasjáték a 
Méliusz Központi Könyvtárában.
16 óra: játsszunk együtt! – társasjátékklub

O Február 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Február 13., kedd, 17 óra
Ha én Toldit ne írtam legyen: nem volnék 
most vagabundus. Tárlatvezetés a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében; a részvétel 
díjtalan.

O Február 13., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Universitas-
bérlet. Víg Kamaraszínház: Játék a kastély-
ban. Novák István-bérlet.

O Február 13., kedd, 19 óra
Kulterdő: Irodalmi program a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Február 13., kedd, 19 óra
Az Anima Musicae Kamarazenekar hang-
versenye a Debreceni Egyetem aulájában.

O Február 14., szerda
Programok a digitális planetárium-
ban. Részt venni ezeken az Agórába szóló 
belépőjeggyel lehet.

O Február 14., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szóló 
szőlő, csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 14., szerda, 16 óra
Mentál �lmklub a Delta moziban.

O Február 14., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 14., szerda, 16.30
Patria Nostra – 56-os menekült 
kamaszok a francia idegenlégióban. 
Könyvbemutató a DAB-székházban.

O Február 14., szerda, 16.30
Daloló. Aranyfészek, aranymadár a 
Méliusz Könyvtárban.

O Február 14., szerda, 17 óra
Anyám balladát táncol. Sinka István 
emlékműsora a Benedek Elek könyvtárban.

O Február 14., szerda, 17.30
Beszélgetés Makoldi Sándor szel-
lemi és művészi örökségéről a Belvárosi 
Galériában.

O Február 14., szerda, 18.15
Pajzán népköltészet. Kövesi Péter 
spirituális tanító előadása az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 14., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Macskajáték. Lendvay 
Márton-bérlet. Víg Kamaraszínház: Játék a 
kastélyban. Szabó Magda-bérlet.

O Február 15., csütörtök, 11 óra
Éremgyűjtő Szakkör 13 óráig a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 15., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szóló 
szőlő, csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 15., csütörtök, 16 óra
Lapozzunk. Könyves kör 10–14 éveseknek a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Február 15., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 15., csütörtök, 18 óra
Árnyalatok. Művészeti program felnőtteknek 
a Billentyűk című tárlaton, tárlatvezetéssel és 
bábelőadással, a Modemben.

O Február 15., csütörtök, 18 óra
Valentin-nap a Hotel Lycium Szaunavilágban.

O Február 15., csütörtök, 18 óra
Zenés-irodalmi est Wass Albert emlékére 
Simó József előadóművész és az Ismerős 
Arcok zenekar előadásában, a Lovardában. 
Kapunyitás: 17 óra.

O Február 16., péntek
Vojtina: 9.30, 13 és 14.30 óra: Illik a tánc a 
farsangnak. Szertartásszínház-rítusjáték.

O Február 16., péntek, 10 óra
Kiállítás Jókai Mór születésnapja al-
kalmából a Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
Megtekinthető február 23-áig.

O Február 16., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.
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O Február 16., péntek, 14 óra
BAM Workshop. Nyitott Műhely-sorozat. 
Ismerkedés a gra�ka világával a Belvárosi 
Alkotóműhelyben.

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

O Február 16., péntek, 17 óra
Nyugvó energia. Az Alföld Stúdió legújabb 
antológiájának bemutatója a Méliusz 
Könyvtárban.

O Február 16., péntek, 18 óra
Dumaszínház: Vihar a biliben. Kovács 
András Péter előadásáa a Lovardában.

O Február 16., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Pillanat-
ragasztó. A Modern Tánc-Játék Stúdió 
vendégjátéka. Bsz. Víg Kamaraszínház: 
Jantyik Zsolt: Ezüstbojtár. Bérletszünet.

O Február 16., péntek, 20 óra
Valentin-napi buli a Hangfogó Band 
házigazdával a Hello Pubban.

O Február 16., péntek, 20 óra
Dope Calypso-/Deep Glaze-koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 16., péntek, 21 óra
Underground koncert a HALLban.

O Február 17., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Újra a dinók 
nyomában az Agórában.

O Február 17., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Február 17., szombat, 16 óra
Kinga Nowak: A tér dramaturgiája.  
Új kiállítás nyílik a Modemben.

O Február 17., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill.
Valentin-nap a Hotel Lycium Szaunavilágban.

O Február 17., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Pillanat-
ragasztó. A Modern Tánc-Játék Stúdió 
vendégjátéka. Bsz. Víg Kamaraszínház: 
Jantyik Zsolt: Ezüstbojtár. Bsz.

O Február 17., szombat, 22 óra
Skafunderz, Cloud9+, NECC Party – kon-
certek a HALLban.

O Február 18., vasárnap, 9 óra
Éremgyűjtő Szakkör és Városi 
Bélyeggyűjtő Kör a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. 
Kamarajáték.

O Február 18., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai foglalkozás 
6–9 éves gyerekeknek a Modemben.

O Február 18., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Erdők titkai. 
Tudományos kalandok az Agórában.

O Február 18., vasárnap, 14 óra
Ékszerkiállítás és -vásár Faludi Gabriella 
ékszertervező munkáiból a Déri Múzeumban.

O Február 18., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 19–23.
Vojtina Bábszínház: 9.30,11 és 14 óra: Mátyás, 
a furfangos. Kamarajáték.

O Február 19., hétfő, 18 óra
Hozz egy mondatot! Emlékezés Borbély 
Szilárdra a Déri Múzeumban.

O Február 19., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus zenei koncert 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 19., hétfő, 19 óra
In memoriam Fenyves Loránd. Rőmer 
Ádám (mélyhegedű) és Miki Takahashi 
(hegedű) hangversenye a DE aulájában.

O Február 20., kedd, 15 óra
Társasjáték a Méliusz Könyvtárban.

O Február 20., kedd, 17 óra
10 éves a Maticska Jenő Alkotó- és 
Képzőművészeti Kör. Kiállítás az Újkerti 
Közösségi Házban. 

O Február 20., kedd, 17 óra
Kerülő Ferenc kiállítása a Benedek Elek 
Könyvtárban. Megtekinthető márc. 14-éig.

O Február 20., kedd, 17 óra
Szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 20., kedd, 18 óra
Rítus. Áfra János új verseskötetének debre-
ceni bemutatója a Méliusz Könyvtárban.

O Február 20., kedd, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld 
Kilincs művészeti kávézóban.

O Február 20., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Házimurik. 
Blaha Lujza-bérlet.

O Február 20., kedd, 19.30
Flow. A Kodály Filharmonikusok és Kodály 
Kórus hangversenye a Kölcsey Központban.

O Február 21., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szóló 
szőlő, csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 21., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 21., szerda, 17 óra
Virágoskút házhoz jön. Rózsa Péter 
előadása a Józsai Közösségi Házban.

O Február 21., szerda, 18.15
Magunkról alkotott vélemények. 
Szilvásyné Mazurek Magdolna pszichológus 
előadása hitről és bűnről az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Február 21., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a 
Debreceni Művelődési Központban.

O Február 21., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Házimurik. 

SZÓLÓ SZŐLŐ, CSENGŐ BARACK. Előadás a Vojtina Bábszínházban
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O Február 22–23.
Mátyás király legendája. Játékos vetélkedő 
a Tímárházban.

O Február 22., csütörtök
Női nap az Aquaticum Szaunavilágban.

O Február 22., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 22., csütörtök, 11 óra
Éremgyűjtő Szakkör 13 óráig a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 22., csütörtök, 14 óra
Kortárs költők Arany-élménye. Előadás a 
Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében.

O Február 22., csütörtök, 16 óra
Egy debreceni templomépítész élete 
és művei. Tárlat és előadás a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Február 22., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 22., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 22., csütörtök, 18 óra
Csill-Out-koncert a Zöld Kilincsben.

O Február 22., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Házimurik. 
Bérletszünet.

O Február 23.– március 30.
Hangszervarázs-kiállítás a Tímárházban.

O Február 23., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 23., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Február 23., péntek, 18 óra
Esti kaland. Rendhagyó fényjátékok az 
Agórában.

O Február 23., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Csehov: Három nővér, 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Február 23., péntek, 20 óra
Éjféli koncert. Helyszín: DE Zeneművészeti 
Kar – Liszt-terem.

O Február 24., szombat, 10 óra
Csillogó fekete lemezek. Lemezbörze 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban. 
Asztalfoglalás: (70) 337-4617.

O Február 24., szombat, 10 óra
Kölyök klub. Kézműves családi délelőtt a 
Tímárházban.

O Február 24., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Február 24., szombat, 15 óra
Műtermi beszélgetések.  Nyitott műhely-
sorozat a Belvárosi Alkotóműhelyben.

O Február 24., szombat, 16 óra
A Billentyűk című kiállítás �nisszázsa a 
Modemben.

O Február 24., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Február 24., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Csehov: Három nővér. 
Thuróczy Gyula-bérlet.

O Február 24., szombat, 20.30
Perihelion/Ghost toast/MAG – koncertek 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 25., vasárnap, 9 óra
Éremgyűjtő Szakkör és Városi 
Bélyeggyűjtő Kör 11 óráig a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központban.

O Február 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Blattner-kiállítás, 
�nisszázs-program. Családi program.

O Február 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. 
Kamarajáték.

O Február 25., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Medúza-tanoda. 
Ismeretterjesztő program az Agórában.

O Február 25., vasárnap, 14 óra
Búcsúzzunk együtt Arany Jánostól a 
Kölcsey Központban.

O Február 25., vasárnap, 16 óra
Mitológia újratöltve. Finisszázs Goretity 
József tárlatvezetésével a Modemben.

O Február 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Február 26., hétfő, 13 óra
A kis Nicolas nyaral. Filmvetítés a Delta 
moziban. Ismétlés 27-én és 28-án.

O Február 26., hétfő, 14 óra
Béres András-emlékév. Törökné Csécs 
Lenke előadása a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 26., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Három nővér. Ady Endre-
bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: Shirley 
Valentine. Bérletszünet.

O Február 26., hétfő, 19 óra
Harmath Imre: Bridge/ A nagy játszma. 
Vígjáték az Éles-Szín előadásában a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 26., hétfő, 19 óra
SONUS ütőhangszeres együttes hang-
versenye. Helyszín: Debreceni Egyetem Aula.

O Február 27., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 27., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Február 27–28.
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:  
A virágot lépő lány. Kamarajáték.

O Február 27., kedd, 15 óra
Újkerti teadélután az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 27., kedd, 15 óra
Társasjátékklub a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O Február 27., kedd, 16.30
Kertai László életműkiállítása a Méliusz 
Könyvtárban. Megtekinthető április 7-éig.

O Február 27., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 27., kedd, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld 
Kilincs művészeti kávézóban.

O Február 27., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Három nővér. Tóth 
Árpád-bérlet.

O Február 27., kedd, 19.30
Érzelem és értelem. A Kodály Filharmoni-
kusok koncertje a Kölcsey Központban.

O Február 28., szerda, 10 óra
Síppal-dobbal. Birinyi József népzenész 
hangszerbemutatója a Tímárházban.

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

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

O műsorVáltozás. Megváltében. n

O a KÖztünK élő arany. A któ a Kölcsey Központ-
ban. n

28

Az ön

O Koncert a Kistemplomban. Új al-
bumával készül Debrecenbe az ismert kon-
certorgonista, Rákász Gergely. A művész 
december 10-én a Református Kistemp-
lomban mutatja be Christmas című leme-
zét, amelyben a komolyzene és a karácso-
nyi hangulat vegyül.

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

Derecskei Kézműves Kör kiállítása 
– Tímárház, február 16-áig

A „fülemile füttye” 
– Vojtiba bábszínház, február 25-éig

Billentyűk 
– Modem, február 25-éig

Mitológia újratöltve 
– Modem, február 25-éig

Gőgös Gúnár és barátai 
– Pető� Emlékkönyvtár, február 23-éig

De lelkem Isten megnyitá 
– Kölcsey Központ, február 28-áig

Nyitva van az aranykapu 
– Józsai Közösségi Ház, március 3-áig

Újraírt népművészet 
– DMK Belvárosi Galéria, március 9-éig

A hit megtartó ereje 
– Déri Múzeum, március 31-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O Február 28., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 28., szerda, 15.30
Kozma László: Mint a kavicsos part 
felé a hullám. Könyvbemutató a DAB-
székházban.

O Február 28., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 28., szerda, 17 óra
Rácz Imre festőművész A fény felé című 
kiállítása a DAB-székházban.

O Február 28., szerda, 18 óra
Toldi estéje-zenés előadás. Sudár An-
namária és Heinczinger Mika a Méliuszban.

O Február 28., szerda, 18.15
Az önsorsrontás „tudománya”. Domokiné 
Tóth Mária előadása az Újkerti K. Házban.

O Február 28., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Három nővér. Soós-bérlet.

O Március 1., csütörtök
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra: A vi rá- 
got tépő lány. 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Március 1., csütörtök, 16.45
Wass Albert-mesedélután a Méliuszban.

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

O Március 1., csütörtök, 20 óra
Bye Alex és a zongorista. Koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 2., péntek
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás. 9.30, 11 és 
14 óra: A virágot tépő lány.

O Március 2., péntek, 22 óra
Ibiza Night Party – Vinai a HALLban.

O Március 2–4.
XV. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene 
Találkozó  és Verseny a DE Zeneművészeti 
Karának Liszt-termében.

O Március 3., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Papírcsodák. Játékos 
foglalkozás az Agórában.

O Március 3., szombat, 15 óra
Fátyolsáv fények, csurranó színek. Új 
kiállítás nyílik a Modemben.

O Március 3., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Március 3., szombat, 20 óra
Óriás-/The Devil›s trade-koncert a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O Március 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő, csengő 
barack. Bérletes előadás. Babusgató.

O Március 4., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógia gyerekeknek 
a Modemben.

O Március 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Sivatagi kaland. 
Ismeretterjesztő program az Agórában.

O Március 4., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Március 5., hétfő, 10 óra
A XI. Országos zongora-négykezes és 
kétzongorás verseny debreceni területi 
válogatója a Vár utca 1. szám alatt.

O Március 6., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Szóló szőlő, csengő barack. 

O Február 6., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliusz Központi 
Könyvtárban.

O Március 6., kedd, 19 óra
Kulterdő a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 6–29.
A Kredenc Egyesület kézműves kiállítása 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 7., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A világ kenyere.  
Az Árgyélus Meseszínház Écsi Gyöngyi 
vendég előadása.

O Március 8., csütörtök
Női nap az Aquaticum Szaunavilágban.

O Március 8., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A világ kenyere.

O Március 8., csütörtök, 18 óra
Nőnap a Hotel Lyciumban.

O Március 8., csütörtök, 20 óra
Révész Sándor & Závada János koncertje 
a Lovardában.

O Március 8., csütörtök, 19 óra
Nőnapi koncert. A DE Zeneművészeti Kar 
Fúvószenekarának hangversenye a Debreceni 
Egyetem aulájában.

O Március 9., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő, csengő 
barack. Bérletes előadás.

O Március 9–11.
Bárdos Szimpózium. Helyszín: DE 
Zeneművészeti Kar – Liszt-terem.

O Március 10., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Március 10., szombat, 20 óra
Kollár-Klemencz László: Rengeteg. 
Lemezbemutató est a Nagyerdei Víztoro-
nyban.

O Március 11., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco parkolójában.

O Március 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Jóka ördöge.

SZAUNAPROGRAMOK minden hét-
köznap, 18 órától az Aquaticumban
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Derecskei Kézműves Kör kiállítása 
– Tímárház, február 16-áig

A „fülemile füttye” 
– Vojtiba bábszínház, február 25-éig

Billentyűk 
– Modem, február 25-éig

Mitológia újratöltve 
– Modem, február 25-éig

Gőgös Gúnár és barátai 
– Pető� Emlékkönyvtár, február 23-éig

De lelkem Isten megnyitá 
– Kölcsey Központ, február 28-áig

Nyitva van az aranykapu 
– Józsai Közösségi Ház, március 3-áig

Újraírt népművészet 
– DMK Belvárosi Galéria, március 9-éig

A hit megtartó ereje 
– Déri Múzeum, március 31-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O Február 28., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Február 28., szerda, 15.30
Kozma László: Mint a kavicsos part 
felé a hullám. Könyvbemutató a DAB-
székházban.

O Február 28., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Február 28., szerda, 17 óra
Rácz Imre festőművész A fény felé című 
kiállítása a DAB-székházban.

O Február 28., szerda, 18 óra
Toldi estéje-zenés előadás. Sudár An-
namária és Heinczinger Mika a Méliuszban.

O Február 28., szerda, 18.15
Az önsorsrontás „tudománya”. Domokiné 
Tóth Mária előadása az Újkerti K. Házban.

O Február 28., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Három nővér. Soós-bérlet.

O Március 1., csütörtök
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 óra: A vi rá- 
got tépő lány. 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás.

O Március 1., csütörtök, 16.45
Wass Albert-mesedélután a Méliuszban.

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

O Március 1., csütörtök, 20 óra
Bye Alex és a zongorista. Koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 2., péntek
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra: Szóló szőlő, 
csengő barack. Bérletes előadás. 9.30, 11 és 
14 óra: A virágot tépő lány.

O Március 2., péntek, 22 óra
Ibiza Night Party – Vinai a HALLban.

O Március 2–4.
XV. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene 
Találkozó  és Verseny a DE Zeneművészeti 
Karának Liszt-termében.

O Március 3., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Papírcsodák. Játékos 
foglalkozás az Agórában.

O Március 3., szombat, 15 óra
Fátyolsáv fények, csurranó színek. Új 
kiállítás nyílik a Modemben.

O Március 3., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 3., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Március 3., szombat, 20 óra
Óriás-/The Devil›s trade-koncert a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O Március 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő, csengő 
barack. Bérletes előadás. Babusgató.

O Március 4., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógia gyerekeknek 
a Modemben.

O Március 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Sivatagi kaland. 
Ismeretterjesztő program az Agórában.

O Március 4., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Március 5., hétfő, 10 óra
A XI. Országos zongora-négykezes és 
kétzongorás verseny debreceni területi 
válogatója a Vár utca 1. szám alatt.

O Március 6., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Szóló szőlő, csengő barack. 

O Február 6., kedd, 16 óra
Anime és Manga Klub a Méliusz Központi 
Könyvtárban.

O Március 6., kedd, 19 óra
Kulterdő a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 6–29.
A Kredenc Egyesület kézműves kiállítása 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 7., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A világ kenyere.  
Az Árgyélus Meseszínház Écsi Gyöngyi 
vendég előadása.

O Március 8., csütörtök
Női nap az Aquaticum Szaunavilágban.

O Március 8., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A világ kenyere.

O Március 8., csütörtök, 18 óra
Nőnap a Hotel Lyciumban.

O Március 8., csütörtök, 20 óra
Révész Sándor & Závada János koncertje 
a Lovardában.

O Március 8., csütörtök, 19 óra
Nőnapi koncert. A DE Zeneművészeti Kar 
Fúvószenekarának hangversenye a Debreceni 
Egyetem aulájában.

O Március 9., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő, csengő 
barack. Bérletes előadás.

O Március 9–11.
Bárdos Szimpózium. Helyszín: DE 
Zeneművészeti Kar – Liszt-terem.

O Március 10., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a 
Hotel Lyciumban.

O Március 10., szombat, 20 óra
Kollár-Klemencz László: Rengeteg. 
Lemezbemutató est a Nagyerdei Víztoro-
nyban.

O Március 11., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco parkolójában.

O Március 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Jóka ördöge.

SZAUNAPROGRAMOK minden hét-
köznap, 18 órától az Aquaticumban



Ho�� egy mondatot!
Kerekasztal-beszélgetésen idézi meg a Déri 
Múzeum Borbély Szilárd alakját, munkásságát.  
A látogatók a helyszínen kézzel írt idézettel em-
lékezhetnek a 2014-ben elhunyt költőre, s ezeket 
később összefűzött könyv formájában őrzi meg 
a múzeum. Az emlékest február 19-én 18 órakor 
kezdődik a Díszteremben. n
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Országos vers-, próza- és meseíró 
pályázatot hirdet a  Debreceni 
Nagyerdőért Egyesület. A téma-
választás szabad, de a pályamű-
nek kapcsolatban kell lennie az 
erdővel, a természetes környe-
zettel. 

Külön kategóriában versenyez-
nek a 6–9 évesek (vers, mese), a 
10–14 és a 15–18 évesek (vers, 
próza, mese).

Minden kategória első három 
helyezettje jutalomban részesül; 
ezenkívül kiadnak egy fődíjat is.  
A helyezett pályaművek meg-
jelennek egy, erre az alkalomra 
kiadott könyvben is. 

Karjában ringat az erdő

A pillanat egy rövid, színes és erős érzelmekkel meghatározott, egy adott cselekményből 
kiragadott idő. Alkalmas arra, hogy az előtte lezajló történést és az utána következő ese-
ményeket sejtesse, érzékeltesse. Ezt az időpillanatot, amikor valami különleges történik, 
egyfajta minőségnek „az Isten céljára kijelölt időpontnak” érzékeljük. A Modern Tánc-Játék 
Stúdió erre a kiragadott időre koncentrálva hozta létre legújabb darabját. Mit jelent a 
múlttal töltött idő? Igazán úgy emlékszünk, ahogyan megtörtént? Átíródik a pillanat, vagy 
csak mi érezzük másnak a múlt és jövő keresztmetszetében?  A Modern Tánc-Játék Stúdió 
– előző darabja folytatásaként – egy mélyebb réteget kutatva keresi a válaszait a Pillanat-
ragasztó című előadásban február 16-án és 17-én a Horváth Árpád Stúdiószínházban. 

Minden pályázó kategóriánként 
egy-egy művel pályázhat. A ma-
ximális terjedelem vers esetében 
legfeljebb 30 verssor, próza és 
mese esetében legfeljebb 2500 
karakter (szóközök nélkül). 

A kiírásnak nem megfelelő 
pályaműveket kizárják a verseny-
ből, és nem értékelik az egyértel-
műen felnőtt segítséggel készült 
írásokat sem.

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

O feltárul a mÚlt. Folytatódik az  
eReDő előadás-sorozat a DMK Belvárosi Közös-
ségi Házában. Február 7-én, szerdán 18.30-kor 
Vetró Mihály tart előadást  Csillagos paripák – 
A szkíta nemezek üzenete címmel, s ekkor lesz 
Az ősi kelme – A szkíták nemezei című könyv 
bemutatója is. Február 21-én 18.30-tól Szántai 
Lajos műveltségkutató előadását hallgat-
hatják meg az érdeklődők Atilla, a magyarok 
első királya, a nagy Nimród unokája, Isten 
ostora és a világ pörölye címmel. Március 7-én 
szintén Szántai Lajos lesz az előadó. A téma: 
Árpád vezér kora: Szkítiától Pannóniáig, a 
magyarok második bejövetele. 

A sorozat korábbi előadásait láthatják a 
Debrecen Televízió nézői is: szombatonként 
18 órától. 

(Ismétlés: vasárnap délutánonként!) n

O emléKezés wass albert-
re. Zenés-irodalmi esten idézi meg az író 
alakját a Lovardában február 15-én 18 órától 
Simó József előadóművész és az Ismerős Arcok 
zenekar.

Simó József  20 éve ismerte meg Wass 
Albert írásait, később barátságot kötött az író-
val és �aival is, akik édesapjuk halála után őt 
kérték fel a hagyaték feldolgozására. Az Isme-
rős Arcok zenekar pedig egyik küldetésének 
tekinti a magyar irodalom népszerűsítését, 
több szállal is kötődnek az íróhoz: januárban 
Wass Albert Örökség-díjatvehettek át a Duna 
Palotában.

A Veletek maradok című műsorban a 
zenekar dalai együtt hangoznak el Wass 
Albert elfeledett vagy eddig elhallgatott gon-
dolataival, melyeket Simó József előadásában 
hallhatunk. n

A pillanat egy rövid, színes és erős érzelmekkel meghatározott, egy adott cselekményből 

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

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

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

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

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

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

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

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

advent 
Debrecenben

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszélyes anyajegyek!

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

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

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu

3232

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

O Kertész miHály-terem
Feb. 7. 20.15 Royal Opera House élőben! 
  Puccini: Tosca-élő operaközvetítés
Feb. 9–14. 15.30 Az útvesztő: Halálkúra
Feb. 9–14. 18 óra Három óriásplakát Ebbing határában 
Feb. 9–13. 20.15 A szabadság ötven árnyalata 
 (10-én és 11-én 13.15-től is)
Feb. 14. 20.15 Valami Amerika 3. – Premier előtt
Feb. 15–21. 15.15 A szabadság ötven árnyalata
Feb. 15–21. 17.30 Fekete Párduc
Feb. 15–21. 20.15 Valami Amerika 3.
Feb. 17–18. 13.15 Testről és lélekről
Feb. 24–25. 13.30 Ősember – Kicsi az ős, de hős!
Feb. 22–28. 15.15 Fekete Párduc
Feb. 22–28. 18 óra és 20.15 (28-án csak 18 órától) Valami Amerika 3. 
Feb. 28. 20.15 Royal Opera House élőben! 
  Christopher Wheeldon: Téli rege – élő balettközvetítés 

O SOÓS IMRE-TEREM
Feb. 1–6. 20.15 Három óriásplakát Ebbing határában
Feb. 1–7. 15.30 A legnagyobb showman
Feb. 1–7. 17.45 A legsötétebb óra
Feb. 3–4. 13 óra Az útvesztő: Halálkúra
Feb. 7. 20 óra A szabadság ötven árnyalata – premier előtt
Feb. 8–14. 15.15 és 17.45  A szabadság ötven árnyalata
Feb. 8–14. 20 óra (9-én nincs) Szólíts a neveden
Feb. 15–21. 19.30 Fekete Párduc
Feb. 15–21. 17.15 Valami Amerika 3.
Feb. 15–21. 15.30 Ősember – Kicsi az ős, de hős! 
 (17-én és 18-án 13.30-tól is)
Feb. 22–28. 15.30 Ősember – Kicsi az ős, de hős!
Feb. 22-–8. 19.45 (23-án nincs) Fekete Párduc
Feb. 24–25. 13.15 Testről és lélekről
Feb. 22–28. 17.30 (23-án nincs) A víz érintése

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Feb. 1–7. 15 óra (3-án nincs) Az útvesztő: Halálkúra
Feb. 3–4. 13 óra A legnagyobb showman
Feb. 17. 17.30 (3-án 15.15-től) Szeretet nélkül
Feb. 1–7. 20 óra Fantomszál
Feb. 8–13. 17.15 (10-én 13 órától is) Fantomszál
Feb. 8–14. 15.15 A hentes, a kurva és a félszemű
Feb. 8–14. 19.45 Én, Tonya
Feb. 15–21. 17.45 A szabadság ötven árnyalata
Feb. 15–21. 19.45 (17-én és 18-án 13 órától is) Szólíts a neveden
Feb. 22–28. 15.30 A víz érintése
Feb. 22–28. 20 óra A Pentagon titkai
Feb. 23–28. 17.45 A Pentagon titkai

A Pentagon titkai

A ’90-es évek sport- és bulvárvilágába repít vissza 
az alaposan elmaszkírozott Margot Robbie. Tonya 
Harding tehetséges fiatal műkorcsolyázó volt; 
ragyogó karrierjét az változtatta meg, mikor meg-
ismerkedett egy férfival. A tehetséges sportolónő 
ezután egy, a legnagyobb riválisa elleni merényletig 
merészkedett, s hirtelen közellenséggé vált. Pedig 
lehet, hogy ő is csak egy áldozat volt, a szigorú 
anyjától kapott neveltetése és az expasija áldozata?

1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg 
Amerikát: a New York Times részleteket közöl egy 
szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánva-
lóvá válik, hogy az USA kormánya félrevezette a 
közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. 
Egy bátor asszony és az elhivatott főszerkesztő a 
Legfelsőbb Bíróságig elmennek, hogy felnyissák 
az amerikaiak szemét. A filmben olyan nagy nevek 
játszanak, mint Meryl Streep és Tom Hanks.

Visszatér a mozivászonra az utóbbi évek nagy sike-
rű erotikus trilógiája; a rajongók ezúttal Christian 
Grey és Anastasia Steele történetének záróakkordját 
láthatják. Természetesen a harmadik részből sem 
hiányozhatnak a zuhany alatti szeretkezések, a 
luxusnyaralások és a magánrepülőn tett utazások, 
sőt még a pikáns kapcsolatban élő páros házasság-
kötését is láthatjuk...

Visszatér a mozivászonra az utóbbi évek nagy sike

A szabadság ötven árnyalata

A ’90-es évek sport- és bulvárvilágába repít vissza 

Én, Tonya

Filmek az ApollóbanFilmek az Apollóban
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februári filmkavalkád



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszélyes anyajegyek!

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

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

Bejelentkezés a vizsgálatra:
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Megfejtéseiket február 19-éig várjuk  
a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió által készített 
borzontorz meséi című alkotásból 

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

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtést beküldő szerencsés olvasóink: 

Tóth Tamás (Görgey u.) 
Szántó Anikó (Vörösmarty u.)
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O tuD eGy proGramról? Ön a szervezője? Szeretné, 
ha bekerülne a Debreceni Korzóba? Az információt a korzo@mcdb.hu 
e-mail címre várjuk! Lapunk a Médiacentrum Debrecen gondozásában 
jelenik meg. A népszerű magazint közel 33 ezer háztartás postaládá-
já ba dobják be Debrecenben, illetve Józsán, emellett a különböző 
terjesztési pontokon lehet hozzájutni, valamint a Dehir.hu-ról is 
letölthető digitális változatban. n

O café KoDály. A Bernstein-emlékkoncert és a Puccini-
est előtt újabb közönségtalálkozókat szervez a Kodály Filharmónia 
Debrecen a Modem Zöld Kilincs kávézójába. Február 5-én 18.15-től 
Balog József zongoraművésszel és Bogányi Tiborral, a pécsi Pannon 
Filharmonikusok vezető karmesterével beszélget Gróf Miklós, február 
6-án Kovács János karmesterrel, valamint a Puccini-est fellépő művé-
szeivel és Potyók Tamás festőművésszel. Sztorik, emlékek, személyes 
vallomások, kapcsolat a művészetek között: egy kávé mellett sok 
minden szóba kerül ezeken a beszélgetéseken. n

O tárlatoK. Az álomidők festőivel az Élettudományi Galériá-
ban találkozhatunk február 10-én 15 órakor. Kovács-Benkő Flóra első 
osztályos tanuló Debrecenben, a székesfehérvári Töpler László pedig 
jogász. A közös nevező számukra a képzőművészet: az álomidőből, az 
álmok világából hoznak el 
alkotásokat, s mutatják meg 
azt a közönségnek. Másnap, 
február 11-én, 11 órakor az 
Elméleti Galériában Artner 
Géza kiállítása nyílik.  
A Kisvárdán élő, Sátoralja-
újhelyen dolgozó sebészorvos 
életében a fotózás kiemelt 
helyet foglal el. Iskolás kora óta szeret fényképezni, a digitális korszak 
2005-ben érte el. Debrecenbe azért is örömmel hozza el a képeit, mert 
itt tanult, itt szerzett diplomát. n

mailto:korzo@mcdb.hu
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a Malompark     
Bevásárlóközpontban!

Vásároljon, sportoljon, 
 ügyintézzen egy helyen, 
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Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

Szabó Gyuri bácsi, 
a „Bükki Füvesember”  
meghívásunkra tart előadást

Debrecenben, 2018. február 26. 17 órától!

Helyszín: Malompark Bevásárlóközpont,  
                    Főépület, emelet

Jegyek elővételben kaphatók
a Biotikum Gyógynövény- és Bioboltban 

a Malompark Főépület földszintjén.

Belépő: 400 Ft


