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Ne fájdítsd a szívem!
A mondat kedves, ma már nem Debrecenben élő 
ismerőstől érkezett, miután megosztottam azon 
a bizonyos hálón a város tavaszi virágpompájáról 
készült csoda képeket. 

A tulipánfa utánozhatatlan rózsaszíne, a bokrok 
káprázatos sárga-zöldjei, a nap ragyogása… Hát 
igen, a tavasz – ha nehezen is érkezett idén – 
alaposan kitett magáért. Tizenöt éven át másutt 
köszöntöttek rám az évszakok, mégis mindig úgy 
válaszoltam, ha kérdezték: debreceni vagyok, csak 
épp Sopronban élek. Sosem feledem, hiszen szép 
időszak volt az ott „nyugaton”, de, bizony, olykor 
én is azt éreztem egy-egy debreceni hír vagy fotó 
láttán: ne fájdítsd a szívem!

Hosszú idő után most újra itt vagyok, úgy simul-
va vissza debreceniségembe, mintha sosem is lett 
volna másként. Az elmúlt évek annyi változást hoz-
tak, mégis minden ismerős. A Nagyállomás hangjai, 
a Nagytemplom magasa, a Nagyerdő lombillata… 
Mennyi „nagy” ebben a mégsem zsúfolt, mégsem 
személytelen, inkább nagyon is élhető, szerethető, 
otthonos városban.

Az én városom mindenkor szép, de tavasszal, 
nyárelőn különösen kedves nekem. Nem unom el a 
sétát belvárosában, jólesik figyelni a járókelők színes 
forgatagát, rácsodálkozni a sok-sok terasszal szinte 
mediterrán hangulatúvá varázsolt közeire. Szeretek 
színházba, moziba, előadásra sietni, koncertre indul-
ni, könyvtárban böngészni, egy-egy hangulatos estét 
tölteni a remek éttermek, szórakozóhelyek valame-
lyikében. Szeretem épített szépségeit is. 

A Kollégium múltmeséit, a Déri tér, s a múzeum 
időtlen pompáját, a falak között rejtőző csodákat. 

Kedves debreceniek és idelátogatók! Ha tehetik, 
fedezzék fel őket májusi sétáik során is!

 Dallos Nagy Krisztina
 a Déri Múzeum sajtóreferense

36
Filmek az Apollóban.
Láthatunk egy Star 
Wars-történetet is!
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Ez nem egy 8 órás 
munkakör. Interjú 
Vida Gyulával
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Halász Judit zenéjén generációk cseperedtek fel. Május 27-én  
11 és 15 órától a Kölcsey Központban tart gyermeknapi koncerteket, 
melyek köré kísérő programokat is kínálnak a szervezők. A Baltazár 
téren a „Közlekedik a család” vetélkedő várja a közönséget, 9-től a 
Kölcsey körfolyosóján pedig esélynap, kézművesség lesz a KreDenc, 
a Maminvent és a Gyermekváros Egyesület jóvoltából. 

Immár hagyomány, hogy gyermeknapon az egész család részese 
lehet az ingyenesen kínált Családi Ringatónak a Kölcsey báltermé-
ben. Május 27-én 10 órától – meghívott vendégként – Dsupin Pállal 
várja az apukákat, anyukákat és gyermekeket hároméves korig. 

A bálterem lesz a helyszíne a Tálti és Világfa című ökomese 
előadásának is 17 órától. 

Gyermeknapi hétvégét szervez a 60 éves Állatkert és Vidámpark 
is: május 26-án és 27-én hosszabbított nyitva tartással (9–18 óra) és 
programokkal várják a családokat. Szombaton beköltözik a Vidám-
parkba a Vojtina Bábszínház, Lúdas Matyi történetét pedig mindkét 
nap a Debreceni Színjátszó Stúdió adja elő 10 és 13 órakor. A lát-
ványetetések, a csacsifogat mellett a Fehérlófia Egyesület íjászai is 
garantálják a gyermeknapi élményt kicsiknek és nagyobbaknak. n
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O logóterveket várnak. Pályázatot hirdet a 
Debreceni Értéktár Bizottság és a Debreceni Műve-
lődési Központ az Értéktár tevékenységét szimboli-
záló jelkép megalkotására.  
A pályázatra bárki jelentkezhet. Az alkotás készülhet 
egyénileg vagy csapatmunkában is. Egy pályázó 
(csoport) két művel jelentkezhet. 

Pályázati kategóriák: amatőr fiatal (16–25 
éves), amatőr felnőtt (25 éves kortól), ill. hivatásos 
képző- és/vagy iparművész egyéni vagy csoportos 
formában.

Nyeremények: 100 ezer, 50 ezer ill. 30 ezer forin-
tos pénzjutalom.

Pályázni és képet feltölteni kizárólag JPG és JPEG 
formátumban lehet. A maximális fájlméret 5 Mbyte. 
A kész pályázatokról készült képeket a  
matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu e-mail 
címre várják augusztus 20-áig. n

Rendkívüli gyermeknap

Dosztojevszkij Debrecenben
A nagy orosz szerző egyik legnagyobb hatású regé-
nyét, A félkegyelműt a Csokonai Színházban Sardar 
Tagirovsky állította színpadra, ám visszatértek az 
eredeti címhez, így a debreceni nézők az Idiótával 
találkozhatnak. Megmentheti-e a jóság, a krisztusi 
szeretet az erkölcsleg romlott, önzéstől szenvedő 
világot? – ez a mű központi kérdése. Dosztojevszkij 
Miskin alakjában a tökéletes szépségű, felsőbbren-
dű embert akarta megteremteni, aki fényt hoz a 
világba.

Tagirovsky értelmezésében Miskin kényelmetlen 
pontja a társadalomnak, s ilyen értelemben antihős. 
„Szerintem mindannyiunkban ott a vágy, hogy 
megpróbáljuk naivan és tisztán kezelni a helyze-
teket, mindenféle elvárás nélkül. Tulajdonképpen 
Miskin ilyen értelemben egy idea, egy nem létező jó 
embernek az ideája.”

A Kazanyban született fiatal rendező Debrecen-
ben arra tett kísérletet, hogy ütköztesse az idiótát, 
nemcsak az orosz arisztokrata társadalommal, 
hanem a társadalom és a szakma és a saját maga 
elvárásaival is. n

O a terMészet csodái. Az Év Természetfotósa 
pályázatot tavaly már 25. alkalommal írták ki. Az utolsó fordulóba 
jutott 125 fotográfia látható azon a Debrecenbe érkező vándor-
kiállításon, amely május 16. és június 15. között tekinthető meg 
a DMK Belvárosi Galériájában. A kiállítást május 16-án 17 órakor 
Seres Géza fotóművész nyitja meg. Az év természetfotóját 2017-
ben Potyó Imre „lőtte”; címe: Téli szárnyak. n
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Mit éreztél, amikor ott álltál az ünnepi köz-
gyűlésen?

Feledhetetlen pillanatok voltak; meg is hatódtam, 
amikor átvehettem a díjat. S ezt még tovább fokoz-
ta, amikor felhívtak a színpadra, hogy köszönetet 
mondjak a kitüntetettek nevében, és láttam lent 
a szüleimet és a felségemet, ahogy a könnyeiket 
morzsolgatják. Akkor már nem tudtam olyan össze-
szedett lenni, mint ahogy terveztem.

2004-ben kerültél a céghez, és másfél éve 
már, hogy a Médiacentrum Debrecen főszer-
kesztőjeként dolgozol. Megváltozott az életed?

A Médiacentrum a debreceni hírgyártás központja, 
idetartozik a Debrecen Televízió, a Dehir.hu hírportál, 
a Rádió 1 Debrecen és a Debreceni Korzó, amit az 
olvasó éppen a kezében tart. Egy egész cégért fele-
lek, ennek megfelelően igyekszem tevékenykedni és 
döntéseket hozni. Nagy felelősség, kevés nyugalom 
jellemzi a napjaimat. Aki ismeri a sajtó, az újság-
írás világát, az pontosan tudhatja, hogy ez nem 
egy 8 órás munkakör, az ember telefonja bármikor 
megcsörrenhet, gyorsan kell reagálni, kezelni egy-
egy helyzetet. Ugyanakkor nagyon szép kihívás is a 
médiában dolgozni. Amikor ebbe a székbe kerültem, 
rengeteg elképzelésem volt, hogyan kellene átala-
kítani, megújítani ezt a rendszert, ami egyébként 
működött, de nagyon sok sebből vérzett. A saját 
bőrömön is éreztem, hogy ez egy családbarátnak 
nagyon nehezen nevezhető munkahely volt. Jellegé-
nél fogva a médiában eleve nehéz úgy kialakítani a 
munkarendet, hogy az emberek tudjanak tervezni, 
meg legyen elég pihenőidő is. Ám néhány prakti-
kus megoldással tudtunk ezen segíteni, bármelyik 
munkaterületet nézzük. Mára már sokat enyhültek a 
gondok; a kollégák szívesebben jönnek be dolgozni.

Vida Gyula évek óta a média világában 
dolgozik. Gyakran tesznek egyenlőségjelet 
neve és a sport közé, s nem véletlenül, 
hiszen maga is futballozott (megyei I-ben 
és NB III-ban); nagyon jól ismeri ezt a terü-
letet. Ám nem csupán a Debrecen Televízió 
és megannyi sportközvetítés riportereként 
tette le a névjegyét. Filmek rendezője, a 
Dehir.hu és a Debreceni Korzó szerzője is 
– tehát igen széles pályán mozog, másfél 
esztendeje pedig megbízást kapott a Mé-
diacentrum Debrecen főszerkesztői poszt-
jának betöltésére. Idén április 11-én nagy 
megtiszteltetés érte Vida Gyulát: Sajtódíjat 
vehetett át a város napján. Mivel kollégák 
vagyunk, így szóba sem jött, hogy magá-
zódjunk ennek az interjúnak a kedvéért: 
nézze el ezt nekünk az olvasó.

Mire gondoltál, mikor értesültél az elismerés-
ről?

Nagyon örültem, mert ez valóban komoly megtisz-
teltetés. Azért is különleges, mert szakmai díj, a 
kollégák javaslatára lettem jelölt. Jólesett, hogy úgy 
érezték, alkalmas vagyok rá, s annak külön örülök, 
hogy ilyen fiatalon kaptam meg.

A Médiacentrum a debreceni hírgyártás központja
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A munkád másik része pedig a szakmai átala-
kítás volt.

Bár alapvetően elismerte a szakma a tevékeny-
ségünket az elmúlt években, de a főleg a televízió 
eléggé le volt maradva – az arculatot tekintve – az 
országos médiához képest; szükség volt egy erős 
ráncfelvarrásra. Munkatársaimnak köszönhetően 
nagyon látványos és modern arculatot hoztunk 
össze. Alakítottunk a műsorszerkezeten, és hozzá-
nyúltunk a Dehirhez is, ami szintén modernebb lett. 
De az is nagy lépés volt, hogy a Rádió 1 családjába 
kerültünk.

Ez egy olyan rendszer, ahol sok és sokféle 
munkát végző kollégák tevékenysége kapcso-
lódik össze. Csapatjátékosnak tartod magad?

Alapvetően annak. A mai napig igyekszem minden 
döntés előtt kikérni azoknak a közvetlenül érintett 
kollégáknak a véleményét, akik nap mint nap az 
adott területen dolgoznak. Attól, hogy én vagyok 
abban a székben, ahol a döntést meg kell hozni, 
felelőtlenség lenne, ha egymagamban mondanék 
bármire igent vagy nemet. Olyan jól összerakott 
cégünk van, olyan kvalitású munkaerővel rendelke-
zünk, ahol lehet támaszkodni az emberek vélemé-
nyére.

Milyen feladatok várnak rád, illetve a cégre az 
elkövetkező hetekben, hónapokban?

Most egy nagyon kemény időszakon vagyunk túl, az 
országgyűlési választások bőven adtak munkát a 
kollégáknak, de az a helyzet, hogy én folyamatosan 
keresem a kihívásokat, most is azon gondolkodom, 
mit lehetne még jobbá, még hatékonyabbá tenni. 
Biztos, hogy lesznek kisebb-nagyobb átalakítások, 
szeretném például még modernebbé, még élvez-
hetőbbé tenni a televíziót, de a Dehirt is tovább 

kell erősíteni, hogy folyamatosan ott legyünk az 
élvonalban. A média ugyanis olyan világ, ami 
folyamatosan alakul, változik. Nagy titkokat nem 
akarok elárulni, de a streamelést mihamarabb 
meg kell oldanunk, hogy képesek legyünk online 
közvetíteni eseményeket a Dehiren, a televíziónál 
pedig a híradó szintjéhez szeretném felzárkóztatni 
a magazinműsorainkat is, illetve tervezem azt is, 
hogy több szórakoztató műsort készítsünk. Minden-
nek elsősorban az idő és a létszám lehet a korlátja: 
kicsit több idő és több ember kellene.

Ha nem dolgozol éppen, akkor mivel foglalko-
zol, mi kapcsol ki?

Debrecenben csak el kell indulni, és az ember 
lépten-nyomon rendezvényekbe, kulturális esemé-
nyekbe botlik, annyi minden van. A sportról nem is 
beszélve, hiszen hatalmas a választék, én mindig 
szívesen beülök megnézni egy-egy mérkőzést. 
Az a helyzet, hogy addig is találtam programot, 
amíg nem született meg a kisfiam, de most már 
99 százalékban vele kapcsolódom ki, amit nagyon 
élvezek. Amíg cipelni kellett, az konkrétan komoly 
sporttevékenység volt, most pedig, hogy elindult, 
nagy gyalogtúrákat teszünk otthon a kertben vagy 
a környéken. Most ő teszi ki a szabadidőm nagy 
részét, vele és a feleségemmel igyekszem minél 
többet együtt lenni, és ez tökéletesen kikapcsol, ha 
éppen nem csörren meg a telefonom. n

Vida Gyula a Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképző Főiskolán végzett 
tanító–kommunikáció szakon, ám 
az újságírás alapjait a budapesti 
Komlósi Oktatási Stúdió hétvégi 
óráin sikerült elsajátítania. Kiváló 
szakemberektől tanult: tanára volt 
Vitray Tamás, a sportközvetítések 
rejtelmeibe Hajdú B. István vezette 
be, a hírszerkesztést és hírolvasást 
pedig Acél Annától tanulta. 

A Médiacentrum a debreceni hírgyártás központja
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Idén sem maradnak el ezek a remek közösségformáló, s egyben 
szórakoztató programok a Debreceni Művelődési Központ szerve-
zésében. Ezeken az elsősorban hétvégi alkalmakon, a város sok-sok 
pontján jól szórakozhatnak a gyerekek és a felnőttek is. A környék-
beliek, a szomszédok barátkozhatnak, ismerkedhetnek, közelebb 
kerülhetnek egymáshoz. 

Május 12.
10–14 óra: Nagysándor-telepi családi nap az Eu-Roma Közösségi 
Házban (Pósa utca 1.)
Május 19.
9–13 óra: Vargakerti gyermeknap a Közép Utcai Óvodában
10–14 óra: Lencz-telepi családi nap a református templom melletti 
közösségi téren
13–22 óra: IV. Pünkösdikirály-választás és gyermeknap az Ondódi 
Közösségi Házban
Május 25.
10–13 óra: Wesselényi-lakótelepi gyermeknap a Tímárházban
Május 26.
10–13 óra: Gyermeknap a Vénkerti Általános Iskolában
10–12 óra: Ifjúság utcai gyermeknapi családi délelőtt az Ifúság utcai 
óvodában
10–18 óra: Gyermeknap a Liget téren
14–18 óra: Gyermeknap a Homokkerti Közösségi Házban
14–19 óra: Újkerti gyermeknapi családi délután és közösségi ünnep 
az újkerti szánkódombon
június 1.
14–17 óra: Szabadságtelepi juniális a Karácsony Sándor Általános 
Iskola udvarán 
16–19 óra: Családi juniális a Fényes udvarban
június 2., 
10–12 óra: Dombosi és Gáspár György-kerti családi juniális a dombosi 
óvoda udvarán
10–13 óra: Nagyerdei gyermeknap az Ötholdas Pagonyban
10–12 óra: Családi juniális az Arany János téren
június 3.
10–12 óra
Családi juniális a Tócó-patak melletti pihenőparkban (Károli Gáspár 
utca)
június 9.
10–13 óra: Kismacsi családi juniális a közösségi házban
10–18 óra: Józsai gyermeknap a Józsaparkban (Tócóvölgy)
10–18 óra: Halápi gyermeknap a volt bokorhegyi iskolában
10–18 óra: Tégláskerti juniális a játszótéren,  református templomnál
15–18 óra: Nagymacsi gyermeknap a közösségi házban
június 14.
15–17 óra: Paci családi juniális a családsegítő és gyermekjóléti köz-
pont udvarán

Nyári színház 
a Nagyerdőben

Városrészi családi 
programok

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok idén is az ország 
legszínvonalasabb művészeti produkcióival várja a 
nézőket, a műfajok lehető legszélesebb palettájáról 
válogatva. Íme, milyen előadásokat láthat a közön-
ség a pazar környezetben, a Nagyerdő árnyas fái 
alatt található színpadon.

O Június 12. és 13., 20.30 (esőnap: június 14.)
Madách színház: váratlan vendég (krimi két rész-
ben)
O Június 18. és 19., 20.30 (esőnap: június 20.)
centrál színház: Házassági leckék középhaladók-
nak (vígjáték egy részben)
O Június 25. és 26., 20.30 (esőnap: június 27.)
kultúrbrigád – átrium Film-színház: egy, kettő, 
három (vígjáték egy részben, valós időben)
O Június 29. 20.30 (esőnap: június 30.)
pécsi balett: carmen (táncjáték két részben)
O Július 1. és 2., 20.30 (esőnap: július 3.)
játékszín – tg production: kellemes húsvéti ün-
nepeket (komédia két részben)
O Július 9. 20.30 (esőnap: július 10.)
játékszín: Hazudj inkább, kedvesem! (bűnügyi 
komédia két részben)
O Július 17. 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
l’art pour l’art társulat: l’art pour nyár
O Július 22. és 23. 20.30 (esőnap: július 24.)
thália színház: premierajándék (bohózat két rész-
ben)
O Július 27. és 28. 20.30 (esőnap: július 29. és 30.)
budapesti operettszínház: a chichagói hercegnő 
(jazzoperett két részben)
O Július 31. 20.30 (esőnap: augusztus 1.)
thália színház: csoda korban élünk (bohózat két 
részben)
O Augusztus 7. 20. óra (esőnap: augusztus 8.)
budapesti operettszínház – duda éva társulat: 
Frida (musical két részben)
O Augusztus 12. 20 óra
experidance production: gyöngyhajúlány balla-
dája (musical két részben)
O Augusztus 13. 20 óra (esőnap: augusztus 14.)
Manna produkció – orlai produkciós iroda: Fran-
cia rúdugrás (szextett két részben)
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Nehezen indult a bajnokság, a folytatás 
azonban kellemes meglepetés lett.

A töröző. n

A K

O FőNixFitt. Az dző. n



10

Nem sok van hátra 
a bajnokságból 
a női kéziseknél. 
Hamarosan búcsú-
zunk egy nehézre 
sikeredett szezon-
tól – is.

Az már korában el-
dőlt, hogy a Lokinak 
e sérülésekkel 
és edzőváltással 
tarkított évadban 
vérmes reményei 
nem lehetnek. Két 
sikeres szezon után a mostaniban csak abban lehet 
bízni, hogy a középmezőny minitabelláját sikerül 
„megnyerni”.

Félidőnél még lehetett hinni abban, hogy a 
DVSC-TVP komplett csapattal jóval feljebb kapasz-
kodhat, ám a balszerencse továbbra is üldözte 
a gárdát. Ugyanis nemcsak Karina visszatérése 
nem sikerült, ráadásul megint megsérült Madi 
Zamfirescu, Lotte Grigelt is hosszabb kihagyásra 
késztette a bokája, sőt Anna Punyko idejekorán 
befejezni kényszerült a szezont. Így aztán öröm-
mel konstatálhattuk, hogy – a súlyos nehézségek 
ellenére – a csapat győzni tudott Budaörsön és 
Békéscsabán, továbbá pontot hozott haza Fehér-
várról, sőt kis híján sikerült meglepetést okozni a 
Dunaújváros ellen.

Az is eldőlt menet közben, amit már korábban 
sejteni lehetett: két szezon után búcsút int Debre-
cennek Karina Jezsikava. A belorusz klasszis első 

szezonja pará-
désra sikeredett 
a Lokiban: nem 
csupán termelte 
a gólokat, hanem 
igazi vezéregyéni-
ségnek, ugyanak-
kor csapatember-
nek is mutatkozott 
a pályán és a 
pályán kívül is. 

Ám a folyta-
tás keservesre 
sikerült a rendkívül 
népszerű „Jezsi” 

számára. Makacs térdsérülése a pályán kívülre pa-
rancsolta, hosszas kezelések után derült ki, hogy a 
műtét elkerülhetetlen. A rá jellemző elszántsággal 
végezte a rehabilitációt, de visszaállása után sem 
szűntek meg a gondjai; újabb korrekciós beavat-
kozást igényelt a rakoncátlankodó lába. Így aztán 
– nagy bánatára – alig tudott csapatának segítsé-
get nyújtani. Ezért kénytelen volt a távozás mellett 
dönteni, hogy olyan bajnokságban folytathassa, 
amelyik kevésbé teszi próbára fizikailag.

„Nem voltam könnyű helyzetben, de döntenem 
kellett arról, miként folytassam. De a csapat a lá-
nyok és a csodálatos szurkolóink örökre itt marad-
nak a szívemben”, mondta döntése indoklásaként, 
és ne legyen kétségünk afelől, hogy búcsúztatása 
felemelő és szép lesz. Méltó hozzá. 

Mert elköszönni egy játékostól nemcsak úgy 
lehet, ahogyan a Lokiba készülő Kovács Annával 
tették…

Halogatta, halogatta a biztos bentmaradás kivívását 
a bajnoki újonc DEAC, ám a rájátszásos sorozat 
utolsó előtti fordulójában, a MAFC elleni 103–81-
es hazai siker végleg eldöntötte, hogy a debreceni 
gárda a 2018/19-es idényben is a férfi kosárlabda 

NB I-ben szerepelhet, míg a legyőzött fővárosi 
egylet és a Sopron kényszerült a kiesési osztályozóra.

Berényi Sándor társulata teljesítette a célkitű-
zést: a feljutást követő első idényben kiharcolta, 
hogy továbbra is az elitmezőny tagja maradjon. 
A remek rajtot követően télen volt egy hosszú 
nyeretlenségi széria (így az a lehetőség is elúszott, 
hogy a Főnix Csarnokban rendezett nyolccsapatos 
kupadöntő részese legyen a DEAC), ám a tavaszi 
hadjárat során, az alsóházi csatározásokban meg 
tudott kapaszkodni a legjobbak között az egyetemi 
együttes.

Megérdemli a közönség is, hogy továbbra is 
láthassa a legjobb magyar csapatokat Debrecen-
ben: szerethető, lelkes csapata van a DEAC-nak, a 
publikum pedig jelezte, hogy „vevő” a jó kosárlabdá-
ra: minden hazai meccsen zsúfolásig megtöltötte az 
Oláh Gábor utcai csarnokot.

Szomorúan engedünk el Debrecenből 
egy igazi klasszist

Behúzták a kosárba a további NB I-es tagságot
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A Debreceni Hoki Klub vezetői 2017 nyarán 
jelentették be, hogy a bajnokságban 
kétszer is elődöntős, a Magyar Kupában 
bronzéremig jutó DHK nem indul a felnőtt 
bajnokságban, szponzorok hiányában 
ugyanis nem sikerült biztosítani a klub 
anyagi hátterét. Az is elhangzott ugyan-
akkor, hogy a korábbi időszakban kiépített 
utánpótlás-gúla ennek ellenére sem marad 
gazda nélkül, s az egyesület a fiatalok 
nevelését továbbra is fontos feladatának 
tekinti. 

Az elmúlt egy esztendő során kilenc korcsoportban 
hokizhattak tovább a debreceni ifjak. A legidősebbek 
5. helyen zártak az U20-as bajnokságban, a 
18 esztendősök 6. helyen végeztek a tizenkét csapatos 
bajnokságban, az U16-osok negyedikek lettek 22 hazai 
együttes között, míg az U14-esek csapata a 36 csapat 
között a 12. helyen fejezték be az idényt. S versenyez-
tek a minik és a szuperminik, a tíz év alatti hokisok is. 
Az alapok tehát biztosnak tűnnek: Debrecenben 
kétszáz felett van a versenyszerűen jégkorongozók 
száma. 

S most úgy tűnik, a jéghegy csúcsa is visszakerül 
a helyére. A Debreceni Egyetem sportklubja januárban 
alakított szakosztályt, s április végén  bejelentette, 
hogy élvonalbeli csapatot épít, s a DEAC felvételét 
kérte az I. osztályú bajnokságba, az Erste Ligába.

Papp László polgármester elmondta, a város to-
vábbra is támogatja majd a jégkorongot, éves szinten 
30 millió forint körüli összeget szánnak erre. 

A szakosztály évi 200 millió forintos költségvetéssel 
tervez. Bács Zoltán kancellár úgy nyilatkozott, az, hogy 
milyen erős játékosokat tudnak majd a DEAC jégko-
rongcsapatához csábítani, azon is múlik majd, hány 
szponzort találnak. Szilvássy Zoltán rektor ugyanakkor 
elmondta, több céggel előrehaladott tárgyalásokat 
folytatnak erről.

Fodor András, a DEAC szakosztályvezetője arról 
számolt be, hogy a szakmai előkészítő munka már 
elkezdődött, kialakult az együttes magja, ami mintegy 
15 játékost jelent. A konkrét szerződtetéseket, az edző 
személyét májusban tervezik bejelenteni. Egy juniorból 
felkerülő játékosuk, Salló Barna jelenleg már a Debre-
ceni Egyetem hallgatója, de mások is jelezték, hogy a 
sportolás mellett szeretnének bekerülni az egyetemre 
is. Ezért az egyetemmel karöltve olyan ösztöndíjrend-
szer kidolgozását tervezik, mely által biztosítani lehet 
a kettős karrier építésének optimális lehetőségeit az 
élsportolók számára.

Újra lesz felnőtt hokicsapata 
Debrecennek

O Ezüstről ArANyrA váltott. Ifjúsági 
Európa-bajnoki címet nyert a 18 éves Bernáth Attila, a Debreceni 
VSC hajdúhadházi illetőségű ökölvívója. Az ifjú bunyós az 2017-es 
korosztályos második hely után az olaszországi kontinentális vetél-
kedőn aranyérmet nyert a legkönnyebbek, a 49 kg-osok között.

Salánki László tanítványa mind a négy mérkőzését megnyerve 
végzett az élen, s, egyáltalán nem mellékesként, a magyar küldött-
ség egyetlen elsőségét jegyezte. 

 Az ifjú kontinensbajnok értékelése szerint legnehezebb 
meccsét a nyitányon egy grúz fiú ellen vívta, akit nagy csatában, 
de egyértelmű 5–0-s pontozással győzött le. Aztán már nem volt 
megállás: harcos mérkőzéseken verte lengyel, majd ír vetélytársát 
is, hogy aztán a döntőben az oroszok öklözője, a verekedéstől, a 
nyílt adok-kapoktól sem visszariadó Batjaj következzen – már az 
Európa-bajnoki címért.

„Amikor először számoltak rá, már éreztem, hogy megle-
het a meccs, a második számolásnál meg már biztos voltam a 
győzelmemben” – mesélte Attila, aki most két-három hét pihenőt 
kap mesterétől, aztán folytatódik a kemény menetelés, egészen az 
augusztusi, budapesti ifjúsági világbajnokságig.

O A DEBrECENi vsE pólósai már azzal teljesítették 
célkitűzésüket, hogy bejutottak az OB I legjobb nyolc 
együttesének felsőházi rájátszásába. Ott végül az 
5–8. helyért küzdők csoportjába kerültek, ahol a BVSC 
elleni párharcban alulmaradtak, így a bajnoki tabella 
7. helyért vívnak páros mérkőzést a Honvéd együtte-
sével.



Bárhol végez a Loki, 
ez már bravúr!
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Nehezen indult az ősz és a 
tavasz is, nemrég még a biztos 
bennmaradás foglalkoztatta a 
debrecenieket, de a végére akár 
ki is kerekedhet ez a szezon.

Diósgyőr, Balmazújváros, Puskás 
Akadémia, Újpest. Ez a négy csa-
pat vár a DVSC-re a bajnokság 
hajrájában. Ez azt jelenti, hogy 
amellett, hogy a bronzéremért 
küzd, a bennmaradásért vívott 
harcot is nagyban befolyásolhat-
ja a következő hetekben a Loki. A 
kiesés elleni küzdelembe immár 
csak kívülről avatkozhatnak be a 
debreceniek, pedig nem is olyan 
régen Herczeg András még arra 
figyelmeztetett, hogy hátrafelé 
is nézni kell a tabellán. Most 
viszont már a dobogóra ácsin-
góznak a DVSC játékosai.

De éppen ezért lesz nagyon 
izgalmas a bajnokság záró 
szakasza. Jós legyen a talpán, 
aki megmondja, hogy a Haladás, 
Mezőkövesd, Diósgyőr, Vasas, 
Balmazújváros ötösből melyik 
kettő fog kiesni, vagy hogy a 
Paks, Újpest, Debrecen, Honvéd 
négyesből melyik lesz a bronz-
érmes. 

Minden eddiginél kiegyenlí-
tettebb küzdelmet hozott az idei 

szezon. A Videotont és a Fradit 
leszámítva tíz olyan csapat van 
az élvonalban, melyből bármelyik 
bármelyiket megverheti és meg 
is verte már korábban. 

Éppen ezért nagy bravúr 
már az is, amit eddig elértek a 
debreceniek. Sokan lesajnálták a 
csapatot és a keret első ráné-
zésre tényleg nem adott túl nagy 
okot a bizakodásra. Ehhez képest 
négy fordulóval a vége előtt 
még mindig reális esélye van a 
Lokinak a dobogóra. Úgy, hogy 
fordulóról-fordulóra nagyrészt 
saját nevelésű játékosokkal áll 
fel a Debrecen, úgy, hogy sze-
gény Herczeg András nem győz 
panaszkodni a sok sérült miatt 
és úgy, hogy hazai pályán idén 
valamiért nem ment a csapat-
nak. 

De nem is ez számít igazán, 
hanem az, amit a vezetőedző 
korábban is nyilatkozott már, 
hogy a jelenért kicsit aggódik, a 
jövőt viszont bíztatónak látja. A 
Honvéd elleni legutóbbi bajno-
kin például egy 18 éves saját 
nevelésű játékos mutatkozott be. 
A kárpátaljai születésű Kusnyír 
Erik csak tavaly nyáron csatla-
kozott a felnőtt kerethez. A jövő 
elkezdődött?

A fiatal Varga Kevin, a szezon felfedezettje (Fotó: dvsc.hu)

Egyetemi 
játékok
Az Európai Egyetemi Sport-
szövetség Végrehajtó Bizott-
sága a 2024-es kontinentális 
sportvetélkedő rendezési jogát 
Debrecennek és Miskolcnak adta. 
A magyar kormány határozatával 
támogatta a pályázat benyúj-
tását, a rendezési díj és az idei 
előkészítő költségek finanszíro-
zását – a nagy feladat azonban 
most következik, hiszen minden 
idők egyik legnagyobb létszámú 
sporteseményének előkészítését 
kell zökkenőmentesen megol-
dani. Hatezer sportoló, sok száz 
közreműködő, edző, versenybíró, 
kísérő érkezik majd hazánkba, 
közel ezer önkéntes segíti a 
szervezők munkáját.

Csaknem hatvan esztendővel 
az 1965-ös budapesti Universiade 
óta minden idők legnagyobb 
multi sporteseményét fogja 
Magyarország megrendezni az 
egyetemi sport keretei között. 

Az EUSA által szervezett 
Európai Egyetemi Játékok jelleg-
zetessége, hogy nem nemzeti 
válogatottak, hanem felsőokta-
tási intézményi színekben induló 
csapatok vehetnek részt.

Bács Zoltán, a Debreceni 
Egyetem kancellárja nyilatkozta, 
hogy a felkészülésre van még hat 
éve az országnak, de az esemény 
mérete nagy kihívás elé állítja a 
két várost és a két egyetemet. 
„Szerencsére az infrastruktúra 
jelentős része adott, a szakmai 
tapasztalataink pedig megvan-
nak a sikeres rendezéshez.” 

Az már eldőlt, hogy a DVTK 
most elkészült stadionja lesz a 
megnyitó helyszíne, a záróün-
nepségnek pedig a Nagyerdei 
Stadion ad majd otthont. 

O lAtiN ritMusok. A Főnix Csarnok lesz a helyszíne a Latin-amerikai Táncok Európa-bajnoksá-
gának május 12-én és 13-án. Az Európa-bajnokság mellett World Open Standard és Latin táncver-
senyeket is rendeznek junior, ifjúsági és felnőtt kategóriákban, valamint Under21 standard és latin 
Magyar Bajnokság is lesz. Az eseményre 60 országból mintegy 400 páros érkezik. A versenyt a 
Valcer Táncstúdió és a Magyar TáncSport Szakszövetség szervezi.
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Még több szavazatot 
kaptak
Hajdú-Bihar megye mind a hat egyéni választókör-
zetében az eddigi képviselők voltak a Fidesz–KDNP 
jelöltjei az országgyűlési választáson, s mind a 
hatan nagy fölénnyel nyertek. A debreceni 1-es 
körzetet Kósa Lajos, a 2-est Pósán László, a 3-ast 
Tasó László, a Berettyóújfalu központú 4-est Vitányi 
István, a hajdúszoboszlói 5-öst Bodó Sándor, a 
hajdúböszörményi központú 6-ost pedig Tiba István 
„húzta be”. Mindannyian több szavazatot kaptak, 
mint a 2014-es választáson, s nem csak darab-
számban, hanem a megszerzett voksok arányában 
is javítani tudták az eredményüket. A listáról a me-
gyéből Halász János (Fidesz) és Bangóné Borbély 
Ildikó (MSZP) szerzett mandátumot. Képünkön a 
debreceni képviselők, miután átvették megbízóleve-
lüket. n

O NárCiszt AjáNDékoztAk. A Dienes László 
görög katolikus intézmény diákjai több száz szál 
nárciszt (a rákbetegeket, rákban haldoklókat gondo-
zó szervezetek szimbólumát) osztottak szét a deb-
receni Hospice-Palliatív terápiás osztályon április 
10-én. „Bár a program 2017-ben lezárult, hozadéka 
a mai napig érzékelhető: a Méltóság Mezeje Prog-
ram egykori diákjai önkéntesen, együttérzésük és 
tiszteletük kifejezéseként szedték és kötötték cso-
korba a virágokat” – fogalmazott Porkoláb Gyöngyi, 
a szemléletformáló program igazgatója, a Debrece-
ni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke. n

O rEptéri juBilEuM. Már két éve közlekedtet 
menetrend szerinti repülőjáratokat a Lufthan-
sa Debrecen és München között. Ezzel egyetlen 
átszállással több mint száz város érhető el a bajor 
nagyvárosból. A járat kétéves jubileumát a Debrece-
ni Repülőtéren ünnepelték meg április 11-én.
Papp László itt felidézte, hogy a város megközelít-
hetősége szempontjából is sokat jelentett Deb-
recen számára a járat elindítása. A polgármester 
elmondta, hogy a következő hónapokban Kassán 
és Nagyváradon is változás következik be, az ottani 
légitársaságok ugyanis bejelentették kapacitásuk 
szűkítését, ezzel a lehetőséggel pedig élni kíván 
Debrecen. n

O kiírták A közBEszErzést A zENEDE FEl-
újításárA. A belvárosi műemléki védettségű 
épület szép és energiatakarékos lesz. Debrecen 
önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatán 360 millió forintot 
nyert a Zenede épületének energetikai korszerű-
sítésére. n

O okos város. „Debrecen elsősorban a 
közlekedésre, az energiagazdálkodásra és 
a digitális írástudásra koncentrál.” Barcsa 
Lajos alpolgármester nyilatkozta ezt az EDC 
központjában tartott konferencián, ahol inter-
aktív, kötetlen formában beszélgettek külföldi 
szakemberek és debreceni intézmények, cégek 
vezetői arról, hogyan fejlesztheti tovább smart 
city programját a cívisváros. n



Felújítják a rendelőt
Az Új Főnix Tervben külön fejezetet szentel az 
önkormányzat azoknak a fejlesztéseknek, amelyek 
a családok, az idősek, a betegek életét teszik köny-
nyebbé. A Gondoskodó város programban 14 olyan 
önkormányzati ingatlan felújítását tervezik, amely-
ben orvosi rendelők, védőnői tanácsadók működnek.
– Most a Bajcsy-Zsilinszky utcai épület következik, 
amelyre 103,8 millió forint támogatási összeg áll 
rendelkezésre – nyilatkozta Orosz Ibolya Aurélia, a 
városrész önkormányzati képviselője.
A Bajcsy-Zsilinszky utcai épületben működő négy 
házi gyermekorvosi körzethez összesen 4500 gyer-
mek tartozik.
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O AszFAltozNAk. Elkezdődött a Szőlőskert utca 
befejező szakaszának aszfaltozása, az Új Főnix 
Terv részeként. Az utca a már 300 méteren meg-
épült burkolathoz csatlakozva összesen 90 méter 
hosszon kap szilárd burkolatot, 4,25 méter széles-
ségben, a meglévő csapadékvíznyelők szintbehe-
lyezéseivel együtt. A kivitelezési munkák befejezési 
határideje öt hónap. 
Türk László, a városrész önkormányzati képvise-
lője kiemelte: 2016-ban kezdeményezte a városi 
közgyűlés Fidesz–KDNP frakciója, hogy az önerős 
útépítésekhez ne kelljen lakossági hozzájárulást 
fizetni, így a Szőlőskert utca befejezéséhez sem 
kellett befizetni önerőt az érintett lakóknak. n

Hagyományosan ismét a város napján, április 11-án adták át az ünnepi közgyűlés kitüntető címeit. 
Idén Duffek Mihály zongoraművész és Édes István kardiológus kaptak díszpolgári címet.  
Pro Urbe Díjat Lukács Lászlónak, a Tankcsapda alapítójának, Csiba László neurológusnak és Mohos 
Nagy Éva operaénekesnek adományozott a közgyűlés. Mecénás-díjjal Czírbusz Istvánt és Sipos Tamást, 
a Baromfiudvar 2002 Kft. tulajdonosait és Katona Gyulát, a Szabó Magda-szobor állíttatóját ismerték 
el. Debrecen Sajtódíját Vida Gyula, a Médiacentrum Debrecen főszerkesztője vehette át. A Kölcsey 
Ferenc-ösztöndíjat a Debreceni Népi Együttes és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes kapta annak érdeké-
ben, hogy Debrecen – a szabadság őrvárosa című alkotásukban bemutassák az Alföld táncéletét, azon 
túlmenően pedig Debrecen 1848/49-es történelmi eseményeit. A polgári és katonai értékek kölcsönös 
megismertetéséért és ápolásáért Legoza Bálint alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandárja 39. lövészászlóaljának parancsnoka kapott emléklapot. n

ünnepi közgyűlés
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Új sportpark
A Vay Ádám utca és a Vak Bottyán utca sarkán, 
a játszótér mellett olyan szabadtéri edzőterem 
létesül, amely segíthet abban, hogy a környéken 
élők egészségesebben éljenek. Amíg a gyer-
mekek játszanak, addig a szüleik sportolhat-
nak. Mint Papp Viktor, a körzet önkormányzati 
képviselője nyilatkozta, az új, 176 négyzetméter 
sportpark az Új Főnix Terv Élhető város prog-
ramjának része lesz. n

Bölcsődét építenek
A Tócóvölgyben óvodát építenek, a Postakertben, 
a Zelemér utca 4. alatt pedig  96 kisgyermek 
ellátására alkalmas új bölcsődét, mely közel lesz a 
Vargakerthez, a Boldogfalvikerthez, a Tégláskert-
hez és az Epreskerthez is. Az önkormányzat az új 
bölcsőde megvalósítására 662 millió forintot nyert 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázatán. n

O 1600 Civil szErvEzEt van bejegyezve 
Debrecenben, ennek közel negyede aktívan műkö-
dik. A város képviselői a pályázati lehetőségekről 
partnerségi napon adtak tájékoztatást. Az esemé-
nyen Széles Diána alpolgármester elmondta, egy 
megnövekedett büdzséből, 33 millió forintos keret-
összegből szeretnék támogatni azokat a szerveze-
teket, melyek debreceni telephellyel rendelkeznek, 
és a város életében a sport, az ifjúság, a kultúra 
és a közösségi szerveződés terén nagyon sokat 
tudnak tenni. Az alpolgármester emlékeztetett 
arra is, hogy Debrecen pályázik az 2023-as Európa 
Kulturális Fővárosa címre, s örömmel várnak olyan 
pályázatokat, melyek illeszkednek ehhez a törek-
véshez. n

O ForEst oFFiCEs. A terveknek megfelelően 
halad a Tüzér utcai irodaház építése a Debreceni 
Vagyonkezelő Zrt. és a Hunép Universal Építőipari 
Zrt. együttműködésében: a 32 ezer négyzetmé-
teres alapterületű, három tömbből álló épület 
bokrétaünnepségét április 5-én tartották. Az  új 
irodaház Debrecen legnagyobb munkahelyteremtő 
beruházása – hangsúlyozta Papp László.  A pol-
gármester kiemelte azt is: cél a város horizontális 
fejlesztése, vagyis az, hogy az irodaház által új 
északkeleti városközpontot hozzanak létre. 

141 millió forintot nyert Debrecen önkormány-
zata a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program Zöld város kialakítása elnevezésű 
pályázatán a Sóház városrész gazdaságélénkítő 
környezeti megújítására. A beruházás az Új Főnix 
Terv része. n

O 550 Millió ForiNtot fordít pályázati 
forrásból a Debreceni Szakképzési Centrum 
az intézményrendszer átfogó fejlesztésére. 
A program részeként kialakítanak majd 
három, úgynevezett digitális közösségi 
alkotóműhelyet, és a pályázat keretében az 
oktatók is módszertani továbbképzéseken 
vesznek majd részt. A program célja az is, 
hogy továbbtanuláskor minél többen válasz-
szák a szakképzést – nyilatkozta Tirpák Zsolt, 
a DSzC főigazgatója. n
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O sportpArk épül. Az Új Főnix Terv Élhető 
város programjának része egy új sportpark meg-
építése az Arany János téren. Debrecen legújabb 
terén jelenleg egy leromlott állapotú bitumenes 
pálya van, amely nem alkalmas a környéken élők 
sportolási igényeinek kiszolgálására. A debreceni 
önkormányzat Papp Csaba, a városrész önkor-
mányzati képviselője javaslatára a régi pálya 
helyén új sportparkot építtet. n

O ötöDik AlkAloMMAl, nagy érdeklődés 
mellett rendezték meg május 3-án Debrecenben 
a Magyar Kard Napját, amely idén egybeesett a 
Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfor-
dulójával. A rendezvény célja, a magyar katonai 
vívóhagyomány megőrzése, a víváshoz kapcsolódó 
emléktárgyak, írásos dokumentumok bemutatása 
volt. n

O Elvitték a Kossuth-szobrot a város főteré-
ről, és felújtják. A restaurálás a talapzatot és a 
szoborcsoportot is érinti. A munkát – a tervek 
szerint – augusztus 19-re fejezi be Győrfi Lajos 
szobrászművész. n 

Megkezdődött az Egyetem téri körforgalom 
átalakítása április 25-én. Az egysávos körpálya 
helyett két 4 méter széles forgalmi sávban 
lehet majd közlekedni. A munkára hat hónapja 
van a kivitelezőnek. Várhatóan egy hónapra 
lezárják a Nagyerdei körút parkerdő felőli  
forgalmi sávját a 72. szám és az Egyetem  
téri villamosmegálló közötti szakaszon.  
A kivitelezési munkák ideje alatt a Simonyi út 
irányából érkező gépjárművek sávelhúzással a 
jelenlegi szembejövő sávon közlekedhetnek  
(a Nagyerdei körúti épületek előtti páros olda-
lon), míg a Klinika felől érkezők sávelhúzással 
a villamospályát használhatják.

Mint Papp László polgármester elmondta, 
körforgalmat alakítanak ki a Pallagi út és a 
Nagyerdei körút csomópontjában is. Erre az 
évre tervezik még a Létai és a Vámospércsi út, 
valamint a Szoboszlói és a István út csomó-
pontjának átépítését, továbbá a Bartók Béla 
úti jobbra kanyarodó sáv kialakítását. n

O 50 évEs a Debreceni Szakképzési Centrum 
Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgim-
náziuma, ahol jelenleg több mint 900 diák tanul.  
A jubileumi ünnepségen Komolay Szabolcs alpol-
gármester köszöntőjében kiemelte, hogy az itt 
folyó szakmai, oktató, nevelő munka magas szín-
vonalú. Igény van rá, s az itt képzett szakemberek 
megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon. n

Átalakítják a 
körforgalmat
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Ismét Könyvutcává alakul a 
Csapó utcai sétálóövezet: a nagy 
hagyományú Ünnepi Könyvhét 
debreceni programsorozata 
keretében idén is kitelepülnek a 
könyvkiadók, könyvesboltok és 
antikváriumok, hogy az olvasók-
kal közösen ünnepeljenek. 

A Méliusz Juhász Péter Könyv-
tár által rendezett esemény 
június 6-án, szerdán a nulladik 
nappal indul: amellett, hogy 
reggeltől már vásárolhatnak 
könyveket az érdeklődők, színes 
és gazdag programkínálattal 
találkozhatnak. A 89. Ünnepi 
Könyvhét és 17. Gyerekkönyv-
napok programját június 7-én, 
csütörtökön 17 órakor nyitja meg 
Tompa Andrea, a programsorozat 
díszvendége, akivel a megnyitót 
követően Szirák Péter, a rendez-
vény kurátora vezet pódiumbe-
szélgetést.

A Csapó utcai színpadon 
már délelőtt könyvbemutatók, 
irodalmi beszélgetések zajlanak, 
a standokon a könyvek mellett 
dedikálások lesznek, az Olvasóli-
getben kézműveskedés, gyerek- 

és ifjúsági programok követik 
egymást, esténként hét órától 
pedig könnyűzenei koncertekkel 
zárják a napot.

Jó hír a japán kultúra sze-
relmeseinek, hogy a könyvhét 
kísérőprogramjaként rendezik 
meg a Debcon – japán napot a 
Méliuszban június 10-én. Délelőtt 
zajlik az animeklubok vetélkedő-
jének debreceni fordulója, ennek 
folytatásaként pedig 13 órától 
izgalmas előadásokon (a man-
garajzolásról, a szamurájokról 
és a japán labdajátékokról) és 

könyvhét Debrecenben

O FAzEkAsFEsztivál. Már a tizedik Jubi-
leumi Nemzetközi Fazekasfesztivált rendezik 
meg május 17. és 19. között. A fesztiválhoz or-
szágos fazekaspályázat, szakmai konferencia, 
valamint kézműves vásár tartozik. A kézműves 
pályázat témái: az alföldi fazekas hagyomá-
nyok öröksége, illetve a zilahi vizeskorsók és 
mázas edények. A pályaművekből és a díjazott 
munkákból ingyenesen látogatható kiállítás 
nyílik a Kölcsey Központban május 17-én 15 
órakor. A fazekasfesztivál részletes programja: 
www.hbmne.hu. n

interaktív foglalkozásokon (japán 
játékok, japán írásjelek gyakorlá-
sa, harcművészeti bemutató stb.) 
ismerkedhetnek az érdeklődők a 
japán kultúrával.

Idén is lesz rajzpályázat: 
az ovisoknak és alsósoknak a 
könyvhét kabalafiguráját kell 
elképzelniük és megrajzolniuk. A 
határidő május 18., a pályázati 
kiírás és a könyvhét részletes 
programja a www.meliusz.hu 
oldalon érhető el.

Az Ünnepi Könyvhét program-
jai ingyenesek. n

A Forrás Lelki Segítők Egyesülete és a Debreceni 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 7. alkalommal szer-
vezi meg a józanság napja elnevezésű rendezvényét, 
hogy felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek 
megelőzésére, kezelésére, május 12-én és 13-án. A 
programok pénteken az Ifjúsági Házban 13 órakor, 
szombaton a Szent Család Plébánia épületében 10-
kor kezdődnek.

Berényi András, a KEF szakmai elnöke szerint ma 
Magyarországon alig van olyan ember, akinek a ro-
konai vagy barátai között ne lenne szenvedélybeteg.

– A függőség nem rögtön úgy kezdődik, hogy va-
laki szenvedélybeteggé válik. Valaki nem attól lesz 
szenvedélybeteg, hogy kórházba kerül, hanem attól, 
hogy nem tudja tartani a kontrollt – 
mondja a szakember.

A rendezvényre nemcsak az 
érintetteket várják, hanem azokat is, 
akiknek a hozzátartozói között van-
nak hasonló problémákkal küzdők.

Van kiút a szenvedély-
betegségből
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O Május 10., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: ezüstbojtár. Bsz.

O Május 10., csütörtök, 19.30
Ahol minden zene. svéd és balti 
kórusmuzsika a Pásti utcai zsina-
gógában.

O Május 11.–június 9.
a Feltámadás igái – kaci simon 
kortárs festőművész kiállítása a 
Hal Köz Galériában.

O Május 11., péntek, 9 óra
kisbojtár fesztivál a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Május 11., péntek
 Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 
óra: tessék engem megmenteni! 
Bérletes előadás.
tiszavirág. Vendégelőadás.

O Május 11., péntek, 14 óra 
vii. találkozások napja. inter-
aktív, zenés program az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 11., péntek, 16 óra 
szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Május 11., péntek, 19 óra 
Csokonai Színház: ezüstbojtár. 
Bérletszünet. Víg Kamara: Hogyan 
nevezzelek? Bérletszünet.

O Május 12., szombat
bepillantás a gazdag madárvi-
lágba. Tavaszi halastavi madará-
szat és csillagséta Hortobágy-Ha-
lastón.

O Május 12., szombat
vi. országos szaunamester 
bajnokság az Aquaticumban.

O Május 12., szombat, 10 óra
Hajdúsági ínyenc nap a Tímár-
házban.

O Május 12., szombat, 10 óra
nagysándor-telepi családi nap 

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

O Madarak voltunk. Gergőce és 
Máriskó angyalt szabadít, boszor-
kát szomorít, ördöggel szántat, 
szamárcsikónak ad szárnyat a vojtina 
Bábszínházban

az Eu-Roma Közösségi Házban. 
(Debrecen, Pósa utca 1.)

O Május 12., szombat, 10.30
kreatív tudomány: centrifuga-
kép. játékos foglalkozássorozat 
az Agórában.

O Május 12., szombat, 14 óra
kertvárosi kutyák karneválja a 
Homokkerti Közösségi Házban. 

O Május 12., szombat, 14 óra
a közösségek hete. piknik a 
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Május 12., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 12., szombat, 15 óra
a pásztorok földjén és szelfizz a 
Hortobágyon fotópályázat kiál-
lítása a Tímárházban.

O Május 12., szombat, 15 óra
elhozta az isten piros pünkösd 
napját. A Motolla pünkösdi alkal-
ma a Homokkerti K. Házban. 

O Május 12., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban ill. az Aquaticumban.

O Május 12., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: norma. Erkel 
Ferenc-bérlet.

O Május 12., szombat, 19–01 óra
éjszakai fürdőzés az Élmény-
fürdőben. 

O Május 12., szombat, 19 óra
Margaret island-koncert a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O Május 12., szombat, 22 óra
sav bázis vs. cívisground-
bernáthy zsiga/zsupi/dirty ice a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 13., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban. 

O Május 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: tiszavirág. 
Vendégelőadás.

O Május 13., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: bagoly-
mustra az Agórában.

O Május 13., vasárnap, 11.30
Firkalak. Játékos feladatok gyere-
keknek a Modemben.

O Május 13., vasárnap, 16 óra
nóta gála a Lovardában.

O Május 13., vasárnap, 17 óra
szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Május 14., hétfő, 10.45
Hangbújócska zenebölcsi. in-
teraktív foglakozás kicsiknek a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 14., hétfő
Vojtina Bábszínház: 10 óra: tessék 
engem megmenteni! 14 óra: 
Mágyika, avagy az ördögök 
könyve. 9.30, 11 és 14 óra: szíp 
kerekek, forogjatok! 

O Május 14., hétfő, 14 óra
szól a dal. a pikkdámák és az 
anzX zenés műsora Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Május 14., hétfő, 18 óra
Víg Kamaraszínház: idióta. Ady 
Endre-bérlet. Horváth Árpád Stú-
diószínház: irén levele. Bsz.

O Május 14., hétfő, 19 óra
komolyra fordítva. klasszikus 
zenei koncert a Homokkerti Kö-
zösségi Házban.
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O Május 14., hétfő, 19 óra
Mácsai pál örkény-estje az Arany 
János utcai Páholy Lakásszínházban.

O Május 14., hétfő, 19.30
vivaldi világa. koncert a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Május 15., kedd, 10 óra
a debreceni szépkorúak klubjá-
nak 10 éves jubileumi ünnepsé-
ge a Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 15., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra: 
tessék engem megmenteni! 
14 óra: Mágyika, avagy az ördö-
gök könyve. 9.30, 11 és 14 óra: 
szíp kerekek, forogjatok! 

O Május 15., kedd, 17 óra
bagdány Franciska kiállítása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban. 
Megtekinthető június 8-áig.

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

O Május 15., kedd, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: irén 
levele. Bérletszünet.

O Május 15., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: norma. Lend-
vay Márton-bérlet.

O Május 15., kedd, 19 óra
banzaj #27–sungazers / ghost 
toast / pozvakowski koncertso-
rozat a Modemben.

O Május 16., szerda, 9.30
techcsajok. pályaválasztó prog-
ram az Agórában.

O Május 16., szerda, 9.30
ringató. családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Május 16., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi a Csa-
pókerti Közösségi Házban.

O Május 16., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra: 
tessék engem megmenteni! 
14 óra: Mágyika, avagy az ördö-
gök könyve. 9.30, 11 és 14 óra: 
szíp kerekek, forogjatok! 

O Május 16., szerda, 14 óra
szeresd a fát! Programsorozat az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 16., szerda, 14 óra
rajzkiállítás a madarak és fák 
napja alkalmából a Homokkerti 
Közösségi Házban. 

O Május 16., szerda, 16 óra
Mentál Filmklub a Delta moziban.

O Május 16., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 16., szerda, 17 óra
lenergy: az év természetfotósa, 
2017. Fotókiállítás a Belvárosi 
Galériában. Megtekinthető június 
15-éig.

O Május 16., szerda, 18.15
Civilizációs betegségek, emész-
tőszervi problémák – megelőzés, 
gyógyulás természetes módsze-
rekkel. schneider imréné dieteti-
kus-természetgyógyász előadá-
sa az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 16., szerda, 19 óra
Halmos béla Folkklub: sára Fe-
renc a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 16., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: norma. Hor-
váth Árpád-bérlet.

O Május 16., szerda, 19 óra
paprikáscsirke, avagy stex és 
new york zenés vígjáték a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Május 17–19.
X. jubileumi nemzetközi Faze-
kas Fesztivál Debrecen Belvárosá-
ban, a Kossuth téren.

O Május 17., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra: 
tessék engem megmenteni! 

14 óra: Mágyika, avagy az ördö-
gök könyve. 9.30, 11 és 14 óra: 
szíp kerekek, forogjatok! 

O Május 17., csütörtök, 15 óra
a fazekasfesztivál pályaművei-
ből és a díjazott munkákból kiál-
lítás nyílik a Kölcsey Központban. 

O Május 17., csütörtök, 16 óra
női nap az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Május 17., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Homok-
kerti Közösségi Házban.

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

O Május 17., csütörtök, 18 óra
kovács ágnes és barátai koncert 
a Zöld Kilincsben.

O Május 17., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha 
álom az élet. Bérletszünet.

O Május 17., csütörtök, 19 óra
virsky. lélegzetelállító, hihetet-
len a gravitációt meghazudtoló 
művészeti táncelőadás a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Május 18., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 
óra: szíp kerekek, forogjatok! 

O Május 18., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Május 18., péntek, 20 óra
Majka&curtis-turné a Hallban.

O Május 18., péntek, 20 óra
bordó sárkány-koncert a Nagy-
erdei Víztoronyban.

O Május 18., péntek, 21 óra
i lova 2000’s: groove coverage/
brooklyn bounce/Master blaster 
– koncert a Lovardában.

O Május 19., szombat
búbos banka megfigyelés a 
malomházi tanösvényen. 

O Május 19., szombat, 9 óra
vargakerti gyermeknap a Közép 
utcai Óvodában.

O deBreceni réGiséGvásár 
a kishegyesi úti tesco-parkolóban: 
május 13-én és és 27-én
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O Május 19., szombat, 10 óra
kölyök klub a Tímárházban.

O Május 19., szombat, 10 óra
lencz-telepi családi nap a Lencz-
telepi Református Templom mel-
letti közösségi téren.

O Május 19., szombat, 10 óra
szirének szigete. Családi prog-
ram a Modemben.

O Május 19., szombat, 13 óra
iv. pünkösdkirály-választás és 
gyermeknap az Ondódi Közössé-
gi Házban.

O Május 19., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 19., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban, ill. az Aquaticumban.

O Május 19., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ha 
álom az élet. Bérletszünet.

O Május 20., vasárnap, 14 óra
aqua Manó party az Élményfür-
dőben.

O Május 20., vasárnap, 17 óra
szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Május 22., kedd, 10 óra
till eulenspiegel vidám csínyjei. 
ifjúsági koncert Kölcsey Központ 
Nagytermében.

O Május 22., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interak-
tív foglalkozás az Újkerti Közös-
ségi Házban.

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

O Május 22., kedd, 18 óra
ieas Film club: in the name of; 
Moderátor: jurewicz ádám. 
Klasszikus és kortárs angolszász 
mozi a Modemben.

O Május 22., kedd, 18.15
café kodály. közönségtalálkozó 
a Zöld Kilincs művészeti kávézóban.

O Május 22., kedd, 19.30
réztől az aranyig. koncert a Köl-
csey Központ Nagytermében.

O Május 23., szerda, 9.30
gyermeknap. Hangbújócska 
zenebölcsi a Csapókerti Közössé-
gi Házban.

O Május 23., szerda, 9.30
ringató. családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Május 23., szerda, 13 óra
terefere party a Nagymacsi Kö-
zösségi Házban.

O Május 23., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Madarak 
voltunk. Bérletes előadás.

O Május 23., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Művelődési Központ-
ban.

O Május 23., szerda, 18.15
a Föld önvédelme – természet 
az ember ellen? domokiné tóth 
Mária reikimester előadása az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 23., szerda, 19 óra
budapest bár-koncert a Lovar-
dában.
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O Május 23., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
júlia. párbeszéd a szerelemről. 
Kertész Gyula-bérlet.

O Május 24–26., 9 óra
iii. cívis népzenei fesztivál a 
Józsai Közösségi Házban.

O Május 24., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: lomta-
lanítás. Színházi nevelési előadás.
14 óra: Madarak voltunk. 

O Május 24., csütörtök, 13.30
kreatív kemencés délután a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Május 24., csütörtök, 17 óra
A Tájoló tűzzománc szakkör és a 
Palmetta ötvöszománc szakkör 
közös évadzáró kiállítása. Meg-
tekinthető június 15-éig.

O Május 24., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar  
a Homokkerti Közösségi  
Házban.

O Május 24., csütörtök, 17 óra
Hangszervarázs. vándorkiállítás 

Lévay Péter fotóiból a Józsai Kö-
zösségi Házban. Megtekinthető 
július 31-éig.

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

O Május 24., csütörtök, 18 óra
ljubljana-koncert a Modem 
belső kertjében.

O Május 24., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O Május 25., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 óra:  
lomtalanítás. Színházi nevelési 
előadás.
14 óra: Madarak voltunk. Bérletes 
előadás.

O Május 25., péntek, 10 óra
nagy játéknap. népi sportjáté-
kok gyermekeknek a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Május 25., péntek, 10 óra
Wesselényi-lakótelepi gyermek-
nap a Tímárházban.

O Május 25., péntek, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a szemüve-
ges szirén. Janikovszky- 
bérlet.

O Május 25., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Május 25., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
pillanat-ragasztó. Vendégjáték.

O Május 25., péntek, 19 óra
rosé torony _  ii. rosé habzó-
bor-fesztivál: 1. nap 30Y koncert 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 26–27.
gyermeknapi hétvége. Játékos 
feladatok az Agórában.

O Május 26., szombat
 városrészi programok: 10 óra
gyermeknap a Liget téren, a 
Vénkerti Általános Iskolában. 
gyermeknapi családi délelőtt az 
Ifjúság utcai óvodában. 14 óra
Újkerti gyermeknap a Szánkó-
dombnál. Gyermeknap a Homok-
kerti Közösségi Házban.
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O Május 26., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 26., szombat, 17 óra
gyermeknap. szaunaprogramok 
a Hotel Lyciumban ill. az 
Aquaticumban.

O Május 26., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Téri Árpád-bérlet.

O Május 26., szombat, 19 óra
rosé torony_ ii. rosé habzóbor 
fesztivál: 2. nap Ivan and the 
parazol a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 26., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
pillanat-ragasztó. Vendégjáték.

O Május 26-27.
pusztai gyermeknap. Szafarizás a 
Hortobágyi Vadasparkban.

O Május 27., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a 
Kishegyesi úti Tesco-parkolóban. 

O Május 27., vasárnap, 10 óra
gyermeknapi móka a Manó 

Udvarban. Helyszín: Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeum (Debrecen, 
Péterfia u. 28.)

O Május 27., vasárnap, 10 óra
gyermeknap a Modemben.

O Május 27., vasárnap, 10.30
ii. rozé torony Fesztivál: gyer-
meknap a Víztoronyban.

O Május 27., vasárnap, 11 és 15 óra
Halász judit gyermeknapi kon-
certjei a Kölcsey Központ Nagy-
termében.

O Május 27., vasárnap, 14 óra
gyermeknap. Aqua Manó Party 
az Élményfürdőben.

O Május 27., vasárnap, 17 óra
szaunaprogramok az 
Aquaticumban.

O Május 27., vasárnap, 19.30
görög zenei esték a Metropólia 
Székházban.

O Május 27., vasárnap, 21 óra
éjszaka a Múzeumban. gyer-
meknap a Déri Múzeumban.

O Május 28., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a szemüve-
ges szirén. Benedek Elek-bérlet.

O Május 28., hétfő, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Madarak 
voltunk. Bérletes előadás.

O Május 28., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Rajz János-bérlet.

O Május 29., kedd
utószó: áttűnések. kiállítás a 
Vojtina Bábszínházban. 

O Május 29., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: 
Madarak voltunk. Muzsikáltató. 
Játékos hangszerbemutató.

O Május 29., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a szemüve-
ges szirén. Mészöly-bérlet.

O Május 29., kedd, 17 óra
szatyor az Újkerti K. Házban.

O Május 29., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Universitas-bérlet.
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O Május 29., kedd, 19 óra
a katolikus egyházmegye fenn-
állásának 25. évfordulója. Film-
vetítés az Apolló moziban.

O Május 30., szerda, 9.30
ringató. családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Május 30., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 óra: lomta-
lanítás. Színházi nevelési előadás.
14 óra: Madarak voltunk. 10 és 
14 óra: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemutató.

O Május 30., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a szemüve-
ges szirén. Weöres Sándor-bérlet.

O Május 30., szerda, 15 óra
nemzetközi eucharisztikus 
kongresszus missziós kereszt-
jének ünnepélyes fogadása a 
Szent Anna-székesegyházban.

O Május 30., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a Voke 
Egyetértés Műv. Központban.

O Május 30., szerda, 18 óra
smart city Meetup a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Május 30., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 30., szerda, 18.15
nyílt gyógyító, segítő nap az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 30., szerda, 19 óra
Stúdiószínház: Házimurik. Bsz.

O Május 31., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a 
Józsai Közösségi Házban.

O Május 31., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: lomta-
lanítás. Színházi nevelési előadás.
14 óra: Madarak voltunk. Bérletes 
előadás. 10 és 14 óra: Muzsikálta-
tó. Játékos hangszerbemutató.

O Május 31., csütörtök, 16 óra
kontinensvándorlás a múltban 
és napjainkban. Rácz Sándor: Az 
ősmasszívumok vándorlása című 
könyvének bemutatója a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 31., csütörtök, 16 óra
női nap az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Május 31., csütörtök, 17 óra
szatyor termelői udvar a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Május 31., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Május 31., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a 
Józsai Közösségi Házban.

O Május 31., csütörtök, 18 óra
ezüstpüspöki hálaadó szentmi-
se a Szent Anna-székesegyházban. 

O Május 31., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Szabó Magda-bérlet.

O Május 31., csütörtök, 18.15
café kodály. közönségtalálkozó 
a Zöld Kilincs művészeti kávézó-
ban.

O Május 31., csütörtök, 19 óra
Halmos Béla Folk klub: enyedi ág-
nes és salamon soma koncert + 
táncház Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 31., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Házimurik. Bérletszünet.

O debrecen ritmusai. koncert a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Június 1., péntek, 9 óra
Egész napos csöndes, zenés, el-
mélkedéses imaórák Debreceni 
Szent Anna-székesegyházban.

O Június 1., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Madarak 
voltunk. Bérletes előadás.

O Június 1., péntek, 14 óra
szabadságtelepi juniális a Ka-
rácsony Sándor Általános Iskola 
udvarában.

O Június 1., péntek, 16 óra
családi juniális a Fényes udvarban.

O Június 1., péntek, 18 óra
szabó balázs bandája lemez-
bemutató koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Június 1., péntek, 18.15
café kodály. közönségtalálkozó 
a Zöld Kilincs művészeti kávézó-
ban.

O Június 1., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: idióta. Téri 
Árpád-bérlet.

O Június 1., péntek, 19.30
debrecen ritmusai. koncert a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Június 2., szombat
vadasparki csillagösvény-must-
ra. Távcsöves bemutató a Tejút 
csillagairól a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban.

O Június 2., szombat, 9 óra
városi és vasutas gyermeknapi 
juniális a Voke Egyetértés Műve-
lődési Központban.

O Június 2., szombat, 10 óra
Ünnepi szentmise a Debreceni 
Szent Anna-székesegyházban.

O Június 2., szombat, 10 óra
dombosi–gáspár györgy-kerti 
családi juniális a Dombosi Óvo-
da udvarában.

O Június 2., szombat, 10 óra
nagyerdei gyermeknap az Öt-
holdas Pagonyban.

O Június 2., szombat, 15 óra
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 2., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 2., szombat, 18 óra
byealex koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Június 2., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: a lutherek. Bsz.

O Bordó sárkány-koncert a nagyerdei 
víztoronyban május 18-án
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O Június 3., vasárnap, 10 óra
városrészi családi juniális a Tócó-
patak melletti pihenőparkban.

O Június 3., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: barango-
ló. ismeretterjesztő programso-
rozat az Agórában.

O Június 3., vasárnap, 18 óra
Csokonai Színház: a lutherek. 
Rajz János-bérlet.

O Június 4., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: a lutherek. 
Lendvay Márton bérlet.

O Június 5., kedd, 18 óra
ieas Film klub: the shape of 
water; Moderátor: ureczky 
eszter. Klasszikus és kortárs angol-
szász mozi a Modemben.

O Június 6., szerda, 9.30
ringató. családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Június 6., szerda, 16.30
a lélek útján. török anikó 
festőművész kiállítása a DAB-
székházban.

O Június 6., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Honthy Hanna-bérlet.

O Június 7., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Madarak 
voltunk. Bérletes előadás.

O Június 7., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 7., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Három nővér. 
Latinovits Zoltán-bérlet.

O Június 8–10.
Weöres sándor országos gyer-
mekszínjátszó találkozó a Cso-
konai Színházban és a Horváth 
Árpád Stúdiószínházban.

O Június 8., péntek, 18 óra
intim galaxis finisszázs a b24 
Galériában.

O Június 9., szombat
Városrészi programok: 10 óra: csa-
ládi juniális a Kismacsi Közösségi 
Házban. józsai gyermeknap a 
Józsaparkban. családi juniális az 
Arany János téren. Halápi gyer-
meknap a volt Bokorhegyi Iskolá-
ban. tégláskerti családi juniális 
a játszótéren. 15 óra: gyermek-
nap a Nagymacsi K. Házban.

O Június 9., szombat, 10.30
kreatív tudomány: stop-motion 
az Agórában.

O Június 9., szombat, 15 óra 
vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Június 9., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 9., szombat, 20 óra
apey/Hangácsi Márton akusz-
tikus koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Június 10., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: csikóha-
lak nyomában az Agórában.

O Június 11., hétfő, 9 óra
Vojtina Bábszínház: lomtalanítás. 
14 óra: Madarak voltunk. 

O Június 11., hétfő, 14 óra
aqua Manó party az Élményfür-
dőben.

O Június 12., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: lomtalanítás. 
14 óra: Madarak voltunk. 10 és 
14 óra: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemutató.

O Június 12., kedd, 15 óra
piramisok országában. időszaki 
kiállítás a Déri Múzeumban.

O Műszaki hiBa. szenzációs humor-
esttel érkezik varga Ferenc József és 
aradi tibor a dMk Belvárosi közösségi 
házának Pódiumtermébe (kossuth 
u. 1.)  június 8-án 17 és 19.30 órától. 
Belépőjegyeket aznap 10 és 18 óra 
között lehet a helyszínen vásárolni. 
Jegyek rendelése, előjegyzése: (70) 
429-6577, ill. muszakihiba@gmail.
com. a jegyek ára: 2900 forint.
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O Június 12., kedd, 17 óra
balán éva kiállítása a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban. 

O Június 12., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: idióta. 
Mensáros László-bérlet.

O Június 12., kedd, 20.15
royal opera House: a hattyúk 
tava. balett az Apolló moziban.

O Június 12–13., 20.30
Madách Színház: váratlan ven-
dég. krimi két részben a Nagyer-
dei Szabadtéri Színpadon.

O Június 13., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: lomtalanítás. 
14 óra: Madarak voltunk. 10 és 14 
óra: Muzsikáltató. 

O Június 13., szerda, 14 óra
aqua Manó party az Élményfür-
dőben.

O Június 13., szerda, 18.15
évadzáró életreform piknik az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Június 13., szerda, 19 óra
Víg Kamara: idióta. Németh-b.

O Június 14., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: lomtalanítás. 
14 óra: Madarak voltunk. 10 és 14 
óra: Muzsikáltató. 

O Június 14., csütörtök, 15 óra
családi juniális a családsegítő köz-
pont pacikerti irodájának udvarán.

O Június 14., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Június 15., péntek, 20.30
sörtorony: Mistery gang-kon-
cert a Nagyerdei Víztoronyban.

Üveghegyeken innen 
– Vojtina Bábszínház, május 22-éig
Palaics Mária éva képei 
– Újkerti Közösségi Ház, május 22-éig
a debreceni Fotóklub kiállítása  
– Józsai Közösségi Ház, május 19-éig
halász Géza karikatúra-kiállítása
– Voke Egyetértés Művelődési Köz-
pont, június 2-áig

Még látható tárlatok



II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt, 1993. 
május 30-án, pünkösd ünnepén kelt 
„Hungarorum gens” kezdetű bullájával 
megváltoztatta a magyar katolikus egyház 
szervezeti felépítését, megalapította a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, és 
püspökké nevezte ki Bosák Nándort, az Egri 
Hittudományi Főiskola rektorát. A püspök-
szentelést 1993. június 15-én tartották a 
székesegyházi rangra emelkedő debreceni 
Szent Anna-templomban. 

Az egyházmegye fennállásának  
25. évfordulójára Debrecenben jubileumi 
ünnepségsorozattal készülnek. 
O  Május 28., hétfő, 19 óra: kerekasztal- 
beszélgetés az egyházmegye megala-
kulásáról a Szent József Gimnázium díszter-
mében Seregély István nyugalmazott 
egri érsek, Bosák Nándor nyugalmazott 
debrecen–nyíregyházi megyés püspök, 
Gyulai Endre nyugalmazott szeged–csanádi 
megyés püspök és Fodor András debrecen–
nyíregyházi püspöki helynök részvételével. 
O  Május 29., kedd, 19 óra: filmvetítés az 
Apolló Moziban. „Törd meg az éhezők-
nek...” (Iz 58,7): a Bosák Nándor püspökről 
szóló portréfilm megtekintése ingyenes, de 
előzetes regisztráció szükséges.
O  Május 30., szerda, 15 óra: a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus missziós 
keresztjének ünnepélyes fogadása a Szent 
Anna-székesegyházban.

25 éves az 
egyházmegye

O  Május 31., csütörtök, 18 óra: Bosák 
Nándor püspökké szentelésének 25. év-
fordulóján ünnepi ezüstpüspöki hálaadó 
szentmisét mutat be a Szent Anna-szé-
kesegyházban. 
O  Június 1., péntek: a missziós kereszt 
előtt délelőtt 9 órától egész napos csön-
des, zenés, elmélkedéses imaórák 
O  Június 2., szombat: az ünnepség-
sorozat központi rendezvénye. Délelőtt 
10 óra: ünnepi szentmise, amelyen részt 
vesznek a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia tagjai, a határon túli magyar 
egyházmegyék főpásztorai, további 
meghívott egyházi és világi méltóságok, 
az egyházmegye papjai és hívő közös-
sége, szerzetesrendek tagjai, valamint 
az egyházmegyei intézmények vezetői. 
A szentmise főcelebránsa Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom–budapesti 
érsek. n

O júliA – párBEszéD A 
szErElEMről. Visky András 
darabját Ráckevei Anna ihletett játékával a 
stúdiószínházban láthatjuk május 23-án. A 
szerző édesapja Magyarországon képzett 
református lelkész volt, aki fiatal feleségével 
a második világháború után Magyaror-
szágról „átszökött” Erdélybe, hogy a nyáját 
szolgálja. Az 1956-os ideológiai tisztogatás 
következményeként 22 év börtönre ítélte őt 
a román kommunista diktatúra. Nem sokkal 
később feleségét, Júliát hét gyermekével 
kitelepítették a Duna-delta Gulágjába. Azt 
sem tudta, hogy a férje él-e még. Júlia az 
emberpróbáló helyzetben is a szerelemről és 
a hűségről adott tanúbizonyságot: hűséges 
maradt Istenhez, férjéhez és a magyarsághoz

O itt A végE, Fuss El vélE. 
Idén is sok és sokféle előadással, produk-
cióval, tárlattal és egyéb rendezvénnyel 
örvendeztette meg a közönséget a Vojtina 
Bábsznház társulata. Mint mindennek, 
hamarosan ennek az évadnak is eljön a 
vége: június 17-én, vasárnap 10 és 13.30 
óra között tartják a hagyományos kapuzáró 
rendezvényt a Nagytemplom mögötti 
Emlékkertben. (Képünkön részlet A virágot 
lépő lány című előadásból)
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Szilágyi Imre grafikusművész 
munkáiból nyílt tárlat a Debre-
ceni Református Kollégiumban 
április végén. A művész így vall 
az alkotásról: 

– Ez egy szenvedély, egy olyan 
foglalkozás vagy hivatás, melyet 
addig űz az ember, amíg tud mo-
zogni, létezni. Ezzel élünk, ezzel 
fekszünk és kelünk, és sokszor 
mindennel szemben előnyben 
részesítjük, ami nem feltétlenül 
jó, de nem tehet mást az ember, 
mint hogy csinálja. Szeretném 
megmutatni a változó világot, 
ahogy én látom a változást. Akár 

egy uszadékfában, egy szőlőgyö-
kérben, egy szarvasbogárban, 
egy hatszáz éves katedrálisban. 
Mi változtatja? Látszólag változ-
tatja? Minden csak rajtam múlik? 
Csak én látom így? Mert a vál-
tozás örök, minden azon múlik, 
hogy mit veszek észre abból. 

Szilágyi Imre kiállítását júni-
us végéig láthatjuk. n

Megmutatni a 
változó világot



Manók az udvaron, 
éjjel a múzeumban
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy udvar. 
Ha földjére eső hullt, pompás szobrok nőttek ki 
belőle. Ám gazdájának valami mégis hiányzott, így 
magához hívott minden manót...

Így kezdődik a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
gyermeknapi meséje. A történetben sok valós elem 
is akad, hiszen valóban megújult, megszépült az 
épület belső udvara, és – persze – csodálatos szob-
rok is várják itt a látogatókat. A gyermeknapi móka 
május 27-én 10 órától 16 óráig tart majd. Ennyi idő 
biztosan elég lesz rá, hogy csodaszép virágokat ké-
szíthessenek, s velük feldíszítsék a múzeum udvarát 
a résztvevők.

Felnőtt is lehet gyerek. Ez már a Déri Múzeum 
gyermeknapi programjának címe, amely a tizenha-
ton túliaknak szól. Május 27-én 21 órától 23 óráig 
a nagy múltú Debreceni Casino Egyesület világát 
ismerhetik meg a látogatók. A kiállítótérben, a Dísz-
teremben és a kávézóban is lesznek programok.  
Az éjszakai tárlatvezetés mellett rejtélyekkel 
találják szemben magukat, de tánccal, s – persze – 
kaszinókban szokásos játékokkal is múlathatják az 
időt a múzeum kései vendégei. n

O BAkAtor FEsztivál. Immár másodjára 
„csinálják a fesztivált” a Debrecen közeli Érmel-
léken május 26-án 10 és 22 óra között. Húsz 
borászat válogatott boraival találkozhatunk 
majd Bihardiószegen a Zichy-kastély kertjében, 
ahol a színpadon koncertek, a hajdúsági, bihari 
és érmelléki mesterek vásárában kézműves por-
tékák és házi finomságok várják a látogatókat.

A Nagyszínpadon 13 órától a Tokos zenekar, 
15-től a Cimbaliband Balkan Projekt, 17.30-
tól az AB Weinenberg Blues Band lép fel, 20 
órától pedig a Honeybeast. A fesztivál helyszíne 
megközelíthető a létavértesi kishatárátkelő felől 
(ez magyar idő szerint 6 és 22 óra között van 
nyitva), ill. a nyírábrányi nagyhatárátkelő irányá-
ból. (Ez nonstop nyitva tart.) A fesztivál 18 év 
alatt ingyenes, egyébként 10 lejes belépőjeggyel 
látogatható, s ezért kóstolópoharat is kapunk. 

O gAlilEiről Az AgóráBAN. Vajon milyen égitesteket 
ismertek a XVI. század csillagászai, és milyen újítás fűződik Galilei 
nevéhez? Az Agóra Tudományos Élményközpont új planetáriumi műso-
ra időutazásra hívja az érdeklődőket, akik megtudhatják, mit láthatott 
az itáliai csillagász, amikor távcsövét először fordította az ég felé. 
Akkoriban az egyszerű gyűjtő- és szórólencsék segítségével készült 
távcsöveket tengerészeti és katonai célokra használták. Galilei volt az 
első, aki felismerte a távcsövek tudományos jelentőségét, és csillagá-
szati megfigyeléseket végzett az általa épített optikai eszközökkel. 
Ő fedezte fel például, hogy a Hold felszíne korántsem sima, hogy a 
Jupiter mellett kis csillagocskák „táncolnak”, és ő írta le elsőként a 
Vénusz fázisváltozásait. Az Agóra Galilei távcsöves felfedezései című 
planetáriumi programjából az is kiderül, hogyan jutott az olasz termé-
szettudós arra a következtetésre, hogy nem a Föld a világ közepe. 

Idén is különleges koncerttel 
zárja évadát a Kodály Filharmónia 
Debrecen két együttese, a Kodály 
Filharmonikusok és a Kodály Kórus – 
bérletes hangversenysorozataik két 
utolsó alkalmának vendégfellépője a 
Talamba Ütőegyüttes lesz május 31-

én és június 1-jén 
19.30-tól a Kölcsey 
Központban!

A kivételes te-
hetségű ütőművé-
szek a ritmus és a 
zene szerelmesei. A 

debreceni hivatásos zeneművészek-
kel közös esteken színes, izgal-
mas program várja a közönséget. 
Felcsendül Bach E-dúr hegedűver-
senye és Gerschwin Kék rapszódiája 
ütőhangszereken, Leonard Bernstein 
jól ismert dallamai Biri Gergely, Nagy 

Kíra és Dánielfy Gergely közreműkö-
désével; de lesz saját Talamba-szám 
is. Végül mindenki nyakig merül a 
brazil szamba világában: a Walt 
Disney stúdió Rió című animációs 
rajzfilmjének zenéjével búcsúznak 
– a nyári szünet idejére – a Kodály 
Filharmónia művészei és az estek 
karmestere, Somogyi-Tóth Dániel 
igazgató-művészeti vezető.

Jegyek kaphatók a Kölcsey Köz-
pont jegypénztárában, az Interticket 
értékesítési pontokon, valamint a 
www.jegy.hu oldalon. n

Debrecen ritmusai
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Filmek az Apollóban
Moziműsor
O kErtész MiHály-tErEM
Máj. 10–16., 15.45 egy lélegzetnyire
Máj. 10–16., 17.30 Bosszúállók: végtelen háború
Máj. 10–16., 20.30 hang nélkül
Máj. 12–13., 13.30 nyúl Péter
Máj. 15–16., 18 óra (20. 15-től is) deadpool 2.
Máj. 17–23., 15.45 (18 órától és 20.15-től is) deadpool 2.
Máj. 19–21., 13.30 deadpool 2.
Máj. 24–30., 15.30 hang nélkül
Máj. 24–30., 17.15 (26-án és 27-én 13.15-től is) deadpool 2.
Máj. 24–30., 19.30 solo: egy star Wars-történet
Máj. 31.–jún. 6., 15.15 szűzőrség
Máj. 31.–jún. 6., 17.15 (2-án és 3-án 13 órától is) deadpool 2.
Máj. 31.–jún. 5., 19.30 solo: egy star Wars-történet
Jún. 6., 19.30 Jurrasic World: Bukott Birodalom

O soós iMre-tereM
Máj. 10–16., 16.30 (12-én és 13-án 14.15-től is) kutyák szigete
Máj. 10–14., 18.30 a hely
Máj. 10–14., 20.15 szűzőrség
Máj. 15., 18.30 legjobb úton
Máj. 16., 20.30 szűzőrség
Máj. 17–22., 15.30 Bosszúállók: végtelen háború
Máj. 23., 15 óra Bosszúállók: végtelen háború
Máj. 17–22., 18.30 kutyák szigete
Máj. 17–22., 20.30 (19-én, 20-án és 21-én 13.15-től is) hang nélkül
Máj. 23., 18 óra Debrecen 2023 Filmklub: Mesterdetektív
Máj. 24–30., 15.15 (20.15-től is) deadpool 2.
Máj. 24–30., 17.30 solo: egy star Wars-történet
Máj. 26–27., 13 óra nyúl Péter
Jún. 1–6., 20.15 (2-án és 3-án 13.30-tól is) deadpool 2.
Jún. 1–6., 17.30 solo: egy star Wars-történet
Máj. 31.–jún. 5., 15.30 a Partiállat

O deésy alFréd-tereM
Máj. 10–16., 19.30 Bosszúállók: végtelen háború
Máj. 10–16., 15.30 hang nélkül
Máj. 10–16., 17.15 (12-én és 13-án 13.15-től is) taxi 5.
Máj. 17–23., 17.45 igaz történet alapján
Máj. 17–23., 16, 20 óra a Partiállat
Máj. 19–21., 13.45 a Partiállat
Máj. 24–30., 15.45 deadpool 2.
Máj. 24–30., 18 óra sosem voltál itt
Máj. 24–30., 20 óra (26-án és 27-én 13.30-tól is) a Partiállat
Máj. 31.–jún. 6., 15.45 szörnyek és szerelmeik
Máj. 31.–jún. 6., 17.45 könyvklub
Máj. 31.–jún. 6., 20 óra (2-án és 3-án 13.30-tól is) átejtve

A szuperhősök univerzumának legviccesebb és 
leginkább faragatlan igazságosztója visszatér, hogy 
újabb agyament poénokkal szórakoztassa a mozi-
zókat. A Ryan Reynolds által megformált Deadpool 
ismét mindenkinek beszól, és lerombol minden hősi 
mítoszt. Továbbra is azon fáradozik, hogy ő legyen 
a legszexibb pultos a városban, összetalálkozik egy 
sor nindzsával, jakuzával és pár szexuálisan túlfű-
tött kutyával is. Egy nagy problémával is szembesül: 
ízlését és az ízlelését is elveszíti. n

A világ egyik legkedveltebb történetéből ismerhetünk 
meg újabb részleteket a moziban. Szálljunk fel az 
Ezeréves Sólyomra, és utazzunk egy messzi-messzi 
galaxisba, egy vadonatúj Star Wars-történetben, a 
galaxis legkedveltebb gazfickójával. Vakmerő alvilági 
kalandok során Han Solo megismerkedik későbbi 
másodpilótájával, Chewbaccával, és találkozik a 
hírhedt szerencsejátékossal, Lando Calrissiannal, s 
közös utazásuk végére a Star Wars-saga legszokat-
lanabb hőseivé válnak. n

Egy igazán hátborzongatónak ígérkező thrillerre 
ülhetnek be azok, akik John Krasinski új filmjére te-
szik le voksukat. A történet szereplői igencsak nagy 
rettegésben élnek: a világot kegyetlen ragadozók 
foglalták el, melyek a legkisebb zajra is azonnal 
lecsapnak prédájukra. Egy családnak egyelőre 
sikerül teljesen nesztelenül élni mindennapjait, egyik 
gyermekük mégis életét veszti. Vajon meddig sikerül 
elkerülniük a rettegett zajokat, hogy életben marad-
hassanak? n

Hang nélkül

Deadpool 2.

Májusi filmkavalkád

Solo: Egy Star Wars-történet
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Megfejtéseiket május 24-éig várjuk  
a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között a  
Debrecen Televízió által készített  

Debrecen és környéke című alkotásból 
sorsolunk ki két DVD-t.  

Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtését beküldő szerencsés  

olvasóink:

Gajdan Maria, Komlóssy u. 64. 
Ökrös Imréné, Portörő utca 23.

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

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

a SzemüVeg nem luxuS!
9 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-
tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.  
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal hatá-
rozzák meg.

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

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

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

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

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu



KÖNYVHÉT DEBRECENBEN
Megnyitja kapuit a könyvutca 
a  csapó utcai sétálóövezetben

HURRÁ, GYERMEKNAP!
családi és városrészi prograMok 
sora várja a debrecenieket

2018. 
Máj. 10. – 
jún. 10.

Debreceni korzó
Információs kiadvány
2018. május 10. – 
június 10.

 Lapigazgató: Dr. szabó józsef
 Kiadó: Médiacentrum Debrecen kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

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

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

 Megjelenik: 33 ezer példányban  
  Debrecen területén
 Terjeszti: lapcenter kft.

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

Fotó: Gurbán György

Impresszum
A nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztár-
sasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
polgári tagozat kitüntetést adományozta Angeli 
Istvánnak, a fizikai tudomány doktorának, a Debre-
ceni Egyetem Természettudományi és Technológiai 
Kar Fizikai Intézete Kísérleti Fizika Tanszéke nyu-
galmazott egyetemi tanárának. Múlt havi összeál-
lításunkból Angeli István neve kimaradt; ezt most 
pótoljuk, s gratulálunk neki az elismeréshez.

Ha igazán jó tavasztündéres fotózást szeretne az 
ember, sok mindenre van szüksége. Kellemes nap-
sütésre, ébredező természetre, nyíló virágokra.

De leginkább tündérre; nélküle biztosan nem 
megy a dolog. Én rátaláltam egyre – Gabica ugyan-
is az. Ragyogó mosolya, vakítóan tiszta szempárja 
valóban melengetővé varázsolja a májust, még 
szebbé a fákat, virágokat, a zöldellő réteket.

Mert hiába süt a nap, hiába pompáznak a szir-
mok, igazán a tündéri áldás hozza meg nekünk a 
végső megszabadulást a borzongató téltől.

Lehet-e ennél szebben ünnepelni a tavasz dia-
dalát? Gurbán György

Május 14-én este 19.30 órától a Kölcsey Központ 
Nagytermében a közel 25 éve fennálló, Óbudai 
Danubia zenekar ad izgalmasnak ígérkező kama-
rakoncertet. Műsorukban a főként Négy évszak 
című műve által ismert Vivaldit mutatják be: most 
kevésbé ismert, ám annál gyönyörűbb alkotásain 
keresztül, Hámori Máté vezényletével, miközben 
Eckhardt Gábor zenetörténész egyedi stílusban 
és szakmai igényességgel mesél a közönségnek a 
szerzőről és a művek keletkezéséről. A koncerten 
közreműködik Szakács Ildikó (ének), Bassi-Nagy 
Katalin (fuvola), Szilágyi Kristóf (fagott) és Dinyés 
Soma (csembaló), valamint az Óbudai Danubia 
Zenekar vonósai.

Jegyek kaphatók a Kölcsey Központ jegypénz-
tárában, az Interticket értékesítési pontokon, 
valamint a www.jegy.hu oldalon.
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Kitüntették a fizikust

Tündér a Korzón

Vivaldi világa

O progrAMok A páHolyBAN. Az Arany János 
utcai lakásszínház tartalmas évad végéhez köze-
ledik. Ám még májusban is ígéretes előadásokra 
várják a közönséget. 14-én Mácsai Pál Örkény- 
estje lesz műsoron, az Azt meséld el Pista! 19-én 
pedig Scherer Péter érkezik a Testvérest című 
előadással. (A Páholy előadásaira jegyek a hely-
színen nem kaphatók, csak elővételben, emailben 
rendelhetők a paholyszinhaz@gmail.com címen.) n

lélegzetelállító, hihetetlen, a gravitációt meghazud-
toló művészettel találkozhat a közönség a kölcsey 
központban május 17-én. a 80 éves virsky – ukrán 
állami népi együttes  a világ bármelyik pontján meg-
találja az utat az emberek szívéhez: produkciójuk 
szenvedélyes és látványos, csodálatos és izgalmas. 

varázslatos táncosok 






