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Hull a hó. Fehér mintázatokat fúj a szél az útra,
amely pillanatról pillanatra átrendeződik. Bár
halott még a természet, s keményen tartja magát
a tél, most hozza el a két hónapja még oly nagyon
vágyott fehérséget, csikorgó hangot a talpunk alá,
Tudom, hogy mire e sorokat olvassák, érezni fogjuk
a tavasz illatát a levegőben.
Bódító tavasz lesz, zsongó, ifjító, s szép lassan
belopakszik elménkbe a csend helyére a szó, a szívünkbe a remény, teret követel a képzelet, a költészet. Mert tavasszal költőibbek vagyunk, meglódul a
képzeletünk, jobban is értünk egy-egy költői képet.
Minden tél végén ott hordozzuk magunkban a
tavaszba vetett reményt, a várakozás bizalmát az
eljövendőben, az időnek ezt a furcsa játékát, hiszen
minden márciusban felébred bennünk egy érzés,
amin nem fog az idő, legyünk akárhány évesek.
Van a márciusban valami bátorság, szétáradó,
amitől terveket szövünk, leporoljuk régi ötleteinket;
újra hisszük, hogy megvalósíthatók. Egy több mint
tizenöt évvel korábbi beszélgetés jut eszembe Sütő
Andrással, aki Illyést idézte: „a legnagyobb bátorság
a remény”, mert ez nem tűnékeny, pillangó kön�nyűségű gondolat – mondta –, hanem rendkívüli
bölcsességet és tanulságot hordozó megállapítás.
Két dologhoz hasonlatos még az az időtől nem
csiszolt érzés, ami márciusban elfog: a játékba és a
költészetbe vetett bizalom.
Kívánom hát, hogy megéljük ezt a bizalommal,
reménységgel teli várakozást, s elhiggyük, hogy
„A mi tüdönkből száll ki a tavaszi szél!” – ahogy
József Attila írta.
Vranyecz Tünde
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
szolgáltatási igazgatóhelyettese
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Bach mindenkinek

Három nővér
Csehov legismertebb darabját Ilja Bocsarnikovsz vitte színre a Csokonai Színházban. A fiatal orosz rendező – aki korábban a Hogyan
nevezzelek? című francia vígjátékot állította színpadra Debrecenben –
jó véleménnyel van a magyar színházművészetről.
A darab kultikus motívumai közül a következőt emelte ki: „A legfontosabb talán, amit a színészeknek is folyamatosan hangsúlyoztam,
két egymásnak ellentmondó, alapvetően paradox állítás. Egyrészt,
hogy a földi életnek nincs semmilyen értelme, másrészt, hogy ezzel
az értelmetlenséggel mindig szembe kell szállni, és hinni kell abban,
hogy az életnek igenis lehet értelme. Így tehát a darab és az előadás
legfontosabb motívuma számomra a hit. Hit abban, hogy a létünknek
nem csak biológiai, genetikai szintű értelme és üzenete van, hanem
talán van valami transzcendens, isteni elrendelés benne.”
A főbb szerepekben Sárközi-Nagy Ilonát, Szakács Hajnalkát, Varga
Klárit, Újhelyi Kingát és Kiss Gergely Mátét láthatja a közönség. n

O Társasjátékok
paradicsoma. A Méliusz
Könyvtár várja azokat is, akik játszani
szeretnének. Aki szívesen fényt
derítene egy rejtélyes gyilkosságra,
esetleg megmentené az emberiséget
egy világméretű járványtól, vagy
körbeutazná 80 nap alatt a Földet,
annak ott a helye. Keddenként 15 és
20 óra között az első emeleti kerengőn várják az érdeklődő csapatokat
és magányos harcosokat. (Jöhetnek
nagyi korú játékosok is!) Asztalfoglalás, játékfoglalás és további
információk a tarsasjatek@meliusz.hu
címen kérhető! n

A nemzetközi programot egy New
York-i csellista, Dale Henderson
indította útjára 2010-ben azzal
a céllal, hogy a klasszikus zenét
belecsempéssze a hétköznapokba.
Ezért Bach születésnapján világszerte kiváló muzsikusok ünneplik
a mestert ingyenes koncertekkel.
S nemcsak koncerttermekben,
hanem nyilvános
helyszíneken is:
például aluljárókban, bevásárlóközpontokban,
köztereken. Március 21–25. között
Debrecen is különböző programokkal kapcsolódik a mester
születésének 333. évfordulóját
ünneplő fesztiválhoz. A rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye
lesz március 23-án 19.30 órától a
Nagytemplomban a Bach ünnepi
koncert, melyen – J. S. Bach szóló
orgonaművei mellett – elhangzik
az Air c. tételéről elhíresült, BWV
1068 D-dúr szvit is a Kodály
Filharmonikusok előadásában,
Somogyi-Tóth Dániel vezényletével. A hangverseny orgonista szólistái: Somogyi-Tóth Dániel, Sárosi
Dániel és Csorba Gergő.
A belépés ingyenes! n

O Benne lenni, avagy alkossunk együtt kiállítást! A Vojtina
Bábszínházban megnyitják a teret
fehér felületekkel. A közös alkotásra betérhet bárki március 7-től
március 25-éig. n

A tér dramaturgiája
Kinga Nowak a lengyel középgeneráció festészetének egyik kiemelkedő alakja. A krakkói születésű
művész Düsseldorfban nőtt fel, elvégezte a Krakkói
Képzőművészeti Akadémiát, majd a Párizsi Nemzeti
Művészeti Akadémián töltött két évet ösztöndíjjal,
festészetet tanított Londonban, jelenleg pedig a
krakkói akadémián oktat. Tárlata március 31-éig
látható a Modemben. n
(Fotó: Hofgárt Károly)
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Hangszert a kézbe!

Vizes napok
Miért „kék” a Föld? Mi az a vízlábnyom? Hogyan keletkezik egy víztornádó? A közelgő víz világnapja
alkalmából az élményközpontban
négy napig a vízé a főszerep.
Az érdeklődők leáshatnak az
óceánok legmélyebb bugyraiba,
és megismerkedhetnek a világ
legnagyobb vízeséseivel, de
megtudhatják azt is, léteznek-e
a földinél nagyobb óceánok a
Naprendszerben. Kiderül, hogyan
képes túlélni jó néhány élőlény a
sivatagi körülményeket, sőt még
„varázsolnak” is az Agóra munkatársai: vizet juttatnak át egyik
pohárból a másikba, anélkül, hogy
átöntenék.
Az élményközpont a hosszú
hétvégén, március 15–18. között
rendkívüli nyitva tartással, 10-től
18 óráig várja a látogatókat. n

A tavalyi nagy sikerű kezdeményezés után, ám új elemekkel kiegészülve, Hangszert a kézbe – Extra!
címmel, az országban egyedülálló
módon megszervezi a DMK és a
Hangszeresek Országos Szövetsége (HANOSZ) a rendezvénysorozatot. Az érdeklődők ingyenesen
látogathatják ezt a pazar zenei
játszóteret március 20–24. között
a DMK Belvárosi Közösségi Házában. Lesz 16 rendhagyó énekóra,
7 hangszeres és hangtechnikai
kurzus is; ezeken a részvétel
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni
az 52/413-939-es telefonszámon
lehet. n

O Harry Potter madarai. Újabb
különleges állatfajjal, két fiatal hóbagol�lyal gyarapodott a debreceni állatkert.
A hím testvérpár Amszterdamból érkezett
a cívisvárosba.

O Tavaszi zakatolás. Vasútmodell- és terepasztal-kiállítást
rendeznek a Kossuth utcai Belvárosi Galériában. Március 16-án
12 és 18 óra között, 17-én 10 és
18, 18-án 10 és 17 óra között
várják a látogatókat. n

Tavalyi hajtás
Az idei Tavaszi Tárlat előtt újra láthatjuk a tavalyi díjazottjait.
Március 14. és április 8. között a Kölcsey Központban Csernok Tibor,
Lukács Gábor, Makoldi Sándor, Jászberényi-Szendőfi Éva, Burai
István, Gajdán Zsuzsa, Ginda Zoltán és Toró József munkáival találkozhatunk. n
O Varázslatos kaland. A jó és a rossz harca a 21. században teljesen új értelmet nyer! Erről a debreceni nézők is meggyőződhetnek
a Lord of the Dance előadásán. A világhírű társulat Dangerous Games című produkcióját április 4-én láthatjuk a Főnix Csarnokban. Az ír rendező és
táncművész, Michael Flatley által koreografált produkció 2014-ben teljes felújításon esett át. A lélegzetelállító, új táncokat korszerű vizuális, 3D- és
fénytechnikával ötvözte, így – az új hangzásnak és a látványos kosztümöknek köszönhetően – egy vadonatúj előadás jött létre. n
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Április 8-án
nosítóját kell hitelt érdemlően igazolnia a szavazókörben, mielőtt szavazhatna. A szavazókörben
fel kell mutatni a személyazonosság igazolására a
személyazonosító igazolványt, ideiglenes személyazonosító igazolványt, vezetői engedélyt, útlevelet
vagy ideiglenes útlevelet és a lakcím vagy személyi
azonosító igazolására a lakcímigazolványt. A személyi azonosító igazolására a személyi azonosító
jelről kiállított hatósági bizonyítvány vagy igazolás
is alkalmas. A régi, könyvecske típusú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a
lakcímet is, szintén megfelelő. Felhívom azonban a
figyelmet arra, hogy

Magyarország április 8-án vasárnap
országgyűlési képviselő-választást tart.
A szavazás napjának közeledtével megkérdeztük Szekeres Antal címzetes
főjegyző urat, a Debreceni Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Iroda vezetőjét, mit érdemes tudni a
választásnapi teendőkről.
A szavazás napján hol tudnak szavazni a választópolgárok?
– Április 8-án vasárnap reggel
6 órától este 19 óráig minden
választópolgár abban a szavazóhelyiségben tud szavazni,
amely a választási értesítőjében szerepel. Az értesítő tartalmazza a szavazókör számát,
valamint a szavazóhelyiség
megnevezését és pontos címét.
A választópolgárok hogyan
tudják magukat igazolni a
szavazókörben?
– A választópolgárnak a
személyazonosságát, valamint
lakcímét vagy személyi azo-

csak az érvényes igazolványok alkalmasak az igazolásra. Az egyes okmányok
igénylése során a kérelem
benyújtásakor átvételi elismervényként kapott A/4-es
nyomtatott lap nem elfogadható!
Mi a teendő, ha valaki a szavazás napján
nincs Debrecenben?
– Az a választópolgár, aki a szavazás napján ugyan
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet
nyújthat be a helyi választási irodához.
Mi a teendő, ha a választópolgár nincs Magyarországon a szavazás napján?
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választunk
– Az a választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételére irányuló kérelmet nyújthat be.
A külképviseleti választási irodák felsorolása, elérhetősége megtalálható a Nemzeti Választási Iroda
honlapján, a www.valasztas.hu internetes portálon.
Hogyan és meddig nyújthatóak be ezek a
kérelmek?
– A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, így mind
az átjelentkezésre irányuló, mind a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelem
benyújtható személyesen akár a választópolgár lakóhelye, akár bejelentett tartózkodási helye szerinti
helyi választási irodához. A kérelem eljuttatható
levélben a választópolgár lakóhelye szerinti helyi
választási irodához, vagy benyújtható a választások
hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu honlapon,
ahol a nyomtatványok elektronikus úton kitölthetőek és egyidejűleg benyújthatóak.

Debrecenben a névjegyzékkel kapcsolatos ügyekkel az
új városháza (Kálvin tér 11.)
ügyfélfogadó terében a 17-es
ablak foglalkozik, névjegyzékkel
kapcsolatos tájékoztatás az
(52) 517-620-as
telefonszámon kérhető.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
április 6-án 16 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához, és ugyanezen határidőig lehet
módosítani vagy visszavonni a kérelmet. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelemnek legkésőbb március 31-én 16 óráig kell
megérkeznie, valamint szintén ezen időpontig módosítható vagy visszavonható a kérelem.
Hogyan szavazhat a választópolgár, ha mozgásában való korlátozottsága miatt nem tud
elmenni a szavazókörbe szavazni?
– Az a választópolgár, aki mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt gátolt, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a választópolgár nevét, születési nevét, születési
helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási

helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a
magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. Fontos kiemelni, hogy

A szavazás napján a választási bizottság az urnát csak
a szavazókör területén lévő
címre tudja kivinni, mivel
csak a szavazókör területén
mozoghat.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb április 6-án 16 óráig kell megérkeznie ahhoz
a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében a választópolgár szerepel, vagy a
szavazás napján legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna
iránti kérelem a korábban ismertetett módokon
(személyesen, levélben, a választások hivatalos
honlapján) felül benyújtható meghatalmazott útján
is, de ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz közjegyzői okiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni szükséges.
Mikor tudjuk meg a választás eredményét?
– Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb április 14-én állapítja meg
a választás egyéni választókerületi eredményét.
Ennek az az oka, hogy a külképviseletekről érkezett
urnákban található lezárt borítékokat, valamint az
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat, az ezek megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság
legkésőbb ezen a napon kapja meg és végzi el ezen
szavazatok megszámlálását, valamint a szavazóköri eredmény megállapítását. n
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Építkezés a Loki kéziseinél
Még javában rajtunk a télikabát,
ám a debreceniek már a jövő
szezon csapatát építik. De sokkal
messzebb is gondolkodnak.
A Loki gondolkodásának első
jele a norvég szakember szerződtetése volt, hiszen Tone Tiselj
távozása után alig vette át a vezetőedzői feladatokat Vida Gergő,
máris bejelentettek, ki veszi át a
stafétabotot. Ugyanakkor Ábrók
Zsolt ügyvezető azt is hozzátette:
a fiatal „saját nevelésű” trénerre
természetesen továbbra is számítanak, hiszen helye lesz az új
felállású szakmai stábban is.

Tóvizi Petra a győri sztárkapusnak is
tudott gólt lőni
Aztán egy klub egy ötletes
videó közzétételével fellibbentette a fátylat az első igazolásáról
is: Kovács Anna – egyelőre csak
a poén kedvéért – Loki-színekbe
öltözött. A békéscsabai születésű játékos nagyon fiatalon,
a 2009/2010-es szezonban
debütálhatott hazai pályán az
NB I-ben. Le is csapott rá nyom-

ban az Érd, ahol hamar kulcsjátékossá nőtte ki magát.
A 2015–2016-os idényre
azonban szedte a sátorfáját, és
Dunaújvárosba tette át a székhelyét. Itt érte el eddigi gólcsúcsát
is, hiszen 167 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.
– Nagyon tetszik a koncepció,
ami Debrecenben alakul, s úgy
érzem, a jelenlegi helyezésénél
többre hivatott a csapat; azért fogok dolgozni, hogy minél nagyobb
sikereket érjünk el – mondta el az
átlövő.
Aztán a közeli, de már a távoli
jövőt is jelző Tóvizi Petra szinte
példátlan ötéves szerződése.
Az Ady-gimnázium diákja bő egy
évvel ezelőtt hívta fel először
magára a figyelmet, amikor a
DVSC-TVP búcsúztatta az MTK-t
a Magyar Kupától. Az akkor még
csak 17 éves beálló négy góllal
járult hozzá a Loki-sikerhez. Már
ekkor sejthető volt, hogy kivételes
tehetség bontogatja szárnyait,
folytatva a családi hagyományt,
hiszen Petra édesapja a DKSE
egykori csapatkapitánya, Tóvizi
Krisztián.
Hogy fejlődése mennyire töretlen, ezt legutóbb a Győr klasszisai
ellen is bizonyította, ugyanis
remek játékkal, három góllal
és kiharcolt hetesekkel vétette
magát észre.
– Sikerült olyan megállapodást kötni, amely mindkét fél
számára előnyös – mondta Petra
a szerződéskötés után a klub
honlapjának. – Nekem fontos,
hogy így a családommal élhetek,
az Ady-gimnáziumban tudok leérettségizni, és szeretnék a Deb-

receni Egyetemen továbbtanulni.
Szeretem a várost, a csapatot, a
szurkolótábort, itt vagyok itthon.
Komoly céljaim vannak a kézilabdában; a DVSC-ből szeretnék
felnőtt válogatott lenni.

Borgyos Panna is a jövőt jelenti a Lokinál
Szóval, így rakják le a jövő
alapjait a Lokinál. S ha még
hozzávesszük ehhez az ifjakat,
Román Dorinát, Pénzes Laurát,
Borgyos Pannát és Zelizi Fannit, biztató kép rajzolódhat ki
előttünk...
Kép és szöveg: Gurbán György

Március
28., 18 óra Alba Fehérvár KC–
			
DVSC-TVP

Április
6., 18 óra DVSC-TVP–Érd
13., 18 óra Budaörs Handball–
			
DVSC-TVP

O Reptéri futás. Futóversenyt rendeznek a debreceni légikikötőben április 22-én.
Nevezni a II. Wizz Air Debrecen Airport Runra
április 13-áig lehet nevezni, a versenyzők 5 és
10 kilométeres egyéni, illetve 4x2,5 kilométeres csapatos váltófutás távok és kategóriák
közül választhatnak. Idén a szervezők 1500
futót, és több 6 ezer látogatót várnak ezen a
tavaszi napon a debreceni légikikötőbe.
Online nevezés: www.debrunwayrun.hu n
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Kiharcolták a felsőházi tagságot a DVSE pólósai
A legutóbbi bajnokságban s a mostani sorozatban is
úgy kezdték a küzdelmeket a debreceni vízilabdázók,
hogy – az alapszakasz után – a bajnoki felsőházban az OB I legjobb nyolc csapata közé szeretnének
bejutni. Tavaly nem sikerült kikötőbe vezérelni az álmok hajóját, idén viszont – részsikert elérve – célba
értek a pólósok: kiharcolták a feljutást.
Nem volt zökkenőmentes és izgalom nélküli a
felsőházhoz vezető út. A debreceniek nyolcas
csoportjából a nemzetközi szinten pólózó Szolnok,
FTC és BVSC „lefoglalt” magának három továbbjutó
helyet, míg a fennmaradó egyetlen pozícióért három
csapat, a DVSE, a Kaposvár és a Vasas állt harcban
a teljes idény során.
A debreceniek e közvetlen vetélytársakkal
szemben nem hasítottak (egyaránt iksz és vereség
velük szemben), ám más meccsekről több pontot
gyűjtöttek, mint időközben botladozó ellenlábasaik.
Így aztán az alapszakasz záró fordulójához előn�nyel érkezett a DVSE. A somogyi derbiről a nyertes
mindenképpen feljutott a felsőházba, ám mivel 9–9
lett a Kaposvár–DVSE meccs (három perccel a vége
előtt még kétgólos előnyben voltak a hajdúságiak…),
még bízni kellett a BVSC papírforma-győzelmében a
Vasas ellen (9–8).
– Nagy siker nekünk az, hogy bejutottunk a felsőházba. Régóta dolgozik a Debrecen azért, hogy ez

megvalósuljon. A teher lekerült rólunk, teljesítettük
a tervet, innentől kezdve felszabadultan, nyomás
nélkül játszhat a csapat; megmutathatjuk, mire vagyunk képesek. A csapat munkáját dicséri, ahogyan
hozzáálltak a szezonhoz. Tudom, hogy nincs még
vége a bajnokságnak, de most egy nagy szakasz
zárult le ezzel a mérkőzéssel, és sokkal nyugodtabban tudunk tovább dolgozni – fogalmazott Komlósi
Péter, a hajdú-bihariak vezetőedzője.

Fotó: Nagy Anita
Eldőlt tehát, hogy az A csoportból – a DVSE mellett – a Szolnok, az FTC és a BVSC került be a felsőházba, míg a B jelű mezőnyből az Eger, az OSC,
a Miskolc és a Honvéd kvalifikálta magát a legjobb
nyolc közé. Nem lesz egyszerű a folytatás, hiszen
BL-szereplők, válogatott játékosokkal teletűzdelt
együttesek ellen veszi fel a harcot a DVSE. n

Döcögős évkezdet után szép tavaszban bízik a Loki-drukker
Szebb évkezdést képzeltünk el, főleg, ami a hazai
meccseket illeti – összegezhetjük a Loki focistáinak
télvégi produkcióját. Herczeg András ugyan szinte
minden nyilatkozatában utalt arra, hogy ne téves�szen meg senkit az őszi meccsek alapján kiharcolt
bronzpozíció – a szurkoló már csak
olyan, hogy bizakodik, s mindig csak
előre tekint, miközben ott vannak a
hátunk mögött sorakozó vetélytársak is.
A Nagyerdei Stadionban két
vereséggel indította az esztendőt a
DVSC: előbb a második ligás Dorog
elleni kupabukta (1–2), majd a megyei rivális, NB I-es újonc Balmazújváros elleni vereség (0–2) keserítette
a Lokiért szorítókat.
A folytatás, ha nem is feledtette
a nyitányt, de némileg vigasztalta
a drukkereket, hiszen a Magyar
Kupában a dorogi győzelem (3–2)
az idegenbeli több lőtt góllal a legjobb nyolc közé
csúsztatta a hatszoros kupagyőztes DVSC-t, s a bajnokságban is pontszerzéssel folytatódott a mélyből
való kilábalás. A Puskás Akadémia felcsúti otthonában döntetlenezni nem lebecsülendő teljesítmény,
s a látottak alapján pislákolt a remény, hogy őszi

önmagára talál a csapat. Ezzel együtt figyelmeztető
jelzés, hogy a 2018-as esztendő első két bajnokiján nem tudta bevenni az ellenfelek kapuját a Loki;
száznyolcvan perc gól nélkül hosszú idő, főleg akkor,
ha igazi helyzet is csak néhány akadt...
Adott volt tehát a feladat, hogy az
Újpest elleni hazai meccs után a bajnokság
záró harmadához érkező debreceni társulat
miként javíthat a rossz évkezdésen.
A középpályán konstruktívabb szervezés és
határozottabb közbelépés az ellenakciók
megakadályozásakor, merészebb támadójáték, kevés hiba, s gól, gól, gól.
A márciusi napok meghatározhatják a
Loki végső helyezését is: ha a két hazai
meccs (Újpest, Mezőkövesd) önbizalmat
ad, akkor ezt követően az idegenbeli
dupla, a dunántúli hadjárat (Paks, Haladás) is sikerrel megvívható, s mindez kellő
felkészülést ad az április közepén esedékes
két rangadóra (itthon fogadjuk a Fradit, s a
következő héten pedig a Videoton vendégei leszünk).
S ne feledjük: március második felében a Magyar
Kupában az elődöntőbe jutásért viaskodik a DVSC,
s remélhetőleg nem áll meg ennél a lépcsőfoknál,
hanem egészen május 23-áig, a finálé napjáig csinál
magának programot… n
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Bocskai-emlékverseny

Három kontinens több mint húsz országából összesen mintegy 150 ökölvívó
érkezett a 62. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny alkalmából
Debrecenbe. A hagyományos viadalon a DVSC Boxing sportolói képviselték a
várost – nem is akárhogyan, hiszen a hazai klubok pontversenyében a DVSC lett a
legjobb. Köszönhetően a sikeres hölgytriónak.
A női 75 kilogrammos súlycsoportban két debreceni bokszoló aranymeccsét
láthatta az Oláh Gábor utcai sportcsarnok publikuma: Nagy Tímea – az esélyeknek
megfelelően – biztosan verte Pallás Szimonettát. A 18 esztendős Nagy Angéla
második lett súlycsoportjában, így a debreceniek egy arany- és két bronzérmet
nyertek, s egy-egy helyezésük volt a legjobb 8, illetve 16 között is. n

Új sportcsarnok épül az Epreskertben
Februárban jelentették be, hogy az Epreskerti Általános Iskolai területére jövőre új tornacsarnok épül.
A déli városrész egy olyan sportlétesítménnyel
gazdagodik majd, amely az iskolán túlmenő igények
kiszolgálására is alkalmas. Az 1025 négyzetméteres
csarnokban kosárlabda-mérkőzéseket is lehet majd
rendezni, s az akadálymentes tornacsarnokban
helyet kap egy konditerem és négy öltözőblokk,
valamint egy 300 férőhelyes mobil lelátó is.
A projekt összköltsége bruttó 904 millió forint.
Ebből 600 millió forintot – TAO-támogatásból –
a Magyar Kosárlabda Szövetség ad, az önrészt
pedig a szponzorok és a helyi támogatók állják,
a városnak tehát egyetlen fillérjébe sem kerül a
beruházás n

Kupadöntők Debrecenben
Február közepén nagy közönségsikert aratott a magas emberek
kupacsatája, a férfi kosárlabda
Magyar Kupa nyolcas döntője.
A bajnoki listavezető Szolnok
a szombathelyiek elleni aranymeccsen bezsákolta az MKtrófeát is. A publikum élvezte a
sportág élcsapatainak látványos
meccseit, s ismét bebizonyosodott, hogy van igény a városban
a színvonalas kosárlabdára.
Azt, hogy a kézilabda is igen
népszerű, régóta tudjuk, hiszen
a Loki női társulatainak mec�cseire mindig megtelik a Hódos
Imre Sportcsarnok, de a Főnixben
is rekord nézőszám volt a Győr
elleni „kihelyezett” bajnokin.
Az pedig már most garantált, hogy a férfi kézilabda Final
Four idején sem lesz üres hely
– miként nem volt az előző két

hasonló rendezvényen sem.
A férfi Kézilabda Magyar Kupa
döntője visszatérő vendég
Debrecenben, hiszen zsinórban
harmadik alkalommal viaskodik
a négy legjobb hazai csapat a
hajdúsági megyeszékhelyen.
A magyar szövetség közleménye emlékeztet rá, hogy 2016ban és tavaly egyaránt telt ház
előtt, nagy sikerrel zajlott a
torna a debreceni arénában.
Az idei négyes döntőre április
14-én és 15-én kerül sor.
A férfi NB I előző idényének
első és második helyezettje, a
Telekom Veszprém és a MolPick Szeged biztos résztvevője a
tornának. A másik két elődöntős
helyért márciusban Balatonfüred–Tatabánya és Balmazújváros–Csurgó párharcokra kerül
sor. n
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Nemzeti ünnep Debrecenben
Március 14.

10, 11 és 12 óra Üzenet a múltból – Zenés Pilvax.
Rendhagyó, interaktív megemlékezés a Rocksuli, a
Dilemma Drámaszínpad és a Van Gogh Füle Alternatív
Színházi Műhely előadásában az Ifjúsági Ház nagytermében.
18.30 Fáklyás felvonulás az Egyetem tér
– Egyetem sugárút – Bethlen utca – Déri tér
útvonalon.
19.15 Pósán László országgyűlési
képviselő köszöntője a Déri
téren, majd a Bürkös zenekar
ünnepi zenés folklórműsora debreceni néptáncegyüttesek közreműködésével.

Március 15.

9.15 Térzene a Kossuth téren, majd 9.30-tól az Országzászló felvonása katonai tiszteletadás mellett.
10 óra Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth
téren. „A magyar név újjászületésének napja” – városi
ünnepség. Ünnepi beszédet mond Kósa Lajos tárca nélküli

miniszter. Koszorúzás a
Kossuth-szobornál.
10.50 „Nem sokaság,
hanem lélek...” – ünnepélyes masírozás ’48-as
indulókra a Debreceni
Helyőrségi Zenekar
vezetésével, a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző
Egyesület és a Szabad Lovak Sportegyesület tagjainak kíséretével.
Útvonal: Kossuth tér – Régi Városháza – Megyeháza – Petőfi tér.
Az állomáshelyeken közreműködnek a Debreceni Hajdú Táncegyüttes
tagjai és az Ady Endre Gimnázium diákjai.
11.15 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi
téren. „Kossuth Lajos azt üzente” – ünnepi műsor.
Közreműködnek a Debreceni Zenede Pendely (képünkön)
családjának tagjai és a Törköly zenekar,
a Debreceni Hajdú Táncegyüttes tagjai és az Ady Endre Gimnázium diákjai. A Petőfi téren a családokat lovaglás, kötélverés,
zászlóváltó várja.
17 óra Az Országzászló levonása katonai tiszteletadás mellett
a Kossuth téren. n

Forradalmi programok
a múzeumban
Több programmal is segíti a
Déri Múzeum, hogy a fiatalok
gyarapíthassák tudásukat az
1848–49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiről.
A huszárnak jól van dolga című
foglalkozáson az óvodások és
kisiskolások korabeli öltözetekkel, fegyverekkel, hadászati
technológiával ismerkedhetnek
majd.
A középiskolások Korompai
Balázs történész-muzeológus
rendhagyó óráján vehetnek
részt. A szabadságharc emlékei
című foglalkozáson Debrecen
kiemelkedő szerepet kap, hiszen
politikai központja
volt az országos
eseményeknek.
Kossuth Lajosról,
a forradalom és
szabadságharc
ikonikus alakjáról
is hallanak a fiatalok, de bejárhatják

az e korszakról szóló állandó
kiállítást is.
A Debreceni Irodalom Házában elsősorban az általános
iskolásokat várják a múzeumpedagógusok. A résztvevők maguk
is a márciusi ifjak közé állhatnak a Játsszunk forradalmat!
című foglalkozáson, felidézhetik
március 15-e eseményeit, s egy
minitárlaton eredeti Petőfi- és
Jókai-kéziratokat is láthatnak.
A programok részleteiről a
Déri Múzeum honlapján olvashatnak az érdeklődők. n

O Talpra, magyar! Családi
táncház lesz március 15-én
15 és 21.30 óra között a Motolla
Egyesülettel a DMK Belvárosi
Közösségi Házában. Kötélverés,
kokárdakészítés, címertervezés,
verbunk, palotás és körmagyarbemutató, majd tánctanítás
egyaránt szerepel a programban.
Közreműködnek a Debreceni Népi
Együttes, a Forgórózsa Néptáncegyüttes, a Főnix Néptáncegyüttes, a Hajdú Táncegyüttes, a
Debreceni Honvéd Táncegyüttes
és a Hortobágy Néptáncegyüttes
táncosai. A talpalávalóról Molnár
Miklós zenekara gondoskodik.
S lesz közben: ’48-as népdalok és
katonanóták tanulása és a Cívis
Banda műsora a ’48-as magyar
forradalom és szabadságharc
emlékezetére. n
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Debrecenbe jön a Continental
A legek beruházása

Újabb gyárat létesít Magyarországon a Continental
technológiai vállalat az autóipari elektronikák területén meglévő tevékenységének bővítésére.
A telephely Debrecenben lesz; a déli ipari parkban – a tervek szerint – 2018 harmadik negyedévében teszik le a gyár alapkövét. A Continental
100 millió euró értékű befektetése 450 új munkahelyet teremt majd a városban.
Papp László polgármester ennek kapcsán úgy
fogalmazott, hogy „az elmúlt négy évben történelmet írtunk a gazdaságfejlesztés területén Debrecenben. A kormánnyal együttműködve egy összehangolt, jól átgondolt és sikeres gazdaságfejlesztési
stratégia mentén egészen új helyzetet teremtettünk
Debrecenben és Kelet-Magyarországon”.

2014 és 2018 között – a Continentallal együtt –
23 hazai és külföldi vállalat választotta Debrecent
befektetési helyszínként, vagy döntött amellett,
hogy fejleszteni fogja kapacitását a városban.
Ez azt jelenti, hogy négy év alatt 200 milliárd forint
működő tőke áramlott Debrecenbe és 4700 új
munkahely jött létre.
Ilyen léptékű gazdaságfejlődés Debrecenben,
illetve Kelet-Magyarországon hosszú ideje nem volt
tapasztalható. A polgármester úgy fogalmazott,
hogy az elmúlt négy év abszolút arany betűkkel fog
bevonulni a város gazdaságtörténetébe. n

ÚJ KERÉKPÁRÚT ÉPÜL DEBRECEN BELVÁROSÁBAN
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 548 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a belváros forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági fejlesztésére,
kerékpárosbaráttá alakítására. Az európai
uniós támogatásból megvalósuló beruházás
kivitelezése hamarosan befejeződik.
„A belváros forgalomtechnikájának javítása és kerékpárosbaráttá tétele” elnevezésű, TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat megvalósítása során
egyirányú lett a Széchenyi utca, a Kossuth
utca, a Faraktár utca, a Szent Anna utca és
a Miklós utca, buszsávokat alakítottak ki és
hamarosan befejeződik az érintett terület
kerékpárosbaráttá alakítása is. A kerékpárutak fejlesztésével, az új kerékpárutak építésével az élhető városi közlekedési rend-

szer kialakítása a cél, valamint az, hogy a
kerékpározás legyen az egyik legkedveltebb
O
Emlékezéseszköz Debrecenben. Megfelelő
közlekedési
a hősökre.
infrastrukturális
Az
1942 nyará- fejlesztések esetében a leghatékonyabb
közlekedési eszközzé válhat a
tól 1unk. n
kerékpár. A kerékpározás a modern életstílus elválaszthatatlan része, óvja testi és lelki
egészségünket, miközben kíméli környezetünket.
A beruházás célja a városi mobilitás fenntarthatósága, a belváros közlekedési
terhelésének
csökkentése, a közlekedésbiztonság
fejlesztése.
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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A debreceni ajtók
Pályázatot hirdet az EKF Debrecen 2023 Programiroda amatőr fotósok számára. Olyan, Szabó Magda
Az ajtó című regénye által megihletett műveket várnak, melyek – a regényhez hasonlóan bemutatják –
az ajtó mögött megbújó egyéni, családi történetet,
egy rejtett világot.
A műfaj és a technika szabadon választható.
A tárlatra max. 5 darab előhívott, kidolgozott,
40×30 centiméteres papírképet adhat be a pályázó.
A zsűri által elbírált képeket Debrecenben és a
Városok és Falvak Szövetségének több városában
bemutatják 2018 decemberéig.
A legjobb három alkotás díjazásban részesül.
A beküldött képek a későbbiekben nyomtatott
katalógusban jelennek meg; ehhez kérik a pályaművek digitális reprodukcióját (RGB színtér, 300 dpi
felbontás, a kép hosszabbik oldala 2500 dpi, jpg
vagy tif formátum) elektronikus adathordozón vagy
e-mail címünkre elküldeni.
A nevezési lap letölthető innen:
http://bit.ly/adebreceniajtok_
A pályázat benyújtható március 31-éig
az EKF Debrecen 2023
Programirodában (4025
Debrecen, Simonffy u.
2/A II/13.) személyesen
vagy postai úton.

Kedv, remények,
trillák
A DMK és a Kortárs Könnyűzenei
Egyesület ismét pályázatot hirdet
közismert magyar költők verseinek
megzenésítésére. Pályázni két új
mű beküldésével lehet. A legjobb
produkciók (előzsűrizést követően)
április 13-án közönség előtt mutatkozhatnak be a DMK Pódiumtermében.
Itt a legjobb énekhangot, hangszerelőt,
zeneszerzőt és a legjobb Wass Albertversmegzenésítést díjazza a zsűri.
Jelentkezni március 31-éig lehet;
bővebb információ a DMK honlapján.

O Fiatalok pályázhatnak. A Tehetséges Debreceni Fiatalokért
Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14–19 év közötti
debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a
sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el,
és a tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik
bizonyításához támogatásra van szükségük. A pályázatok
benyújtásának határideje március 23., 14 óra. A legjobb
pályázatot benyújtók mobil IT-eszközökkel gazdagodhatnak.
A pályázatot a kuratórium évente egyszer hirdeti meg; a
díjkiosztó ünnepséget április 11-én rendezik majd meg.
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Megszépülnek az orvosi rendelők
Az Új Főnix Terv gondoskodó város programja keretében az
önkormányzat 11 orvosi rendelő felújítását tervezi; ebből
tavaly öt épület korszerűsítését már el is végezték. Idén
újabbak szépülnek meg. Az ütemezetten haladó munka egyik
eleme a Füredi út 42. szám alatti rendelő megújítása.
Széles Diána alpolgármester beszélt erről helyszíni sajtótájékoztatóján. Szólt arról is, hogy emellett három további
orvosi rendelőt újítanak fel: Józsán a Szentgyörgyfalvi utcai
rendelőben, a Böszörményi útiban, valamint a Pósa utcaiban
folyik a munka.
Kitért arra is, hogy a kisbabákról való gondoskodás is szívügye a városnak: az Anyatejgyűjtő Állomás révén 117 baba
kapott tavaly anyatejet. A 2700 forintos literenkénti tejárhoz
a város további összeget is hozzáad, így sok anya – erre szakosodva – akár havi százezer forintot is megkereshet, emelte
ki az alpolgármester. n

O Díjazták az intézményt. A tizenkettedik Kultúrházak éjjel-nappal eseményen
– február 2. és 4. között – 322 település
452 helyszínén, mintegy 1300 programon,
160 ezer látogató vett részt országszerte.
A sorozathoz a Debreceni Művelődési
Központ idén is csatlakozott. Az akcióhoz
kapcsolódó, Képben van a sokszínűség című
fotópályázatra a DMK Újkerti Közösségi
Háza is benevezett. Programjuk, a Búcsúztatni, lám, a telet, Busójárás, itt a helyed!
című kiállítás és farsangi játszóház a harmadik helyen végzett. n

O Újabb debreceni siker. Idén ismét bekerült
egy debreceni projekt a legjobb tíz közé a Highlights
of Hungary versenyen. Nagyon erős volt a mezőny;
55 projektből (melyek sorában Oscar-jelölt nagyjátékfilm is helyet kapott!) a harmadik helyen végzett
a Debrecen 2023 brand. A díjat Porkoláb Gyöngyi, a
Debrecen 2023 Programiroda operatív igazgatója és
a Classmate Studio vette át közösen. Az arculathoz
egy erős, karakteres és könnyen olvasható egyedi
betűtípus is készült, a Debrecen Sans. n

O Tócoskerti piac. Egy régi tervet sikerül megvalósítani,
aminek nagyon fognak örülni az itt élők – mondta Pósán László
országgyűlési képviselő annak apropóján, hogy elkezdődött a
munka a Tócóskertben, építik az új piacot a Holló László sétány
melletti zöldterületen. Az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés kivitelezési munkálatai – a tervek szerint – 2018 ősz
végére befejeződnek. A fejlesztés az Új Főnix Terv része. n

O Online jegy- és bérletértékesítés. Most már azoknak sem
kell a bérletpénztárhoz elmenni, akik kiegészítő bérlettel veszik igénybe a helyi autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratokat, és rendelkeznek
új típusú e-személyi igazolvánnyal, vagy diákigazolvánnyal.
A DKV weboldalán található Online jegy- és bérletvásárlás menüpontnál kell kiválasztani a megvásárolni kívánt kiegészítő bérlettípust,
majd bankkártya segítségével egyszerűen ki kell fizetni a vásárlás
összegét. Egy tranzakció során akár több bérlet (azonos, vagy különböző típusú) is megvásárolható! Bővebb információ: www.dkv.hu n
O Jobbra is lehet kanyarodni. A tapasztalatok és a
közlekedők visszajelzései nyomán újra módosították a forgalmi
rendet a Szent Anna és a Klaipeda utca csomópontjában.
Felfestették az útburkolati jeleket a Klaipeda utcán, átprogramozták a jelzőlámpákat, így most már a szélső melletti sávból,
a korábbi egyenes irány mellett jobbra is lehet a Szent Anna
utcára kanyarodni. n
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Új Főnix Terv: óvodai fejlesztések
sára alkalmas közösségi teret is. A tornaszoba
Debrecen önkormányzata az Új Főnix Tervben
méretét megnövelik, új nyílászárókat és új
kiemelten kezeli az óvodák fejlesztését.
tetőfedést kap az épület. Az udvaron futópáA cívisvárosban 33 óvoda működik önkorlyát alakítanak ki. Megkezdődött a homlokzati
mányzati fenntartásban, ahol 263 csoportban
hőszigetelő rendszer kiépítése és a homlokzati
6200 óvodás korú gyermek nevelését végzik a
nyílászárók cseréje is. Előre láthatóan
szakemberek.
Összességében
nyáron adják át az óvodát.
Az Új Főnix
A pályázat lehetőséget biztosít
Tervben az önkoraz Új Főnix Tervben
itt is eszközök beszerzésére, melymányzati óvodák
15 óvodát újítanak fel,
nek köszönhetően az intézmény
felét korszerűsíti, és
2,7 milliárd forintból.
infokommunikációs eszközökkel,
egy újat épít a város a
új bútorokkal, textíliákkal és egyéb
Tócóvölgyben.
szakmai eszközökkel gyarapszik.
A korszerűsítési programban a Liget óvoA felújítás idejére a gyermekcsoportokat
da két telephelye, a Bartók Béla úti és a Babits
ideiglenesen a Martonfalvi utca 21. szám
Mihály utcai 2017-be már megújult.
alatti üres óvodaépületben helyezték el.
Jelenleg a Nagyerdei Óvodában zajlik
A Nagyerdei Óvodára fordított európai
felújítás. Nemcsak az épület külső megjelenése
uniós forrás összege 361 millió Ft.
változik, hanem a belső terek is megújulnak.
Képünkön: Kósa Lajos miniszter, Papp László
A terveknek megfelelően áthelyezik az épület
főbejáratát a Pallagi út felé, és kialakítanak egy polgármester és Bana László (Dryvit Profi) a
Nagyerdei Óvodában. n
rendezvények lebonyolítására, szülők fogadá-

O A rekordok költségvetése. 87 milliárd 480 millió forintos főösszeggel elfogadta
Debrecen 2018-es költségvetését a városi közgyűlés; ez eddig a legmagasabb főösszegű
költségvetés Debrecen történelmében. A város 2018-as költségvetésének 36,8 milliárd
forintos a beruházási főösszege; ez több mint 9 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es
összeget. A Kertségi Fejlesztési Programra – a tavalyi 2,7 milliárd forinthoz képest – idén
4,126 milliárd forintot szánnak. A kultúrára közel 3 milliárdot, a szociális ágazatra 2,42 milliárdot, míg a sportra 890 milliót költenek idén; mindhárom területen nőttek a források
tavalyhoz képest. Emellett fejlesztésre is rekordösszeg van a büdzsében. n

O Debrecen versenyben. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023
pályázat meghallgatását Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban tartották. A nemzetközi zsűri előtt minden pályázó magyar város
bemutatta elképzeléseit. A döntés alapján Debrecen továbbjutott
a pályázati eljárás második körébe; a cívisváros mellett Győr és
Veszprém reménykedhet tovább a cím elnyerésében.

2018-ban további 5 óvodát fejleszt a
város, 1,273 milliárd forintból. Többek
között a Boldogfalva Óvoda pallagi
telephelyét, az alsójózsai Kerekerdő
és a Mosolykert Óvodát újítják fel.
A Gönczy Pál utcai ovit tornaszobával
bővítik, a Tócóvölgyben pedig új
óvodát építenek.
Tíz óvoda energetikai felújítását
is elvégzik, 1,19 milliárd forintból:
a Boldogfalva, a Görgey, a Sinay
Miklós, a Karácsony György, a Közép,
a Lehel utcai , a Mosolykert Óvoda
kismacsi telephelye, az Arany János
és a Szivárvány Óvoda. A legnagyobb
volumenű fejlesztés a Jerikó utca 17.
szám alatti, egy óvodának, egy szakközépiskolának, egy közösségi háznak,
egy könyvtárnak és egy kollégiumnak
is helyet adó épületegyüttest érinti,
amelyre összességében 1,4 milliárd
forintot költünk. n

O A JÖVŐ európai VÁROSÁNAK választotta Debrecent a
Financial Times. A világszerte
meghatározó, nemzetközi, gazdasággal és pénzügyekkel foglalkozó napilap díjazta a cívisváros
teljesítményét. Úgy ítélték meg,
hogy kategóriájában a legkiemelkedőbb tőkevonzási stratégiával
Debrecen rendelkezik, ezért egy
éven át A jövő európai városa
címet viselheti. Ezzel brit, bolgár,
cseh, szerb és finn településeket
előzött meg Debrecen, és olyan
városok klubjába lépett be, mint
Barcelona, Birmingham, Bordeaux
vagy Limerick. n
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Emeljük a magasba a gyerekeket!
Március 11-én arra buzdítja a Három Királyfi Három
Királylány Mozgalom a gyermekes családokat, hogy
tíz nagyvárosban egyszerre emeljék gyermekeiket
magasba. A világrekord-állítással a cél felhívni a
figyelmet a család fontosságára. Ehhez ingyenes
családi programokat szerveznek az ország több
pontján, köztük Debrecenben is. A Kölcsey Központban e napon 9.30 és 13 óra között fellépnek
az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház gólyalábasai, az
Eszter-lánc mesezenekar és Szemerey László Samy
bűvész.
A körfolyosón kézműves foglalkozások, játék,
arcfestés várják a családokat.
A 10 órakor kezdődő megnyitón részt vesz Széles
Diána alpolgármestere, Bódor Edit, a Főnix ügyvezetője és Engler Ágnes, a mozgalom debreceni vezetője. Nagy emelés a Nagyteremben 11 órakor! n

Zene és tárgyak
Várnai Gyula kiállítása, a
Rewind azokból a művekből
ad válogatást, amelyek a
hang, a zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati kérdéseit
járják körül. Installációi a
legkülönfélébb hangrögzítési
eszközök – orsós magnó,
walkman, hangszalag, fülhallgatók – felhasználásával
készülnek. Analóg módon
előállított zajokat párosít a
rá jellemző egyszerű eszközökből összeállított tárgyakhoz, amelyek közül nem
egy interaktivitásra késztet,
azaz a néző érintését vagy
játékát igényli. A tárlatot
március 25-étől láthatjuk a
Modemben. n
O Programok a Páholyban. Az Arany János utcai lakásszínházban március 20-án
19 órától egy különleges előadást láthatunk: a Karamazov
testvéreket. Március 25-én pedig
visszatér Bánki Gergely, Vinnai
András és Janklovics Péter: újra
elhozzák A férfiak szexuális világa
című sikerdarabot. A Páholy előadásaira jegyek a helyszínen nem
kaphatók, csak elővételben rendelhető a paholyszinhaz@gmail.com
címen.) n

O Play. Játszótéri kalandjátékon vehetnék részt a legifjabbak (5 éves kortól) a Kölcseyben. A Varidance Társulat
látványos és nagy sikerű ifjúsági előadása először látható
Debrecenben. Abból indulnak ki, hogy ne közösségi
oldalon, hanem közösségben éljünk! De mi történik, ha
a gyerekek már nem egymással, hanem egy virtuális
világban érzik jól magukat? Mi lesz, ha a számítógépjáték
valósággá válik? Hogyan győzzük le az ellenséget? Ki az
ellenség? És van-e visszaút a realitásba? Táncmese – szöveg nélkül – gyerekeknek gyerekekről és a játék öröméről
március 31-én 14 órától. n

O Švejk! vacsorázunk! Jótékonysági vacsoraszínházi est helyszíne lesz a Viktória étterem április 5-én 19 órától.
A derék cseh katona, Švejk szerepében Tóth Zoltán láthatjuk,
Palavicot Jánosi Ferenc alakítja, zongorán közreműködik Ernyei
László. A bevétellel a Transzplantációs Alapítvány a Megújított
Életekért szervezet munkáját segítheti a közönség. Jegyek a
Viktória étteremben, illetve az Elit ékszerüzletben (Vásáry u. 7.)
vásárolhatók. Bővebb információ: (30) 222-1941 n

Az utolsó Jedik
Nagy Star Wars kibeszélőre készül a Méliusz
Könyvtár. Miért (nem) tetszett Az utolsó Jedik? –
e címen szerveznek programot március 9-én
18 órától. Gyere és mondd el, ha: lenyűgözött és
elvarázsolt, csalódást okozott, maradtak még
benned kérdések, szerinted is fénykard és nem
lézerkard, nem ezt vártad, te másként rendezted volna, elbírt volna több fénykardpárbajt a
mozivászon... A beszélgetést a régi köztársaság moderátora vezeti, és ott lesz az
egyetlen nő is a galaxisból!
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Cívis álom

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

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 kapcsolódó feladatokat kell majd megoldania a fiataloknak, múzeumok és
emlékhelyek felkeresése alapján.
A második fordulóban kreatív feladatok következnek, míg a döntőben szóban mérik össze tudásukat 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 kapcsolódik a Modem földszintjén március 3-án nyíló, nyár
végéig látható kiállítás. n

O Ismét kiseprűzik a telet. Immár tizenhetik
alkalommal rendezik 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 figurásainál a
418-160-as számon, vagy a szervezes@vojtinababszinhaz.hu
e-mail címen! n

O Programok a Páholyban. Az Arany János
utcai lakásszínházban február 17-én a Szeretetkönyvet 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 műsoron. Láthatjuk az Aladdin című családi musicalt is:
február 25-én 18 órától a Lovardában. 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 gondjával-bajával, és megtalálja az elveszett napot.
Az előadásban ötvöződik a bábjátékos, népdalénekes és mesemondó szerep. A meséből kirajzolódnak
az évezredes magyar lelkiséget meghatározó irányvonalak, és képet festenek a keresztyén létformában máig életben maradó népi bölcsességről. n

Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
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O Március 9., péntek, 17 óra
Közösségi terek építészete – Inverz megközelítésben. Lévai Tamás építész előadása
a b24 galériában.
O Március 9., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: George Sand
nyomán. Ha álom az élet. Bérletszünet.
O Március 10., szombat, 10 óra
Kölyök Klub. Kokárdakészítés a Tímárházban. Csicseri Csócsa napok. Lekvárkóstoló
a Tímárházban.
O Március 10., szombat, 10.30
A hit megtartó ereje. Az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen. Váradi Katalin segédmuzeológus és Ormosi Viktória gyűjteménykezelő tárlatvezetése a Déri Múzeumban.
O Március 10., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Március 10., szombat, 15 óra
Fátyolsáv fények, csurranó színek.
Kiállítás-megnyitó a Modemben.
O Március 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban,
ill. a Hotel Lyciumban.

O NORMA. Márciusban is láthatja a közönség Bellini operáját a Csokonai Színházban

O Március 1–30. minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
O Március 8–9., 9 óra
Prokofjev: Péter és a farkas. Ifjúsági
koncert óvodások és 1-2. osztályosoknak
Belvárosi Közösségi Házban.
O Március 8., csütörtök, 16.15
Március 15. – Művészetpedagógiai
foglalkozás a Józsai Közösségi Házban.
O Március 8., csütörtök, 16.30
Védett gombáink. Molnár Edit
gombaszakellenőr előadása a Csapókerti
Közösségi Házban.
O Március 8., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti
Közösségi Házban.
O Március 8., csütörtök, 18 óra
Nőnapi szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Március 8., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés programsorozat a Józsai Közösségi Házban.
O Március 8., csütörtök, 18 óra
A kékharisnyáktól a kortárs nőművészekig. Előadás a Zöld Kilincs művészeti
kávézóban.

O Március 8., csütörtök, 19 óra
Nőnapi koncert. A DE Zeneművészeti Kar
Fúvószenekarának hangversenye a Debreceni
Egyetem aulájában.
O Március 8., csütörtök, 20.30
Piramis évek. Révész Sándor & Závada
János koncertje a Lovardában.

O Március 10., szombat, 18 óra
Elvis ’40 rock and roll show. Zenés, táncos
előadóest a DMK pódiumtermében.
O Március 10., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: George Sand
nyomán. Ha álom az élet. Bérletszünet.
O Március 10., szombat, 19 órától
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben.

O Március 10., szombat, 20 óra
Kollár–Klemencz László: Rengeteg.
O Március 9–11.
Lemezbemutató est a Nagyerdei VíztoBárdos Szimpózium a DE Zeneművészeti Kar ronyban.
Liszt-termében.
O Március 11., vasárnap, 9 óra
O Március 9., péntek
Éremgyűjtő Szakkör és Városi BélyegVojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Szóló szőlő, gyűjtő Kör a VOKE Egyetértés Művelődési
csengő barack. 9.30, 11 és 14.00 óra:
Központban.
A virágot lépő lány. Kamarajáték.
O Március 11., vasárnap, 9.30
O Március 9., péntek, 14 óra
Emeljünk magasba minél több gyereket!
Csokonai Színház: A Recirquel Újcirkusz
Mozgalom a család fontosságáért a Kölcsey
Társulat vendégjátéka: A Meztelen
Központban.
Bohóc. Móra Ferenc-bérlet.
O Március 11., vasárnap, 10 óra
O Március 9., péntek, 16 óra
Vojtina Bábszínház: A Jóka ördöge.
Szatyor term. udvar a Csapókerti K.Házban. A virágot lépő lány. Családi előadás.
O Március 9., péntek, 16 óra
Antal–Lusztig-gyűjtemény. Katalógusbemutató a Modemben.
O Március 9., péntek, 16 óra
A Debreceni QRP Rádióamatőr Elektronikai
Egylet a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Március 11., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika kicsiknek. Ismeretterjesztő programsorozat
az Agórában.
O Március 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 11., vasárnap, 19 óra
Nagyböjti zenés estek a Canto Armonico
Énekegyüttessel a Szent Anna-székesegyház altemplomában.
O Március 12., hétfő
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
A virágot lépő lány. Kamarajáték.
10 és 14 óra: Szóló szőlő, csengő barack.
Bérletes előadás.
O Március 12., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Vincenzo Bellini: Norma.
Lontay Margit-bérlet.
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O Március 13–16.
Játsszunk forradalmat! Rendhagyó
múzeumpedagógiai foglalkozás a Debreceni
Irodalom Házban.
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O Március 13., kedd, 9 óra
Életmódklub az Újkerti Közösségi Házban.
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Információ: Máté László
Telefon: (30) 416-2738
E-mail: lacimate@gmail.com
www.debreceniregisegvasar.hu
facebook.com/Debreceni Régiségvásár
Hajdúszoboszlói Régiségvásár:
szeptember 15

O Március 13., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
A virágot lépő lány. Kamarajáték.

O Március 13., kedd, 16 óra
Mentál filmklub a Delta moziban.

irodalmi összeállítás az Újkerti Közösségi
Házban.
O Március 14., szerda, 14 óra
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag.
Forradalmi táncház és reformkori kézműves
játszóház az Újkerti Közösségi Házban.
O Március 14., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 14., szerda, 17 óra
Soha ne feledd Erdélyt! Versbarátkör a
Benedek Elek Könyvtárban.
O Március 14., szerda, 17 óra
A Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör Festőiskolája a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 14., szerda, 18.15
A magyarság karmája és feladata.
Beszélgetés Kövesi Péter spirituális tanítóval
az Újkerti Közösségi Házban.
O Március 14., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték a
Debreceni Művelődési Központban.

O Március 14., szerda, 19 óra
O Március 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi Csokonai Színház: Vincenzo Bellini: Norma.
Latinovits Zoltán-bérlet.
Házban.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Bohumil
Hrabal: Házimurik. Bérletszünet.
O Március 13., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték. A DE Zeneművészeti Kar tanárainak kamarazenei hangverse- O Március 14., szerda, 19 óra
Neil Simon: Ölelj át! A Spirit Színház előadánye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
sában a VOKE Egyetértés Műv. Központban.
O Március 13., kedd, 19 óra
O Március 14., szerda, 19.30
Horváth Árpád Stúdiószínház: Bohumil
Delta buli. Burai Krisztián/Opitz Barbi a
Hrabal: Házimurik. Bérletszünet.
Lovardában.
O Március 13., kedd, 19.30
O Március 14., szerda, 20 óra
Jazzbarátok köre: Barabás Lőrinc
Quartet-koncert a Nagyerdei Víztoronyban. Odett/Éva Presszó koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Március 14., szerda, 9 óra
O Március 14., szerda, 22 óra
Tornázz velünk az egészségedért.
Nyílt tornafoglalkozások az Újkerti Közösségi Butiq XXL Spring Fest a HALLban.
Házban.
O Március 15–18.
O Március 14., szerda, 9 óra
Vizes napok az Agórában.
Tavalyi hajtás. A tavalyi tárlat díjazottjait a
Kölcsey Központban.
O Március 15., csütörtök, 11 óra
Éremgyűjtő Szakkör 13 óráig a VOKE
O Március 14., szerda
Egyetértés Művelődési Központban.
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szóló
szőlő, csengő barack. Bérletes előadás.
O Március 15., csütörtök, 15 óra
A virágot lépő lány. Kamarajáték.
Talpra, magyar! Családi táncház a DMK
Belvárosi Közösségi Házában.
O Március 14., szerda, 9.30
Ringató. Családi művészeti, nevelési
O Március 15., csütörtök, 18 óra
program Horváth Zsuzsi vezetésével a
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Modemben.
O Március 15., csütörtök, 18.45
O Március 14., szerda, 11 óra
Hamlet. William Shakespeare klasszikus
Hol a szabadság, ott van a haza. Zenés
tragédiája az Apolló moziban.
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O Március 20., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi
Házban.
O Március 20., kedd, 19 óra
Szerelmes tavasz. Francesca Provvissionato
(ének) és Böszörményi Judit (zongora)
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Március 20., kedd, 19 óra
Karamazov. A Füge társulat előadása a
Páholy Lakásszínházban.
O Március 21.–április 1.
A játék, az különös. Játékkiállítás az
Újkerti Közösségi Házban.

O DOBRONKA CIRKUSZ, VILÁGSZÁM! Szórakoztató családi program a Vojtinában
március 25-én 10 órától

O Március 16–18.
O Március 18., vasárnap, 17 óra
Tavaszi zakatolás. Vasútmodell- és
Szaunaprogramok az Aquaticumban.
terepasztal-kiállítás a Belvárosi Galériában.
O Március 19–21., 13 óra
O Március 16., péntek, 14 órától
Legeslegjobb cimborák. Állati buli. CsaláAqua Manó Party az Élményfürdőben.
di animációs film vetítése a Delta moziban.
O Március 16., péntek, 20 óra
Middlemest Red/Navarone (NL)/ Run
over dox koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 19., hétfő
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A madarak is hangicsálnak. Szertartás-színház.

O Március 17., szombat, 14 órától
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.

O Március 19., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Dunajcsik Mátyás:
A szemüveges szirén bemutató előadása.
Lázár Ervin-bérlet.

O Március 17., szombat, 15 órától
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Március 17., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a
Hotel Lyciumban.
O Március 17., szombat, 20 óra
Fran Palermo/Ljubljana/Signora Crust
koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 18., vasárnap, 9 óra
Éremgyűjtő Szakkör és Városi Bélyeggyűjtő Kör 11 óráig a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 18., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai foglalkozás
6–9 éves gyerekeknek a Modemben.
O Március 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szóló szőlő, csengő
barack. Családi előadás.
O Március 18., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Zsilipeljünk! Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Március 19., hétfő, 14 óra
Szent Patrik-napi játszóház az ír nemzeti
ünnep alkalmából az Újkerti K. Házban.
O Március 19., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Szilágyi Andor: Tóth
Ilonka. Bérletszünet.
O Március 20–24.
Hangszert a kézbe – extra! Rendezvénysorozat a DMK Belvárosi Közösségi Házában.
O Március 20., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A madarak is hangicsálnak. Szertartás-színház.

O Március 21., szerda
Bábszínházi világnap. Vojtina Bábszínház:
9.30, 11 és 14 óra: A madarak is hangicsálnak. Szertartás-színház.
Miből lesz az előadás? 11 órától 12 óráig a
Vojtina Bábszínház színháztermében.
Kiment a ház az ablakon! 15 órától a
Vojtina Bábszínház előtti téren.
O Március 21., szerda, 9.30
Hangbújócska zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Csapókerti K. Házban.
O Március 21., szerda, 9.30
Ringató családi művészeti, nevelési
program Horváth Zsuzsi vezetésével a
Modemben.
O Március 21., szerda, 10 óra
Víg Kamaraszínház: A szemüveges szirén.
Kormos István-bérlet. 14 órától ismétlés.
Gazdag Erzsi bérlet.
O Március 21., szerda, 14 óra
Bach mindenkinek. Zenei utazás a Józsai
Közösségi Házban.
O Március 21., szerda, 16.30
Az erdélyi és a felső-magyarországi
reformáció Harald Roth előadásában a Déri
Múzeum dísztermében.
O Március 21., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.

O Március 20., kedd, 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív foglalkozás az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 21., szerda, 17 óra
Könyvbemutató előadás a Szent Korona
amerikai kalandjáról a Fórumban található
Libri Könyvesboltban.

O Március 20., kedd, 14 óra
A hit megtartó ereje. Az Erdélyi Fejedelemség és Debrecen. Váradi Katalin segédmuzeológus és Ormosi Viktória gyűjteménykezelő tárlatvezetése a Déri Múzeumban.

O Március 21., szerda, 17 óra
Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti
Kör Festőiskolája a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 18., vasárnap, 17 óra
O Március 20., kedd, 17 óra
Nagyböjti zenés est a Canto Armonico Ének- Lente Attila kiállítása a Benedek Elek
együttessel a Református Kistemplomban.
Könyvtárban. Megtekinthető április 13-áig.

O Március 21., szerda, 18.15
Gyógyulás a természet erejével.
Kökényessy György gyógynövénykertész
előadása az Újkerti Közösségi Házban.
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O Március 22., csütörtök, 17 óra
Készülés utazásra. Eszperantó Klub a
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 24., szombat, 8 óra
Cívis pálinkanap. X. Józsai Pálinka- és Pogácsaverseny a Józsai Közösségi Házban.

O Március 22., csütörtök, 17 óra
Tavaszi csillagászati bemutató az Újkerti
Közösségi Házban.

O Március 24., szombat, 8 óra
A Debreceni QRP Rádióamatőr Egylet
nyílt napja a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.

O Március 22., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti
Közösségi Házban.

O A DEBRECENI RÉGISÉGVÁSÁR remek
időtöltésnek ígérkezik március 25-én,
reggel 7 órától a Kishegyesi úti Tesco
parkolójában

O Március 21., szerda, 19 óra
Dumaszínház: Ketten az úton 2. – Aranyosi
Péter és Dombóvári István a Lovardában.
O Március 21., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Vincenzo Bellini: Norma.
Soós Imre-bérlet.
O Március 21., szerda, 22 óra
Campus Party – Kis Grofó-koncert a
Hallban.
O Március 22., csütörtök
Női nap az Aquaticum Szaunavilágban.
O Március 22., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A madarak is hangicsálnak. Szertartás-színház.

O Március 22., csütörtök, 18 óra
Víz világnapja. Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Március 22., csütörtök, 18 óra
Józsai életigen. Mentálhigiénés programsorozat a Józsai Közösségi Házban.
O Március 22., csütörtök, 18 óra
Frankofón filmnapok: Mrs. Hyde. Feliratos
francia–belga filmdráma az Apolló moziban.
O Március 22., csütörtök, 18 óra
Bach mindenkinek. Fesztivál a Modemben.
O Március 23., péntek
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A madarak is hangicsálnak. Szertartás-színház.
O Március 23., péntek, 14 óra
BAM workshop. Nyitott Műhely Sorozat a
Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Március 23., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti
Közösségi Házban.

O Március 22., csütörtök, 9 óra
Iciri – piciri óvodás bábcsoportok XI.
térségi találkozója az Újkerti K. Házban.

O Március 23., péntek, 16 óra
Debreceni QRP Rádióamatőr Elektronikai Egylet a VOKE Egyetértés Művelődési
Központban.

O Március 22., csütörtök, 10 óra
Víg Kamaraszínház: A szemüveges szirén.
Fazekas Anna-bérlet.

O Március 23., péntek, 18 óra
Frankofón filmnapok. Viszontlátásra
odafönt. Feliratos francia filmdráma az
Apolló moziban.

O Március 22., csütörtök, 10 óra
Ember–állat kulturális találkozó a
Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 22., csütörtök, 11 óra
Éremgyűjtő szakkör 13 óráig a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.
O Március 22., csütörtök, 14 óra
Egy méréssel az egészségért. Vércukor és
testtömegindex-mérés az Újkerti K. Házban.
O Március 22., csütörtök, 16.15
Dallamok szárnyán. Művészetpedagógiai foglalkozás gyerekeknek a Józsai
Közösségi Házban.
O Március 22., csütörtök, 17 óra
Stainless. Magyar Ádám kiállításának
megnyitója a b24 Galériában.

O Március 23., péntek, 19.30
Bach-ünnep. Bach zenekari és szóló
orgonára komponált művei a Református
Nagytemplomban.
O Március 23., péntek, 20 óra
Csaknekedkislány/Ricsárdgír/Flexible
Juice a Nagyerdei Víztoronyban.
O Március 23., péntek, 21 óra
Cosmotropica 12” lemezbemutató X
Budabeats Records a Nagyerdei Víztoronyban. Kowalsky meg a Vega: koncert a
Lovardában.
O Március 24., szombat
Pintye Anna és Lévay Endre festőművészek közös kiállítása az Élettudományi
Galériában. Megtekinthető április 13-áig.

O Március 24., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermeksakkverseny az
Újkerti Közösségi Házban.
O Március 24., szombat, 10 óra
Fejedelmek udvarában. Reneszánsz nap a
Déri Múzeumban.
O Március 24., szombat, 10 óra
Kölyök Klub. Tojásfestés hagyományos
technikákkal a Tímárházban.
O Március 24., szombat, 10 óra
Gyertek, lányok, karikába. III. országos
Karikázó Fesztivál a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Március 24., szombat, 15 óra
Műtermi beszélgetések. Nyitott Műhely
Sorozat a Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Március 24., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.
O Március 24., szombat, 16 óra
Rewind. Várnai Gyula kiállításának
megnyitója a Modemben. Megtekinthető
május 27-éig.
O Március 24., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban, ill. a
Hotel Lyciumban.
O Március 24., szombat, 18 óra
Frankofón filmnapok: Legfeljebb összeházasodunk. Feliratos francia filmdráma az
Apolló moziban.
O Március 24., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Vincenzo Bellini: Norma.
Honthy Hanna-bérlet.
O Március 25 – 26.
41. Rézfúvós, Ütőhangszeres Találkozó
és Verseny a DE Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Március 25., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti
Tesco parkolójában.
O Március 25., vasárnap, 9 óra
Éremgyűjtő Szakkör és Városi Bélyeggyűjtő Kör 11 óráig a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A virágot tépő lány.
Családi előadás.
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O Március 25., vasárnap, 10 óra
Virágvasárnap és tojásfaállítás a Józsai és
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Március 26., hétfő
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 óra és 14.30:
A madarak is hangicsálnak.

O Március 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Dobronka cirkusz, világszám!

O Március 26., hétfő, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Dunajcsik Mátyás:
A szemüveges szirén. Sebők Zsigmond-bérlet. 14 órától ismétlés. Heltai Gáspár-bérlet.

O Március 25., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány. Az avar titkai. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Március 25., vasárnap, 13 óra
Csoportos Barázdaság. Debreceni lemezbörze, koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O SHAKTI SZŐRSZÁLAI. Kővári Attila
művésztanár és tanítványainak közös
kiállítása a Medgyessy Ferenc Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium Galériájában
látható, hétköznapokon 8 és 18 óra között
látogatható, egészen március végéig.

O Március 25., vasárnap, 15 óra
Dominica Palmarum. Virágvasárnap
ünnepén. Jézus diadalmas jeruzsálemi
bevonulása a Csapó utcai sétálóövezetben.
O Március 25., vasárnap, 15.30
Nótagála-koncert a Lovardában.

O Március 26., hétfő, 18 óra
Frankofón filmnapok: Egy burka, egy
nadrág. Feliratos vígjáték az Apolló moziban.
O Március 26., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Klasszikus zenei
koncert a Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 27., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 óra és 14.30:
A madarak is hangicsálnak. Szertartásszínház.

O Március 27., kedd, 10 óra
O Lutherek a Csokonaiban. Ragtime-opera:
ez a Lutherek
definíciója.
Mint a Dehir
kritikájában szirén.
O Március
25., vasárnap,
17 óraS hogy milyen is ez valójában?
Víg Kamaraszínház:
A szemüveges
olvasható, a színpad egyik fele kocsma, ahol a Szaunaprogramok
zenekar nagy lendülettel
muzsikál, közben táncosok
kerülnekKálmán-bérlet.
elő, mi pedig élvezzük
zenét, a
az Aquaticumban.
Mikszáth
14 órátólaismétlés.
látványt.
kövér telihold ragyog, a színpad másik felén pedig lakóház magasodik, melyetJókai
reflektorok
festenek színesre. TulajdonképMór-bérlet.
O Március
25.,Középen
vasárnap
azt isfestőművész
mondhatnánk,kiállítása
egy remekazkoncertenOvagyunk,
előadást18néhány
Márciusahol
25., az
vasárnap,
óra prózai betét színesíti. A látvány lenyűgöző; pazar díszletek,
Hüsepen
János
dinamikus
táncjelenetek és dögös örömzene teremtenek
A főbb
szerepekben
Nagy27.,
Kírát,
Mudrák
Frankofónösszhangot.
filmnapok:
Derült
égből Biri Gergelyt,
O Március
kedd,
17 óraMariannt, Kovács
Elméleti
Galériában.
István és Sárközy-Nagy Ilonát láthatjuk. Rendező:
Gemza
Péter.vígjáték az Apolló moziban.
család.
Fancia
Szatyor term. udvar az Újkerti K. Házban.
O Március 25., vasárnap, 10 óra
Húsvéti készülődés az európai uniós
O Március 26., hétfő, 9 óra
O Március 27., kedd, 18 óra
Fejlesztések Nyílt Napja alkalmából a Déri
Megyei magyar nóta- és népdalverseny a Frankofón Filmnapok: Láthatás. Feliratos
Múzeumban.
DMK pódiumtermében. O A köztünk élő
francia
dráma azAApolló
moziban.
Arany.
któ a Kölcsey
Központban. n

Az ön

Hogy mi a 6 éves kortól ajánlja a Vojtina Bábszínház. n

O Koncert a Kistemplomban. Új albumával készül Debrecenbe az ismert koncertorgonista, Rákász Gergely. A művész
december 10-én a Református Kistemplomban mutatja be Christmas című lemezét, amelyben a komolyzene és a karácsonyi hangulat vegyül.
O műsorváltozás. Megváltében. n
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O Március 27., kedd, 18.15
Café Kodály. Közönségtalálkozó a Zöld
Kilincsben.

O Március 28., szerda, 10 óra
Csibe, nyuszi tarkabarka, barikán a csengő
rajta. Húsvéti kézműves alkotókuckó az
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 27., kedd, 19.30
Gloria in excelsis deo. Koncert a Kölcsey
Központ Nagytermében.
O Március 27., kedd, 20 óra
Kulterdő: Irodalmi program a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Március 27., kedd, 20 óra
BanZaj. Experimentális zenei esemény a
Modemben.
O Március 27., kedd, 20.15
Royal Opera House: Bernstein centenárium – Három balett az Apolló moziban.
O Március 28., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 13 óra és 14.30:
A madarak is hangicsálnak. Szertartásszínház.
O Március 28., szerda, 9.30
Hangbújócska-zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás kicsiknek a Csapókerti Közösségi
Házban.
O Március 28., szerda, 9.30
Ringató. Családi, művészeti nevelési program Horváth Zsuzsi vezetésével a Modemben.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Bereczki Kata kiállítása
– Hal Köz Galéria, március 14-éig

O Március 28., szerda, 14 óra
A generációk közötti feszültség okai
és kezelése című előadás a Csapókerti
Közösségi Házban.

Andirkó Lajos kiállítása
– Élettudományi Galéria, március 23-áig

O Március 28., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Dunajcsik Mátyás:
A szemüveges szirén. Arany László-bérlet.

A Kredenc kiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ,
március 29-éig

O Március 28., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE Egyetértés
Művelődési Központban.
O Március 28., szerda, 18 óra
Frankofón filmnapok: Egy tisztességes
ember. Feliratos francia filmdráma az Apolló
moziban.
O Március 28., szerda, 18.15
Életfa mint jelkép. Életfakészítés az
Újkerti Közösségi Házban.

Színek szerelmese
– Elméleti Galéria, március 23-áig

Hangszervarázs
– Tímárház, március 30-áig
Dede Orsolya szövő
– Tímárház, március 30-áig
Shakti szőrszálai
– Medgyessy Ferenc Gimnázium Galéria,
március 31-éig
Tavaszváró dekupázs–kiállítás
– Homokkerti Közösségi Ház,
március 31-éig.

O Március 28., szerda, 18.30
eReDő. Művelődéstörténeti esték.

Nemez a világ közepe
– Újkerti Közösségi Ház. április 6-áig.

O Március 28., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Lendvay
Márton-bérlet.

Czentyéné Zolnai Irén kiállítása
– Józsai Közösségi Ház, április 9-éig
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O Március 28., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Eric–Emmanuel Schmitt: Oszkár és Rózsa Mami.
Kertész Gyula-bérlet.

O Március 29., csütörtök, 18 óra
Nyitott akadémia: Érzelmi intelligenciafejlesztés. Kádár Annamária előadása a
Lovardában.

O Március 28., szerda, 19 óra
Út a boldogság felé, avagy tökéletes
szerelem. Vígjáték a Fregoli Színház előadásában a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Március 29., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Eric–Emmanuel Schmitt: Oszkár és Rózsa Mami. Hofi
Géza bérlet.

O Március 29., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Homokkerti
Közösségi Házban.

O Március 31., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fűfej. Játékos foglalkozássorozat az Agórában.

O Április 5., csütörtök, 18 óra
A Rozé Társulat felolvasószínházi programja
a Modemben.

O Március 29., csütörtök, 17 óra
A tanár beszél a faluról. Eszperantó Klub
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 31., szombat, 14 órától
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.

O Április 6., péntek, 22 óra
Tesco Disco koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 31., szombat, 14 óra
Play. Játszótéri kalandjáték. Nagysikerű
ifjúsági előadás a Kölcsey Központ Nagytermében.

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

O Március 29., csütörtök, 17 óra
Helyi aktív építészet. Aektivátorok
Velencéből. Kiállítás megnyitó a Modemben.
Megtekinthető május 6-áig.
O Március 29., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 31., szombat, 15 óra
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Március 31., szombat, 20 óra
Budapest voices koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Április 1., vasárnap, 14 órától
Aqua Manó Party az Élményfürdőben.
O Április 1., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 7., szombat, 20 óra
Akkezdet Phiai koncert + Street art
kiállítás a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 8., vasárnap, 19 óra
Konzervatóriumi esték. Munkácsi Dóra
és Bordos Nagy Kinga zongoraművészek
négykezes zongoraestje DE Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.

O Március 29., csütörtök, 18 óra
Tűzálló emberek Isten jelenlétében.
Előadás a Józsai Közösségi Házban.

O Március 31., szombat, 17 óra
Húsvéti szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban. Szaunaprogramok az
Aquaticumban.

O Március 29., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: A Lutherek. Rajz Jánosbérlet.

O Március 31., szombat, 19 óra
O Április 10., kedd, 19 óra
Magyar TáncRapszódia. Egyedi táncelőadás Sikerek és pofonok. Dr. Csernus Imre
a Kölcsey Központban.
előadása a Lovardában.

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelv
tanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták,
hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mind
össze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfe
dezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye korosztályá
ban egyedülálló.
Könnyedén, háromnégy havonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tan
anyagot használták. (Figyelem, manapság gyakori, hogy
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem
veheti át diplomáját!)

1+1+1 AKCIÓ! –50%

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három do
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész,
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít
ség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi
anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra,
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk
egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, il
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagy sikerű
tankönyveinek bemutatója
Debrecenben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
A tananyagok megtekinthetők és
21 990 Ftos egységáron megvásárolhatók:
O

JÓZSÁN, A DMK KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

2018. MÁRCIUS 12-ÉN (hétfő) 17–19 ÓRÁIG.
O

DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ

rendezvénytermében a Vörös Templom mellett
(Kossuth u. 59.)
2018. MÁRCIUS 13-ÁN (kedd) 17–19 ÓRÁIG, és
MÁRCIUS 20-ÁN (kedd) 17–19 ÓRÁIG.

Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-4953

www.kreativnyelvtan.hu

1 db tananyag + 1 db online gyakorló + 1 db nyelvvizsga felkészítő

Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft
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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 csatlakozókat, 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” pásztorok érkeznek Debrecenbe, hogy
a Kistemplom istentiszteletén
pásztortűzről gyújthassák meg
az adventi koszorú első gyertyáját. A pásztoradvent során a
gyergyószárhegyi Kájoni János
Gyermekotthon lakói is közreműködnek, s a Révész téren tálalt
meleg étel megvásárlásával Böjte
Csaba ferences szerzetes pásztori
munkáját támogathatjuk. Délután
4-től a régi városháza is a pásztoradvent helyszíne lesz.
A pásztortűz lángját – a pásztorokkal együtt – az énekes hagyományőrzők és a történelmi egyházi felekezetek püspökei viszik
a Kossuth térre, ahol 17 órától
a gólyalábas térjátékban, az an-

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

gondolatai után a városi díszkivilágítás fényében hangzik el Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi
megyés püspök, Kocsis Fülöp gö-

O Szép karácsony szép zöld fája. Kathona Mónika
népdalénekes rövid műsora indítja a Díszteremben a Déri Múzeum ünnepi programját december 17-én 10 órakor. A délután 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.

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 zsoltárkantátájának ősbemutatója kezdődik a
reformáció 500. évfordulójának
tiszteletére.
December 10-én 17 órától
Asztalos Richárd evangélikus és
Sipos Barnabás ortodox pap szolgálnak a Kossuth téren, a Szent
Háromság Magyar Ortodox Templom Kórusa énekel, majd Barcsa
Lajos alpolgármester osztja meg
velünk gondolatait, a Nagytemplomban a Nagytemplomi ifjúsági
zenekar várja az érdeklődőket.
December 17-én 17 órától
Püskiné Szécsi Judit református
és Pető Albert baptista lelkipásztor szolgálnak, Széles Diána
alpolgármester szól a város
nevében, s itt lesz a Makám
együttes is.
December 23-án 17 órától
Krakomperger Zoltán római katolikus, Nagy Gábor református és
Zuró József görög katolikus pap
adventi üzenetével készülhetünk
a negyedik gyertya meggyújtására, Komolay Szabolcs alpolgármester gondolatait követően
a Betlehemből érkező lángról
gyújtott mécsesek osztása és a
kántálás zárja a nagy közösségben megélhető alkalmak sorát.
A Kossuth téri gyertyagyújtásokat 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 közreműködői az alkalmaknak. n
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A zene mindenkié

Frankofón
filmnapok
Ismét izgalmas francia filmekkel találkozhatunk az
Apolló moziban. Az alkotásokat március 22. és 28.
között vetítik a Kertész Mihály-teremben. A belépőjegyek
egységesen 890 forintos áron már megvásárolhatók.
O 22., csütörtök, 18 óra

Mrs. Hyde (feliratos francia–belga filmdráma, 2017)

O 23., péntek, 18 óra

Viszontlátásra odafönt (feliratos francia filmdráma, 2017)

A Kodály Filharmónia Debrecen számára nemcsak
a felnőtt, a klasszikus zenét szerető közönség „szórakoztatása” fontos, hanem gyermekprogramjának
fejlesztése – a hangszerek megismertetése, a zene
szeretetének kialakítása – is. Az elmúlt években
az óvodások között Ránki György zenekari műve, a
Két bors ökröcske, az általános iskolások körében
az Énekelt hangszerek, a középiskolások között
pedig a Grotescus Musicus című a capella sorozatok
arattak nagy sikert. A Kodály Filharmónia Debrecen és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
együttműködésben pedig Hajdú-Bihar megye több,
kisebb-nagyobb településének gyermekei hallhatták
Kodálytól a Háry Jánost, illetve egyedi feldolgozásban Benjamin Britten: The young persons guide to
the orchestra című műveit.
Az ifjúsági misszió tavasszal folytatódik: március
8-án és 9-én a Kodály Filharmonikusok művészei a
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében várják az
óvodásokat és kisiskolásokat Prokofjev szimfonikus
meséjével, a Péter és a farkassal. (Érdeklődni Kiss
Judit Erzsébet kulturális menedzsernél lehet.) n

O 24., szombat, 18 óra

Legfeljebb összeházasodunk (feliratos fr. filmdráma, 2017)

O 25., vasárnap, 18 óra

Derült égből család (szinkronizált francia vígjáték, 2017)

O 26., hétfő, 18 óra

Egy burka, egy nadrág (feliratos francia vígjáték, 2017)

O 27., kedd, 18 óra

Láthatás (feliratos francia dráma, 2017)

O 28., szerda, 18 óra

Egy tisztességes ember (feliratos francia filmdráma, 2015)

Legfeljebb összeházasodunk

O Nemez a világ közepe. Mátrai-Nagy
Andrea alkotásaiból nyílt tárlat az Újkerti
Közösségi Házban. Látogatható: március 8.
és április 6. között. n

O Stainless. Magyar Ádám, a debreceni születésű, ma Berlinben élő fotóművész különleges, saját
fejlesztésű kamerájával készített, Stainless című
sorozatának darabjain etnikai-kulturális sokszínűséget ötvöző metropoliszok metróra várakozó utasait
láthatjuk. A világ számos kiállítóhelyén bemutatott,
monoton zajával is erőteljes hatást keltő fekete-fehér videó méltán aratott nemzetközi sikereket.
A debreceniek ezeket az alkotásokat a b24 Galériában láthatják március 23-tól. n

O Bajusz és baseballsapka. A magyar
néptánc tradícióból kiindulva, azt mai tánctechnikákkal ötvözve hoz létre egy sajátos és egyedi táncelőadást a Varidance társulat Magyar
TáncRapszódia című előadása március 31-én 19
órától a Kölcsey Központban. Egymást váltó, hol
dinamikus, hol lírai, humoros képekben tűnik fel a
Kárpát-medence táncainak kavargó sokszínűsége
a nem megszokott módon: a lánytáncok lágysága,
páros táncaink romantikája, a férfitáncok virtuo
zitása találkozik a hip-hop lazaságával: kaszák
villannak, libben a szoknya, bajusz megpödörve,
fent a baseballsapka – és csizmák bokáznak
Brahms és a rap ritmusára… n
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formálódás lesz a vezérgondolat,
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József, Mária és Jézus alakja.
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gondolatai után a városi díszkivilágítás fényében hangzik el Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi
megyés püspök, Kocsis Fülöp gö-

O Szép karácsony szép zöld fája. Kathona Mónika
népdalénekes rövid műsora indítja a Díszteremben a Déri Múzeum ünnepi programját december 17-én 10 órakor. A délután 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.

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 zsoltárkantátájának ősbemutatója kezdődik a
reformáció 500. évfordulójának
tiszteletére.
December 10-én 17 órától
Asztalos Richárd evangélikus és
Sipos Barnabás ortodox pap szolgálnak a Kossuth téren, a Szent
Háromság Magyar Ortodox Templom Kórusa énekel, majd Barcsa
Lajos alpolgármester osztja meg
velünk gondolatait, a Nagytemplomban a Nagytemplomi ifjúsági
zenekar várja az érdeklődőket.
December 17-én 17 órától
Püskiné Szécsi Judit református
és Pető Albert baptista lelkipásztor szolgálnak, Széles Diána
alpolgármester szól a város
nevében, s itt lesz a Makám
együttes is.
December 23-án 17 órától
Krakomperger Zoltán római katolikus, Nagy Gábor református és
Zuró József görög katolikus pap
adventi üzenetével készülhetünk
a negyedik gyertya meggyújtására, Komolay Szabolcs alpolgármester gondolatait követően
a Betlehemből érkező lángról
gyújtott mécsesek osztása és a
kántálás zárja a nagy közösségben megélhető alkalmak sorát.
A Kossuth téri gyertyagyújtásokat 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 közreműködői az alkalmaknak. n
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Filmek az Apollóban
O kertész mihály-terem
Már. 8–14., 15.45
Testről és lélekről
Már. 8–14., 18 óra
Bosszúvágy
(9-én nincs, 10-én és 11-én 13.30-tól is)
Már. 8–14., 20.15 (9-én nincs)
Valami Amerika 3.
Már. 9., 19 óra
Vándorszínészek – díszelőadás
Már. 17–18., 14.15
Nyúl Péter
Már. 17–18., 16.30
Bosszúvágy
Már. 15–16., 16 óra
Kojot
Már. 15–18., 18.45
Hamlet
Már. 22–28., 16 óra (24-én és 25-én 14 órától is)
Nyúl Péter
Már. 22–28., 20.15 (27-én nincs)
Tom Raider
Már. 22–28., 18 óra
Frankofón filmnapok
Már. 27., 20.15
Royal Opera House élőben!
	Bernstein Centenárium – élő balettközvetítés
Már. 29.–ápr. 4., 15.30
Maja a méhecske: A mézcsata
(31-én és ápr. 1-jén 13.30-tól is)
Már. 29.–ápr. 4., 17.15
Ready Player One
Már. 29.–ápr. 3., 20 óra
Ready Player One
Már. 30., 13.30
Nyúl Péter
Ápr. 2., 13.30
Nyúl Péter
Ápr. 4., 20.15
Royal Opera House élőben!
	Verdi: Macbeth – élő operaközvetítés
O soós imre-terem
Márc. 8–14., 15.30 (10-én és 11-én 13.15-től is)
Márc. 8.–13., 17.45 (12-én nincs)
Márc. 8.–14., 19.45 (12-én nincs)
Márc. 15.–21., 15.45 (17-én és 18-án 14.15-től is)
Márc. 15.–21., 17.45
Márc. 15.–21., 20.15
Márc. 17.–18., 13.30
Márc. 22.–28., 15.30 (24-én és 25-én 13.15-től is)
Márc. 22.–28., 17.30 (23-án nincs)
Márc. 22.–28., 19.45 (23-án nincs)
Márc. 29.–ápr. 4., 15.30 (31-én és ápr. 1-jén 13.15-től is)
Márc. 30., 13.15
Márc. 29.–ápr. 4., 17.30
Márc. 29.–ápr., 4. 19.45
Ápr. 2., 13.15
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Márc. 9., 20 óra
Márc. 8–14., 15.15
Márc. 8–14., 17.30
Márc. 8–14., 20 óra (10-én és 11-én 13.15-től is)
Márc. 15–21., 16.15
Márc. 15–21., 18.15
Márc. 15–21. 20.30
Márc. 17–18., 13.45
Márc. 22–28., 15.45
Márc. 22–28., 20 óra (24-én és 25-én 13.15-től is)
Márc. 30.–ápr. 2., 13.15
Márc. 29.–ápr. 4., 15.45
Márc. 29.–ápr. 4., 18 óra
Márc. 29.–ápr. 4., 20.15

Kincsem
Lady Bird
Vörös veréb
Nyúl Péter
Tomb Raider
Tomb Raider
Testről és lélekről
Sherlock Gnomes
Nap nap után
Vándorszínészek
Nap nap után
Sherlock Gnomes
Mária Magdolna
Mária Magdolna
Sherlock Gnomes

Bosszúvágy
Ismael szellemei
A víz érintése
Vándorszínészek
Sztálin halála
Láthatás
Szellemek háza
Vándorszínészek
Valami Amerika 3.
Gringo
Ready Player One
Sherlock Gnomes
Lajkó – cigány az űrben
Gringo
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Megfejtéseiket március 20-áig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között a
Debrecen Televízió által készített
Virág virágossága című alkotásból
sorsolunk ki két DVD-t.
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését beküldő szerencsés olvasóink:
Mezei Ibolya (Csillag u.),
Nagy Barna Olivérné (Honti u.)

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

9 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett 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 vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.
A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-

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

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

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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Fergeteges arénashow
a Halott Pénzzel
Valami van a levegőben, Nem érinthet meg,
Mindenre ráveszel: ismerősen csenghetnek ezek
a dalcímek azok számára, akik időnként rádiót
hallgatnak, vagy épp a Hallban (esetleg a Campus
Fesztiválon) szórakoznak. Hazánk egyik legnépszerűbb zenekara, a Halott Pénz számos emlékezetes
bulit csapott már a cívisvárosban, most viszont
valami egészen újjal térnek vissza: március 24-én
20 órától a Főnix Csarnokban nyomják legnagyobb
slágereiket egy fergetegesnek ígérkező arénashow
keretén belül. Marsalkó Dávid, az együttes frontembere a Dehirnek adott interjújában elmondta: jó
fejnek tartja a debrecenieket, és nagyon szeretnek
itt koncertezni. (Az interjú teljes terjedelmében a
Dehir.hu-n olvasható.) n

Virágvasárnap ünnepén
A nagyhetet megelőző vasárnapon Jézus diadalmas
jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Idén március
25-ére esik ez a mozgó ünnep. Debrecenben immár
hagyomány, hogy a szamárháton érkező Krisztust és
üdvözlőit a Kuckó Művésztanya bibliai kort idéző jelmezesei idézik meg, s mivel a páros táncnak nagyböjtben helye nincs, a debreceni néptáncosok közül a
lányok járnak körtáncot, s köszöntik a tavaszt.
16 órától a Csapó utcai sétálóövezetben az
egyházi és városi elöljárók köszöntenek. A barkaszentelési liturgiát követően a Kossuth térre indul
az ünnepi menet, majd – a nagyhétre előretekintve
– bibliai keresztútjárás kezdődik. Az állomáshelyeken
a kereszt(y)én(y) felekezetek lelkészei szolgálnak, az
elmélkedéseket felolvassa Piros Ildikó színművész,
közreműködnek a Pendely család tagjai és a Lautitia
kóruscsalád.
18 órától a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítata kezdődik. Dominica
Palmarum – igét hirdet Dudás Ferenc tábori lelkész,
hadnagy, vezényel Pál István őrnagy, közreműködik
az Ady leánykar és a Nyíregyházi Egyetem kamarakórusa.
A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is
virágmagokkal ajándékozza meg a jelenlévőket. n

Debreceni Korzó
2018.
márc. 8. –
ápr. 6.

Információs kiadvány
2018. március 8. –
április 6.

halott pénz

Fergeteges arénashow a Főnix csarnokban március 24-én

talpra, magyar!
nemzeti ünnep Debrecenben
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Letöltötte már?
A Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos applikációja, látványos,
gyors, praktikus.
Olvashatók rajta a Dehir.hu hírportálon megjelenő tartalmak,
azonnal elérhető a Rádió 1 Debrecen
FM95 és a Debrecen Televízió élő
adása, a Debreceni Médiaműhely
filmjeit pedig a legnagyobb
videómegosztón keresztül lehet
megnézni. A Debreceni Korzó
korábbi számai és a DTV műsorai szintén visszakereshetők az
applikáción belül.
Az alkalmazás iOS és
Android operációs rendszerű
eszközökre is elérhető. n

