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Végre eljött a jó idő! Már alig vártuk, hogy újra
kimehessünk a szabadba, a napsütésbe. A város
sem működik másként, mint egy rendes háztartás:
itt az ideje a tavaszi nagytakarításnak. Mit is jelent
ez nekünk? A debreceniekkel összefogtunk, hogy
szép környezetben tudjuk megcsodálni az ébredő
természetet. Segítségünkre volt ebben a Teszedd! országos akció, amelyhez számos debreceni intézmény,
iskola, közösség csatlakozott. Együtt nagyon sokra
haladtunk: több mint 60 tonna eldobált hulladéktól
tisztítottuk meg a várost alig egy hét alatt.
Nagyszerű ez a példás összefogás, jó érzés
volt megtapasztalni, hogy sokak számára fontos
Debrecen és a környezetünk védelme. Köszönöm az
önkéntesek munkáját, és ezúton is kérek mindenkit,
csatlakozzon az akcióhoz – már az is sokat számít,
ha figyelünk arra: ne dobjuk el a szemetet!
A városunk megszépítése után válogathatunk a
szabadtéri programok között. Számomra a legizgalmasabb Máté Bence természetfotós kiállítása.
Mindenkit arra biztatok; hogy látogassa meg a
Kossuth téren a tárlatot, páratlan élményben lesz
része. Útközben kötelező program a virágba borult
tulipánfánál egy fotó készítése. Gyönyörű most a
város, kiváló családi program kerékpárral bejárni a
parkokat, a Nagyerdőt. Az Állatkertben új jövevények
szeretnének bemutatkozni a gyerekeknek: a kis zsiráf, a gyűrűsfarkú makik és a feketeorrú kisbárány.
Aki koncertekre, kulturális vagy sporteseményekre
vágyik, az forgassa a Debreceni Korzót, és töltse le a
telefonjára a Debreceni Programok applikációt – s így
biztosan megtalálja a kedvére való programot.
Széles Diána
alpolgármester
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Május, tánc és sör

O Kossuth Lajos azt üzente. E címmel nyílt
új ’49-es emlékkiállítás a Debrecen, a szabadság
fővárosa című rendezvénysorozat keretében a Déri
Múzeumban. A tárlat Kossuth Lajos személyét és
debreceni tartózkodását állítja középpontba, és válogatott dokumentumok, tárgyak, kéziratok segítségével mutatja be a történelmi eseményeket, illetve állít
emléket Kossuth halála 125. évfordulójának is.
A portrék, kisplasztikák, korabeli bankók és pénzérmék mellett az érdeklődők megtekinthetik a Szent
Korona hiteles másolatát is. ■

Földön lebegők, égen járók
Rofusz Kinga illusztrátor,
látványtervező, animációs
filmek alkotója. Képi
világát végtelenre
nyitott, határtalan
messzeségbe vivő
terek alkotják.
E terekben nincs
gravitáció, nehézségi
vagy centrifugális
erő. Légies lebegésben
létező figurái szelíd gesztusokkal mesélik történeteiket, lírai finomsággal hordoznak lelkiállapotokat.
Az idő, mint mértékegység, alig-alig kap helyet
képtörténeteiben. Lassú léptű haladás, kibillenés,
elmozdulás, libbenés, hullámzás, állapotváltozás
észlelhető minden felületén. A dimenziók, mint a
jelenvalóság fokmérői, szelíd játékossággal jelzik
jelenlétüket.
Rofusz Kinga mesekönyvei egytől egyig lelki folyamatok, belső képek, fantáziautazások kivetülései.
A fiatal művész évek óta tervez bábelőadásokhoz
bábokat, díszleteket is. A Vojtinában nyílt tárlata
április 28-áig látogatható. ■
O Nagy táncválasztó. Április 29-én, a tánc
világnapján Budapesten és öt vidéki nagyvárosban rendezik meg ezt a mozgalmas programot. Debrecenben a
DMK-ban 10 és 18 óra között várják az érdeklődőket, akik
megismerkedhetnek a különféle táncstílusokkal. Órarendbe foglalva, előzetes regisztrációt követően lehet majd
részt venni a különféle stílusú táncórákon. Az ingyenesen
látogatható rendezvény során vetítenek majd táncfilmeket, és lesznek szakmai kerekasztal-beszélgetések. ■

A tavasz örömünnepén újra Táncos Majálissal nyílik a
szabadtéri szezon. A Békás-tó mellett 10 órától szórakoztató térzene, kézműves játszóház és enni-innivaló finomságok várják a közönséget. A természet
megújulásának szimbóluma, a feldíszített májusfa
körül május 1-jén 14 órától tánckavalkád kezdődik.
Színpadra lép Debrecen majd mindegyik néptáncegyüttese, tánciskolája, mozgásművészeti csoportja,
művészeti iskolája, de bemutatkoznak az új tánc- és
mozgásművészeti irányzatok képviselői is.
Közkívánatra ismét megrendezik a Hajdúsági
Kézműves Sörök Mustráját: csapra verik a megye
sörfőzdéinek (Hajdúsági Serfőzde, Hajdúböszörmény;
Bocskai Freedom, Hajdúnánás; Mianyánk Kézműves
Sörfőzde, Debrecen és Debreczeni Sörfőzde, Debrecen) és egy meghívott vendég, a törökszentmiklósi
Ugar Sörfőzde söreit. ■

Újraírható történetek
Katharina Roters és Szolnoki József, valamint
Keserue Zsolt munkáiból nyílt tárlat a Modemben.
A Wunderblock című, módszeresen felépített projekt
középpontjában az a kérdés áll, mit jelent az egyén
és a kollektív identitás létrehozása a XX. század
sokszor viharos társadalmi-történeti körülményei
között. A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított
Nemzeti Tankönyv a kritikai gondolkodás és reflexiós
képesség fejlesztésére koncentrál, a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak
ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.
A tárlat július 7-éig látogatható. ■
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Nagyheti hangverseny
Április 16-án este a Kodály Kórus Debrecen koncertje nyújt lelki és művészi elmélyülést a Szent
Anna-székesegyházban, ahol három mű hangzik
fel. Elsőként Liszt Ferenc éppen 140 éve befejezett,
szólóhangokra és orgonára írt Via Crucis című passiója, mely Jézus keresztútjának tizennégy stációját
beszéli el. A zeneszerzőt mélyen megérintette az
a nagypénteki szertartás, melyet a római ColosseO Rend a lelke. Kővári Attila festészetében két
meghatározó jelenséget figyelhetünk meg. Az egyik
a felszabadult játékosság, mely a színek és formák
bőséges áradásában egyaránt megjelenik, a másik
az a tény, hogy számára az alkotás az önismeret, az
önkutatás eszköze is. Ezen a benső úton, az önmegvalósítás, a megvilágosodás ösvényén a szemlélődés, a koncentráció és a meditáció olyan eszközök,
melyeket a művészeti tevékenység során automatikusan használ a művész. A mű nem is annyira cél,
mint inkább eszköz, meditációs objektum – vallja
Kővári Attila, akinek tárlatát április 27-éig láthatja a
közönség a Batthyány utcai b24 Galériában. ■

Zalán Tibor, Árkosi Árpád és Kubik Anna

umban kiállított kálváriánál tartottak; ahogy a Via
crucis előszavában írja, a fáklyafénynél végigjárt
szertartás áhítatában, „mélyen elmerülve a szent
vértanúk vérében” született meg a mű gondolata.
Liszt Ferenc műve ihlette az idén 70 éves Vajda
Jánost, hogy megírja a maga Via Crucis-változatát,
mely zenei szövetében egy magyar népének hangjai
is felsejlenek. A megrendítő passiók fájdalmas
hangját egy felemelően szép alkotás oldja fel a
koncert végén: Arvo Pärt észt zeneszerző különleges, áhítattal telt darabja Jézus hegyi beszédének
a boldogságról szóló 8 mondatát idézi fel orgona
kíséretében. ■

Unferlédi
Április végén Zalán Tibor Unferlédi című darabjának
ősbemutatójával várja a Csokonai Színház a nézőket. Ebben egy nő (Lilla – Wessely Zsófia) átalakulásának megrendítő történetét követhetjük nyomon,
aki szerencsétlenségére egy olyan „szobrász” (Honti,
a maffiózó – Herczeg Tamás) kezelése alá kerül, akinek nem a márvány, hanem a beton a legfontosabb
eszköze. Honty és Pöcsesinszky ezredes (Bakota
Árpád) arra tesz ugyanis fogadást, hogy rövid idő leforgása alatt az intelligens franciatanárnőből útszéli
prostituáltat csinál – kihasználva a nő naivitását és
szereleméhségét.
Zalán Tibor a színháznak adott interjújában
elmondta: a My Fair Lady közismert történetének
visszájára fordításával az volt a célja, hogy megörökítse, ma olyan világot élünk, amiben bárki
„kilóra megvehető”, és nem a személyiségek építése,
hanem lerombolása folyik. Az Unferlédi rendezője
Árkosi Árpád. A főbb szerepeket Wessely Zsófia,
Herczeg Tamás, Kubik Anna és Bakota Árpád játs�szák a Horváth Árpád Stúdiószínházban. ■

O Légy üdvözölve, Magyarország
dicsősége! Különleges tárlat nyílt a Belvárosi
Galériában, melynek középpontjában a magyarság
szent ereklyéje, a 170 éve Debrecenben járt Szent
Korona áll. Szelényi Károly egyedülálló fotói mellett
népművészeti alkotások, Bobonkáné Papp Antónia
tanítványainak gyermekrajzai, tűzzománcok és
kortárs műalkotások mutatják meg, mit jelentett, ill.
jelent ma a magyarság és a debreceniek számára a
korona. ■
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Tanítsuk meg az utánunk jövő
elkezdték megtölteni tartalommal a Házat. De
ugyanígy az intézmények is megtalálták az együttműködés lehetőségeit.

Halász D. János

Korábban iskola volt ebben az épületben, de ma már el sem tudnánk képzelni
a Simonffy utcát az Ifjúsági Ház nélkül.
Halász D. János 2015 őszén került az
intézmény élére. Nem ismeretlen terepre
érkezett, hiszen korábban részt vett az intézmény kialakításában, és ezúttal is nagy
lendülettel vetette magát a munkába.
Milyen tervekkel kezdett? Mihez nyúlt először?
Az volt a tapasztalatunk, hogy a célcsoportunk, a
fiatalok nem ismerik a Ház nyújtotta lehetőségeket, a feladat tehát egyértelmű volt. Hogyan lehet
információkat nyújtani számukra, és hogyan lehet
az érdeklődésüket felkelteni? Arra törekedtünk,
hogy közvetlen kapcsolatot építsünk ki a fiatalokkal, esetlegesen formálódó csoportjaikkal. Emellett
fontosnak tartottuk, hogy partnert keressünk. Mi a
város oktatási intézményeinek vezetőiben, különösen a Szakképzési Centrum intézményrendszerében
találtunk valódi partnerekre. Így indult el a most is
működő „Teret nyitunk” rendezvénysorozat, melynek
keretében egy-egy oktatási intézmény tanulóit
látjuk vendégül – szervezett program keretében –
az Ifiházban. A lehetőségekbe belekóstoló fiatalok
munkáikkal, kezdeményezéseikkel, vagy éppen
a már működő csoportokhoz kapcsolódásukkal

Az Ifiház nevében is ott van, elsősorban kiket
várnak. Mivel és hogyan lehet megszólítani a
mai fiatalokat?
A ma fiataljai pillanatemberek, vagyis az érdeklődésük a pillanatoknak szól és folyamatosan változik.
Ennek ellenére a látogatottságunk növekedése azt
mutatja, hogy vannak értékek, amelyek számukra is
vonzóak tudnak lenni hosszabb távon is. A társasjátékos kávézónk – a vele összenyitható galériateremmel – nagyon keresett hellyé vált. A Kvíz-estek,
vagy a táncházak általában teltházas rendezvények; az idén februárban beindított „Tökmag kuckó”,
az ingyenes baba-mama klub szintén nagyon sok
érdeklődőt vonz. Jelenleg több mint ötven csoport
működik az Ifiházban.
S bár nevünkből is adódóan a fiatal, 14–35 éves
korosztály számára nyújtunk különféle szolgáltatásokat, de nagyon büszkén mondhatjuk, hogy például
az Akusztikus zenei estek valódi generációs partikká
alakultak, a fellépő zenekarok rajongóinak és családtagjainak köszönhetően.
A belvárosban működik az intézmény, aminek
előnyei és hátrányai is vannak. Könnyű megtalálni az Ifiházat, de túl sokáig nemigen lehet
zajongani…
Igaz a mondás, miszerint ami az egyik embernek
jó, az a másikat zavarja. Nem könnyű egy korosztály elvárásainak úgy megfelelni, hogy egy másik
korosztály ezt teherként éli meg. Sajnos, vannak,
akik nagyon nehezen tolerálják, ha a közvetlen környezetükben események zajlanak, miközben lehet,
hogy ők maguk is látogatnak olyan rendezvényeket,

Tökmag kuckó
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nemzedékeket jövőt építeni!
ami másokat zavar... Egyetlen megoldás van: türelemmel kezelni ezt a kérdést, és betartani minden
előírást. Mi ilyenek vagyunk.
Hogyan működik az intézmény?
Munkanapokon 8–21 óráig, hétvégén 10–20 óráig
tartunk nyitva. Ez alól kivétel, ha rendezvény van;
ezek 22 óráig tartanak, tehát igyekszünk nem zavarni a környezetünkben élők pihenését.
Tudják, hányan fordulnak meg az Ifiházban?
Míg 2015-ben az éves látogatószám 36 ezer fő volt
ez 2018-ra 94 ezer főre nőtt, ami közel háromszoros növekedés. Ha ehhez hozzáteszem a szintén az
itt működő Rocksuli látogatóinak számát, akkor már
114 ezer főnél járunk. Volt már háromszáz fős szabadtéri koncertünk és hat-hétszáz fős családi rendezvényünk is. De beszélhetünk az itteni tárlatokról
is, hiszen a Kő lelke című, vagy éppen a Mézeskalács-kiállításunkat 4-5 ezer látogató csodálta meg.
Mit ajánlana annak a középiskolásnak, aki
még sohasem járt itt? Hogyan kezdje az ismerkedést?
Jöjjön el a barátaival, és társasozzon egy jót!
De ne hagyjon ki egy kellemes akusztikus zenei
estet, vagy egy igazán bulis szabadtéri koncertet
sem. Ha pedig vannak alkotásai, és szeretné a lelkét
a világ elé tárni, akkor is mi jussunk először az
eszébe.
Ősrégi mondásunk, hogy a fiataloké a jövő.
Jövőnk viszont csak akkor lesz, ha megtanítjuk az
utánunk jövő nemzedékeket jövőt építeni... Ebből
kiindulva mi mindenkit befogadunk, aki épít, viszont
nem engedünk teret a pusztításnak, a rombolásnak.
17 olyan csoportunk van, akik a saját kezdeményezéseiket valósítják meg nálunk – őket a saját

Magyar Udvar

A Wyrfarkas is „zúzott” a színpadon

közösségeinknek tekintjük. De 3 éves hagyomány
ma már a Bethlen–Mechwart zenei találkozó is,
hogy folytassam azoknak a kezdeményezéseknek
a felsorolását, amelyek fiatalok által a fiatalokhoz
szólva valósulnak meg. Ezek valódi értékek, amelyek méltók a támogatásunkra.
Milyen kínálattal készülnek a tavaszi és nyári
szezonra? Lesznek szabadtéri programok is?
Nagyon sok és nagyon sokféle rendezvény várja
látogatóinkat, és, természetesen, az udvaron is
lesznek programjaink; készülünk a jó időre. Versmondó verseny, olasz est, kisautóbörze, koncertek,
pünkösdi családi programok, előadások, táncház,
focimez-kiállítás – csak néhány a listáról. Nyáron
pedig lesznek napközis táboraink, hetedhét határon
átnyúló rendezvényünk székely fiatalokkal, és – természetesen – idén is csatlakozunk a virágkarneválhoz a Magyar Udvar kísérőrendezvényeivel. ■

A Kovács Tamás Band is játszott az Ifiházban
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A trianoni döntést követően elszakadás, kisebbségi lét, magyarellenesség, kitaszítottság és
megkülönböztetés jutott osztályrészül a kárpátaljai magyaroknak. A második világháború után
pedig még súlyosabb megpróbáltatásokat kellett
átélniük.
– A kommunisták rendszerében az Isten- és a
nemzettudat kiirtása fő szempont volt. 1946-tól
elkezdődtek a balesetnek álcázott merényletek a
görög katolikus papok ellen, 1949-től pedig halálbüntetés vagy szibériai munkatábor járt azért,
ha valaki nem volt hajlandó lemondani hitéről és
magyarságáról – nyilatkozta a rendező.
A Kárpátaljai vértanúk című filmet a Debrecen
Televízió is hamarosan műsorára tűzi. ■
Vojtkó Ferenc, a film rendezője

Kárpátaljai vértanúk
Új film készült a Médiacentrum Debrecen műhelyében. A Vojtkó Ferenc által rendezett alkotás
a kárpátaljai magyarság 20. századi történetét
foglalja össze. A filmet április elsején a görög
katolikus metropolitai hivatalban mutatták be.

Jelenet a filmből

Virágvasárnap Debrecenben
A nagyhetet megelőző vasárnapon
Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük. Virágvasárnap
idén április 14-ére esik. Debrecenben immár hagyomány, hogy a
szamárháton érkező Krisztust és
üdvözlőit a Kuckó Művésztanya
A virágvasárnap és a trónfosztás
évfordulója idén egybeesik. 1849.
április 14-én mondta ki a debreceni
országgyűlés a Habsburg-ház trónfosztását, amit öt nappal később a
Függetlenségi Nyilatkozat kiadásával
erősítettek meg. Az 1848–’49-es
események ünneplésének apropóján
újra Dalárdatalálkozó helyszíne lesz
Debrecen a Gyimesvölgyi Férfikar, a
Köröstárkányi Dalárda, a Pest-Budai
Dalárda, a Sárándi Dalárda és a
Váradi Dalnokok részvételével.
A kórusok április 14-én 11 órakor a
Nagytemplom lépcsőjén Kossuth-nótákkal emlékeztetnek az eseményre,
a Debrecen Helyőrségi Zenekarral
közösen. Közreműködik Papp István, a
Csokonai Színház művésze, Berettyán
Nándor és Berettyán Sándor, a
Nemzeti Színház művészei, valamint
Dánielfy Gergely, a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója.

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,
kapuzókkal.
A Déri téren 16 órakor kezdődik a
keresz(t)yén(y) felekezetek köszöntője. Igeolvasás: Asztalos Richárd
evangélikus igazgató lelkész, igemagyarázat: Fekete Károly református
püspök, barkaszentelés: Palánki
Ferenc római katolikus püspök,
áldás: Kocsis Fülöp görög katolikus
érsek-metropolita.
Közreműködnek a Debreceni
Dalárdatalálkozó résztvevői Berkesi
Sándor karnagy vezényletével.
A barkaszentelést követően,
a nagyhétre előretekintve, bibliai
keresztútjárás kezdődik, melynek

stációit az egyházközségek, gyülekezetek fogadják örökbe.
A menet útvonala: Déri tér–Kossuth tér–Csonkatemplom–Csokonai
Színház–Batthyány utca–Szent
Anna-székesegyház–Kormányhivatal–Régi Városháza–Kossuth tér–
Nagytemplom.
Az állomáshelyeken az elmélkedéseket Varga Klári, Berettyán
Nándor és Berettyán Sándor, valamint Dánielfy Gergely olvassák fel.
Közreműködnek a Debreceni Zenede
Pendely családjának tagjai.
18 órától a Nagytemplomban
a Debrecen Helyőrségi Zenekar
zenés áhítata kezdődik Dominica
Palmarum címmel – igét hirdet
Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész,
vezényel Pál István őrnagy és Kovács Róbert százados. ■

9

10

A debreceni jövőépítés
újabb fejezetéhez érkezett
Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda
Kft. ügyvezetője szerint fontos
a külföldi játékosok számának
csökkentése. A jövő szezon bő keretében 12 saját nevelésű játékos
szerepel majd.
Az már korábban is tudott volt,
hogy visszatér az MTK csapatából Debrecenbe Karnik Szabina.
A gólerős jobbátlövő eddig 121
első osztályú meccset játszott
a DVSC-ben, s ezeken 306 gólt
szerzett. Szabina 2016 nyarán
szerződött Dunaújvárosba, majd
egy év múlva váltott, s az MTK
kézilabdázója lett. „Szacsa” a
kék-fehéreknél Golovin Vlagyimir
irányításával remekelt a 2017/18as szezonban: 27 találkozón 150szer volt eredményes (5,55-ös
meccsátlag), s ezzel második lett
az NB I-es góllövőlistán.
A klub egyetlen külföldi igazolása, Elke Karsten a Buenos
Aires melletti Quilmes városában
született. A 23 éves, 177 centire
nőtt játékos aztán 2016-ban tette át székhelyét Spanyolországba. Először a Costa de Solban
kézilabdázott, majd leigazolta őt
az egyik legismertebb hispániai
klub, a Bera Bera.
Az idei szezonban csapatával
már egyszer Magyarországon is
megfordul. Az EHF-kupa főtáblájára kerüléséért összekerültek a
Dunaújváros csapatával. Az első

meccset hazánkban játszották
le, és azon a magyarok számára
kellemetlen meglepetés született, hiszen a Bera Bera nyolcgólos sikert aratott Dunaújvárosban. A diadalból Elke Karsten tíz
találattal vette ki a részét.
A Loki a jövő szezon csapatát
– a rutinos játékosok mellett
– fiatal tehetségekre építi.
A fiatalítás szellemében igazolták le Vámos Petrát, aki jelenleg a NEKA játékosa. Az irányító,
mielőtt megérkezik a Lokihoz,
nyáron junior EB-éremért küzdhet Győrben.
Vámos Petrát a debreceni
fiatal játékosok jól ismerhetik,
hiszen annak a generációnak a
tagja, amelyik jelenleg a junior
válogatottat alkotja, és Golovin
Vladimir vezetése alatt együtt
pallérozódik Szabó Dórával,
Arany Rebekával és Borgyos Pannával. Vámos Petra a jelenlegi
junior korosztály legtehetségesebbjei közé tartozik. Nemrégiben a debreceniekkel játszott
felkészülési meccset; kiválóan
játszva, hét góllal terhelte meg
a DVSC Schaeffler hálóját. A tehetséges irányító-átlövő kétéves
szerződést között a Lokival.
A Lokinál, természetesen,
továbbra is odafigyelnek a saját
utánpótlásbázisukra is.

A debreceni jövőépítés újabb
fejezetéhez érkezett: Poczetnyik
Lucával ötéves szerződést kötött
a Loki.
A 180 centire nőtt fiatal átlövő Hajdúböszörményből került
Debrecenbe. A 2015/2016-os
szezonban, már 15 évesen a felnőttek között is játszott az NB IIben; ott 11 mérkőzésen szerzett
31 góljával tette le a névjegyét.
A következő évadban 13 mérkőzésén már jelentősen nőtt ez a
szám, hiszen 80 találatot jegyezhettek fel a krónikások a neve
mellé, a tavalyi szezont pedig
10/65-tel zárhatta. A jelenlegi
futó szezonban pedig bemutatkozhatott a Loki nagycsapatában
is, a magyar junior válogatott
elleni mérkőzésen. ■

Program
Április 12.
18.30 Mosonmagyaróvári KC SE–
DVSC Schaeffler
Április 19.
18 óra DVSC Schaeffler–Alba
Fehérvár KC
Április 27.
17 óra Moyra-Budaörs
Handball–DVSC Schaeffler
Május 2.
18 óra DVSC Schaeffler–Érd
Május 9.
18 óra DVSC Schaeffler–DKKA
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Sztárparádé a sportuszodában
Ismét a Debreceni Sportuszoda
adott otthont a felnőtt magyar
úszók országos bajnokságának.
A március végi eseményen a
sikersportág valamennyi hazai
klasszisa rajtkőre állt – Hos�szú Katinka, Kapás Boglárka, a
Verrasztó-testvérek, Cseh László,
Bernek Péter, Késely Ajna –; sorolni
is nehéz a sztárok névsorát, akik,
a 121. magyar bajnokság érmei
mellett, a világbajnoki, olimpiai
részvétel szintidőinek elérésével is
„csatáztak”.
A több száz fős mezőnyben ott
voltak a hajdú-bihari úszók is.
Közülük többen is kiharcolták a
nyolcas döntőkben való szereplés
jogát, néhányan pedig dobogóra
léphettek az eredményhirdetések-

kor. Arany, ezüst és bronz is jutott
versenyzőinknek.  
Az 50 m gyorsúszásban, a
Debreceni Búvárklub színeiben az
uszonyos úszás világklasszisának számító sokszoros világ- és
Európa-bajnok Senánszky Petra
ezúttal is hasított. „Medencés”
versenyzőként – a Debreceni
Sportcentrum-Sportiskola szakosztályát képviselve – megvédte
tavalyi elsőségét, s magyar bajnoki aranyérmes lett (25.75). A 100
méteres távon a negyedik helyen
végzett (55.94).
A gyorsúszószámok közül
a 800 m-es távon a mindössze
16 esztendős Gál Kincső a világsztár Késely Ajna mögött ezüstérmes lett (8:45.31), a 200 m-en a
hetedik (2:03.14), a 400 m-en a

Késely, Kapás, Hosszú trió mögött
magyar bajnoki negyedik volt
(4:15.90), az 1500 m-en pedig a
nyolcadik helyen zárt (17:01.33).
A 4x100 m mix gyorsváltóban
a Holoda Péter, Sándor Benedek,
Senánszky Petra, Gál Kincső ös�szetételű DSC-SI kvartett a dobogó
harmadik helyére állhatott fel.
Holoda Péter, a Debreceni
Sportcentrum-Sportiskola
23 esztendős versenyzője a
100 m gyorsúszásban negyedik
lett (49.38), az 50 méter gyorson
és az 50 m pillangón egyaránt
az ötödik helyen végzett (22.55,
illetve 24.02).  
A 200 m női mellúszásban
Huszár Ingrid (Hajdúszoboszló Árpád SE) a 6. helyen csapott célba
(2:36.31) ■

Tető alatt is lehet már focizni Pallagon
Március végén átadták a Debreceni
Labdarúgó Akadémia 70x60 méteres, több kisebb játéktérre is osztható
fedett műfüves pályáját. A 906 millió
forintból elkészült edzőkomplexum
– a háromszáz akadémista növendék mellett – a DVSC focistáinak
felkészülését is segíti.
Az új csarnok 70 százalékban TAOtámogatás felhasználásával készült;
a 30 százalékos önerőt Debrecen
önkormányzata biztosította.
Papp László polgármester az
ünnepélyes avatáskor kiemelte: Debrecen számára a sport városstratégiai ágazat. „Debrecen az elmúlt két
évtizedben számos jelentős sportlétesítmény létrehozásában vett részt.
Ebben a magyar kormány nagyon
fontos támogatónk volt” – hallhattuk
Papp Lászlót. A polgármester szerint
a DVSC ma hazánkban a legjobb infrastruktúrájával rendelkező futballklub. A polgármester beszélt arról
is, hogy egy bentlakásos intézmény,
egy kollégium építését tervezik a
labdarúgó akadémia területén.

Herczeg András, a Debreceni Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója
szerint a gyerekek szülei számára is
megnyugtató, hogy a rossz időben
fedett csarnokban edzhetnek a gyermekek. Herczeg András – aki a Loki
NB I-es felnőtt csapatának edzője
is – elmondta, nagyon büszke arra,
hogy a magyar élvonalban a DVSCben játszik a legtöbb saját nevelésű,
helyi kötődésű labdarúgó. Kiemelte,
ezt az utat kell tovább vinni.
Tasó László országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség

megyei szervezetének társadalmi
elnöke beszédében a debreceni
fociakadémiát szigetnek nevezte
az elkallódás tengerén. „Meggyőződésem, hogy ebben a teremben
is van olyan képességű játékos,
mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel
Messi, csak még nem tudja. Ha ezt
nem hozod ki magadból, s benned
marad, az csak lappangó tehetség.
Ha viszont ki tudod hozni, lehetsz
világraszóló magyar ember, akikből
szerencsére elég sok van” – hallhattuk a képviselőt. ■
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Bajnoki bronzérem a ligaújonc DEAC-hokisoknak

Jégcsarnok jövőbeni fejlesztéseiről,
illetve arról is, hogy a város továbbra is a jégkorongsport mellett áll.
Papp László polgármester
beszélt arról, hogy a város és az
egyetem összefogása új korszakot tudott nyitni a jégkorongsport
történetében.
– Ez a sportág az egyik legemblematikusabb példája annak, hogy
hogyan tud a város és az egyetem
egy közös célért együttműködni,
közösen dolgozni, biztosítva a
sportág financiális, infrastrukturális
feltételeit. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy – talán az egyik
legfiatalabb helyi sportágként –
egészen komoly érdeklődést tudott
felmutatni az elmúlt időszakban a

jégkorongsport; ez bizonyítja, hogy
szükség van a hokira Debrecenben. A célunk az, hogy a következő
években, évtizedekben a lehető
legmagasabb célokért küzdjünk.
Ha Debrecen gazdasága lehetővé teszi, akkor a város, illetve a
helyi gazdasági szereplők is még
nagyobb erővel állnak majd be a
jégkorong mögé – mondta Papp
László polgármester.
Fodor András szakosztályvezető
és a szakmai stáb már a jövő évi
csapat építésén dolgoznak. Szeretnék együtt tartani, s – ha lehet
– még tovább erősíteni a bronzérmes legénységet, amelynek tagjai
nyárig tartó pihenőre vonulnak.
Folytatás júliusban...

közi kupaszereplés
jogáért.
A Magyar Kupában ehhez a trófeát
kellene megszerezni
az Európa Liga
selejtezőkörének
1. fordulójába
jutásért, a bajnoki
csatározások során
pedig dobogón kell
végezni ugyanezért
a lehetőségért. Ez
az alapeset, hiszen
a csillagok kedvező
állása esetén
(a kupagyőztes dobogón végez a bajnokságban) hátrébbról is ki lehet lépni
a nemzetközi porondra – ám maradjunk
annál, hogy MK-siker vagy dobogó.
Ami a kupát illeti, a Loki a Mezőkövesd
elleni kettős sikerrel (1–0, 2–0) lépett az
elődöntőbe, ahol a bajnok Mol Vidi FC lesz
az ellenfele (április 16-án Székesfehér-

várott, 23-án a Nagyerdei Stadionban).
A továbbjutó a Honvéd és az NB II-es
Soroksár párharcáról kap ellenfelet a május 25-i kupadöntőben, melyet a fővárosi
Groupama Arénában rendeznek.
A bajnokságban az FTC matematikailag még elveszítheti ugyan az aranyat
(61 pont), ám vélhetően nem így lesz.
A Vidi dobogós helye biztosnak tűnik
(53), az Újpest (46), a DVSC (43) és talán
a Honvéd (39) pályázik még eséllyel valamilyen éremre. Hat forduló van hátra.
Az idényzárásig a Lokira három
fővárosi összecsapás vár (sorrendben:
Honvéd, Újpest, FTC), s a köztes játéknapokon itthon fogadja a Szombathely,
a Kisvárda és a Paks csapatait. Tehát
további maximum 18 ponttal hizlalható
a mostani 43 pont. Jó lenne valamennyi
meccset megnyerni, de szinte kötelezően a hazaiakat, s közben az újpesti
vetélytársat nem engedni megugrani.
Ellenük az április 27-i Megyeri úti csata
hatpontos derbi lesz…

Két vasat tart
a tűzben a Loki
Áprilisban tisztázódik, kell-e még reménykednünk a futballszezon májusi hajrájában a Loki dobogós helyeiért.
A következő időszak sorsdöntő lesz Herczeg András csapata számára: jelenleg
ugyanis a bajnokságban és a kupában
egyaránt harcban áll a DVSC a nemzet-

Fotó: dvsc.hu

Az erdélyi, osztrák és magyar
csapatok közös bajnokságában, az
Erste Ligában elődöntőig jutott alakulása első esztendejében a DEAC
jégkorongcsapata. David Musial
vezetőedző társulata – az FTC
és az Újpest mögött – a magyar
bajnoki dobogó harmadik helyén
végzett: a szeptember óta tartó
sorozatban összesen 59 meccsen
lépett jégre, s 33 találkozót sikerrel
zárt. A legjobb nyolc közötti kieséses párharc során a debreceniek
a végső pillanatig nyílt csatában,
a hetedik összecsapáson aratott
győzelemmel, 4–3-ra múlták felül
a Gyergyószentmiklós gárdáját, a
döntőbe jutásért aztán nem sikerült
mérkőzést nyerni a legjobb hazai
klub, a Ferencváros ellen.
Ennek ellenére vastaps és elismerés illette az idényzáráskor.
A legénységet rájátszásos
meccsein zsúfoltságig telt ház és
fergeteges hangulat fogadta, de az
alap- és középszakaszban is rendre
megteltek a Jégcsarnok lelátói.
A közönség és a csapat a szezon
végére igazán egymásra talált.
A Debreceni Egyetem vezetése
ünnepségen köszöntötte a hokisokat, akik a honi szövetség főtitkárától, Sipos Leventétől vehették át
bronzérmeiket. Az estén szó volt a
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O ÚJ FORGALMI REND lépett érvénybe az
István és a Szoboszlói út kereszteződésében.
A Szoboszlói úti ágból két forgalmi sávon, egy
egyenes-jobbra és egyenes-balra forgalmi
sávon lehet továbbhaladni Hajdúszoboszló felé.
A két sáv csomóponti átvezetését sávelhúzással
oldották meg a szakemberek. n

O ÚJABB RENDELŐT ÚJÍTOTT FEL az önkormányzat az Új Főnix Terv Gondoskodó város
programjában. 68 millió forintból korszerűsítették a
Jánosi utcai épületet, ami két csapókerti háziorvosi
körzet rendelőjének ad helyet. „Az önkormányzat idén a város újabb négy pontján folytatja a
programot. A tervek szerint epreskerti, tégláskerti,
Darabos és Sas utcai rendelőépület újulhat meg az
Új Főnix Terv Gondoskodó város programjában” –
nyilatkozta Széles Diána alpolgármester. n
O KANCELLÁR. A szakképzési centrumokat fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium 41
szakképzési centrumban írt ki pályázatot a kancellári státusz betöltésére. Tirpák Zsolt, aki eddig a
főigazgatója volt a Debreceni Szakképzési Centrumnak, sikerrel pályázta meg a kancellári posztot.
Az intézmény szakmai vezetéséért ideiglenesen
Hüse Attiláné szakmai főigazgató-helyettes felel. n

O MEGSZÉPÜL A DOBOZIKERT az Új Főnix Terv
Zöld város programjában. Mint Papp László polgármester sajtótájékoztatón beszámolt róla: fákat,
cserjéket ültetnek, felújítják a járdákat, a padokat,
megújul a játszótér, a sportpálya és a kondipark
is. A beruházás 331 millió forintba kerül, amelyből
296 millió forint uniós támogatás, 35 millió forint
pedig önkormányzati önerő. A korszerűsítés a nyári
hónapokra készül el. n
O A LAKTANYA UTCA felújításával teljes hos�szában végeztek. A beruházás 137 millió forintba
került, és része volt az Új Főnix Terv közlekedésfejlesztési koncepciójának. n

O A KRONES AG Karrier- és kommunikációs központot nyitott a Régi Városháza épületében. A német
cég ezzel úttörő szerepet vállalt a városban. Mint
olvasóink emlékezhetnek rá: 2017 őszén döntött úgy
a vállalat, hogy Debrecenben építik fel új gyárukat
– azóta virágkocsit indítottak a virágkarneválon, és
támogatták a főtéri óriáskereket. n

O NÉGY DÍJAT KAPOTT a cívisváros a világ
legnagyobb ingatlanipari szakkiállításán és vásárán,
Cannes-ban. Debrecen az fDi Location Awardsdíjkiosztón négy kategóriában szerzett elismerést:
oktatás, készségek és képzés; ösztönzők; munkavállalók képzése és teljesítménymenedzsment,
szerkesztői különdíj. n

O ÜNNEP. 1848/49 hőseire és az akkori Debrecenre, a magyar nemzet ideiglenes fővárosára
emlékezhettünk a főtéren március 15-én. „Nem
folyó, nem hegy és nem is várfal, hanem a ma is
meglévő egység és összetartás védte Debrecent és az ország vezetőit 170 évvel ezelőtt” –
hallhattuk a város polgármesterét. Papp László
ünnepi beszédében úgy fogalmazott: Kossuth
bizalmára Debrecen ma is érdemes lenne. n
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O ÜZLETI FELMÉRÉST készített a debreceni vállalkozások körében az EDC Debrecen és a Szinapszis Kft. Ez alapján a debreceni vállalkozások elégedettek a gazdasági környezetükkel, 91 százalékuk
újra befektetne Debrecenben. Pozitívan értékelik a
BMW megjelenését is a városban; a megkérdezettek
87 százaléka javulást vár a régió üzleti környezetére vonatkozóan. n

O ÚJABB ESZKÖZÖKKEL gyarapodott az Oláh
Gábor utcai kondipark. „Stratégiai ágazatként tekintünk a sportra és nemcsak a versenysportra: az
ilyen kondiparkok a szabadidősport szerves részét
képezik” – nyilatkozta Barcsa Lajos alpolgármester,
aki a helyszínen maga is kipróbálta az eszközöket.
A parkot továbbra is ingyenesen látogathatják a
sportolni vágyók. n
O BEMUTATKOZOTT Zürichben, a Global Business
Services Roadmap Event konferencián városunk A+
kategóriás irodaháza, a Forest Offices. „Nagy lehetőség, hogy prezentációt tarthattunk a BSC-szektor
szereplői előtt, és felhívhattuk a figyelmüket arra,
mit kínál Debrecen az újonnan idetelepülő vagy erre
terjeszkedni szándékozó cégeknek” – nyilatkozta
Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő
Zrt. vezérigazgatója. n

O A BARTÓK BÉLA ÚT és a Pesti utca kereszteződésében folytatódik a városi közlekedés fejlesztésére indított program. A csomópontban külön jobbra
kanyarodó sáv épül a Bartók Béláról a Pesti utcára.
A beruházás 4 hónapig tart, utána jelentősen
megnő a csomópont áteresztő képessége. Addig
azonban a kereszteződésben nem lehet jobbra
kanyarodni. n
O TÖBB MINT 600 millió forintot fordít beruházásokra idén a Debreceni Hőszolgáltató. Ezek jelentős
része a piacbővítést szolgálja. Egyre több épülő
társasház, iroda és intézmény dönt a távhő mellett,
ami megfizethető és környezetkímélő is. n

O ÉSZT KAPCSOLAT. Debrecenbe látogatott
az észt nagykövet. Kristi Karelsohn a gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztésének
lehetőségeiről tárgyalt Komolay Szabolcs
alpolgármesterrel. Az észt diplomata felvetette,
hogy hazája és Debrecen fűzzék szorosabbra a
kulturális kapcsolatokat. n
O A JÖVŐ A FIATALOKÉ. Országos Karrierorientációs Programot indított az Amerikai Kereskedelmi
Kamara, mely során a vállalatok képviselői iskolákban tájékoztatják a diákokat a lehetőségekről.
A program népszerűsítésének első vidéki állomásán
Papp László polgármester azt mondta: szeretnék
elérni, hogy a 2030-as évekre a jelenlegi 70 ezerről
100 ezer fölé emelkedjen a diákok száma Debrecenben. n

O KORSZERŰSÍTIK a Zsuzsi vonatot; szeretnék
tovább növelni az utasszámot. Az erdei vasút utolsó
nagy fejlesztése 2012-ben ért véget; akkor csaknem tíz kilométeren végezték el a pálya rekonstrukcióját. A mostani 771 millió forintos kormányzati
támogatásnak köszönhetően a fennmaradó hét
kilométer is korszerűsödik. A rekonstrukció október
végéig tart; addig nem közlekedik a Zsuzsi vasút. n
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O TÖBB PÉNZ a civileknek. 2019-ben már közfoglalkoztatottak alkalmazását is finanszírozhatják a
civil szervezetek – hangzott el Halápon a Gyermekekért Egyesület közösségi házában tartott tájékoztatón. Széles Diána alpolgármester kiemelte: a debreceni önkormányzat olyan egyesületeket szeretne
támogatni, amelyek a közösségért, a debreceniekért
dolgoznak. Idén a civil, kulturális és az ifjúsági területekre összesen 38 és fél millió, a sportfeladatokra
pedig 5 milliós előirányzat áll rendelkezésre. n
O ÖTEZER bakatoroltványt adott át Debrecen
polgármestere Bihardiószegen. A 2,3 millió forintos
adomány a korábban a cívisváros szőlőskertjének
tartott Érmellék tíz településén, mintegy 2,5 hektárnyi területen teszi lehetővé ennek a szőlőfajtának a
termesztését. n
O LEZÁRULT a TeSzedd! országos szemétgyűjtési
akció. Debrecenben diákok, civilek és politikusok
fogtak össze, hogy tisztábbá varázsolják a várost.
Március 18. és 24. között 63,5 tonna szemetet
szedtek: annyit, mint 800 átlagos súlyú felnőtt
ember tömege vagy 42 személyautó súlya. Ekkora
mennyiség még egyetlen felhívás alkalmával sem
gyűlt össze. n

O TÓCÓSKERT, TÓCÓVÖLGY. Az Új Főnix Terv Zöld város programjában 6 milliárd
forintos uniós és önkormányzati forrásból
11 városrészben lesznek fejlesztések. A
Tócóskertben – többek között – parkolót és
rendezvényteret alakítanak ki, megújítják a
Holló László sétányt, korszerűsítenek több
tömböt, parkot, zöldterületet és az István úti
sportpályát is. A Tócóvölgyben skate-parkot
alakítanak ki, megújítják a sétányt és a Sárvári Pál utcai parkolót, ahol egy fordulót is
kialakítanak. A beruházás része a tócóvölgyi
lakótömbök, valamint a Derék és a Vincellér
utca környékének rekonstrukciója is. n
O NAGY PRESZTÍZSŰ családhoz fog tartozni a
Debreceni Nemzetközi Iskola; ez az International
Baccalaureate (IB) rendszer, amit 1968-ban, Svájcban hoztak létre. Az országban nincs olyan iskola,
mely teljes folyamatában, 3-tól 18 éves korig fogja
ezt a rendszert adoptálni és akkreditálni. n

O ÁTÉPÜL a Dósa nádor tér és a Csapó utca az
Új Főnix Terv Zöld város programjában. Tavasszal
kezdődik a munka, és – a tervek szerint – augusztus 20-án már a megújult környezetben avathatják
fel az új Szent István-szobrot a téren. A kivitelezés
ideje alatt a virágpiac ideiglenes helyre, a Nagypiac és a Fórum Bevásárlóközpont közötti területre
költözik. n
O JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS. Több mint hatezren
indultak el a 9. Rotary Futófesztiválon. Hagyományosan minden évben egy defibrillátort kap a
legnépesebb csapat: ez idén a Dózsa György Általános Iskola volt, több mint 700 résztvevővel. A futófesztivál öt és tíz kilométeres távját, valamint a
félmaratont és a maratont is sokan teljesítették. n
O ÁRAM. Átadták a Déli Ipari Park transzformátorállomását, mely az E.ON Hungária Zrt. eddigi
legnagyobb zöldmezős áramhálózati beruházása.
A kapcsolódó létesítményekkel együtt 5 milliárd forintból elkészült fejlesztés kielégíti az ipari igényeket, és növeli a város, a lakosság áramellátásának
üzembiztonságát a déli városrészben (így akár a
Lencz-telepen is), valamint a repülőtérnek és annak
környezetének is nagy segítséget jelent. n
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TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI
PARLAMENT TAGJAINAK
VÁLASZTÁSÁRÓL
A köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak 2019. évi
választását május 26-ára tűzte ki. A szavazás vasárnap reggel
6 órától 19 óráig tart.
• A választópolgárokat szavazóköri névjegyzékbe vételükről
és a szavazással kapcsolatos tudnivalókról a Nemzeti Választási
Iroda április 5-éig postai úton, értesítő megküldésével tájékoztatta. Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy
azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától új értesítőt igényelhet.
• A választópolgár egy listára szavazhat, melynek eredményeként 21 európai parlamenti képviselő képviselheti hazánkat.
Magyarország területe egy választókerületet alkot, ami azt
jelenti, hogy mindenki ugyanazokra a listákra adhatja le voksát.
Azoknak a pártoknak a listájára lehet szavazni, amelyek április
23-áig legalább 20 ezer választópolgár érvényes ajánlását
megszerezték és érvényesen listát tudtak állítani.
• Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár nem a lakcíme szerinti szavazókörben, hanem egy
másik magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor
átjelentkezési kérelemmel élhet. Az átjelentkezési kérelmet
május 22-én 16 óráig lehet benyújtani.
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
– kérelmére – külföldön, Magyarország külképviseletein is
szavazhat. Az erre irányuló kérelmet május 17-én 16 óráig lehet
benyújtani.
• Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát
kérhet. A kérelem legkésőbb 2019. május 26-án
12 óráig nyújtható be.
• A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május
26-án 19 óráig tart.
Nem folytatható kampánytevékenység 2019. május 26-án
a szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló
épületben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül közterületen, illetve az
így meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó
választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.
2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható, illetve
politikai reklámot sem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást
végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség
van, a szavazás napján nem léphet be.
A Helyi Választási Iroda címe, elérhetősége:
4024 Debrecen, Piac u. 20. (Régi Városháza) (52) 511-450
E-mail: szervezes@ph.debrecen.hu
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekkel (átjelentkezés, mozgóurna), értesítővel kapcsolatos ügyintézés,
ügyfélfogadás:
4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (Új Városháza) (52) 517-843,
(52) 517-842, (52) 517-867

O GYORSKORCSOLYA. Márciusban döntött a
Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség arról, hogy 2020
januárjában Debrecen adhat otthont a rövidpályás
gyorskorcsolya Európa-bajnokságnak. Az előkészületekről Papp László polgármester és Kósa Lajos,
a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke
tartott sajtótájékoztatót. „A város számára hihetetlen nagy presztízsértékű egy ilyen magas rangú
sportesemény megrendezése” – nyilatkozta Papp
László. Hozzátette: az a cél, hogy évről évre hasonló
jelentőségű esemény legyen Debrecenben, ami
továbbviheti a város hírnevét. A két jégcsarnok az
edzéseknek ad majd otthont, a versenyt pedig a
Főnixben rendezik. n
O TEKE. Magyar-szlovák meccsel avatták fel április
első hétvégéjén az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban lévő, nemrég megújított negyvenéves tekecsarnokot, ahol a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni
Tekézők Szövetsége, valamint a Debreceni Rendőr
Sportegyesület tagjai sportolnak rendszeresen.
A korszerűsítéstől azt is remélik, hogy a jövőben
többen tekéznek majd Debrecenben. n

O ÚTFEJLESZTÉSEK. Végig aszfaltburkolatot kap
a józsai Kertekalja utca. A pár éve nyitott új utcában
355 méteres szakaszon van már csak földút.
A következő hónapokban ezt a részt is leaszfaltozzák – nyilatkozta Balázs Ákos, a városrész fideszes
önkormányzati képviselője, aki felidézte azt is:
Debrecen idei költségvetésében lakossági kezdeményezésre épülő útfejlesztésre 930 millió forintot
különítettek el. n
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időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 3–20.
Galilei távcsöves felfedezései. Programok a digitális planetáriumban az
Agórában.

O Április 13., szombat, 10 óra
30 éves a Józsai Nyugdíjas Egyesület. Jubileumi ünnepség a Józsai Közösségi Házban.

O Április 10.–május 8., minden szerdán, 17 órától
Egészséges életmód, ezotéria és önismeret az Újkerti Közösségi Házban.
17 órától kínai meridián torna, 17.30tól reiki gyógyító meditáció.

O Április 13., szombat, 10 óra
Gamer-show Debrecen, 2019. Videojátékok, sorozatok és filmek izgalmas világa a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Április 12.–május 10., minden hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Április 13.–május 5., minden hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Április 12–április 14.
XVII. Hajdúép Építési és Lakberendezési és XIII. Energoexpo-szakkiállítás a Főnix Csarnokban.
O Április 12., péntek, 17 óra
Burai István festő és grafikusművész születésnapi emlékező kiállítása az Újkerti Közösségi Házban. Megtekinthető május 10-éig.
O Április 13–15.
Könyvtárosok világnapja. Online
totó a nyelvi részleg szolgáltatásairól
a Méliusz Központi Könyvtárának Idegen Nyelvi Részlegén.
O Április 13., szombat
Madárhangos tavasz. Szakvezetéses gyalogtúra a Hortobágy-Halastón.
O Április 13., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermeksakkverseny
az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 13., szombat, 9 óra
Éneklő ifjúság. Debrecen városi minősítő hangverseny az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 13., szombat, 10 óra
Húsvéti tojástartó-készítés. Kézműves családi délelőtt a Tímárházban.

O Április 13., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Nem hiszünk a
szemünknek. Játékos foglalkozássorozat az Agórában.
O Április 13., szombat, 15 óra
Húsvéti motolla a Homokkerti Közösségi Házban.
O Április 13., szombat, 15 óra
Nyitott műhely sorozat. Műtermi
beszélgetések a Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Április 13., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Április 13., szombat, 19.30
Ricsárdgír. Orgazmo Postmortem.
Flexible Juice-koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Április 13., szombat, 20 óra
Mulatós Vigadó. Koncert a Hallban.
O Április 13., szombat, 21 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Élményfürdőben.
O Április 14–15.
42. Rézfúvós és Ütőhangszeres találkozó és verseny a DE Zeneművészeti Karán.
O Április 14., vasárnap
Virágvasárnap ünnepén. Dominica
Palmarum Debrecen belvárosában.
O Április 14., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.
O Április 14., vasárnap, 10 óra
Házasság 2.0. Hozd vissza a szikrát!

O Mátyás, a furfangos
kalandjait ismét látjuk a Vojtina Bábszínházban. n
Egész napos kapcsolaterősítő tréning
pároknak a Kölcsey Központban.
O Április 14., vasárnap, 10 óra
A régió kisautói. Gyerekkori kedvenceink és a mai modern autócsodák kicsinyített másai az Ifjúsági
Házban.
O Április 14., vasárnap, 10 óra
Virágvasárnapi tojásfaállítás a Józsai Közösségi Házban.
O Április 14., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szépenszóló
Fütyöri. Családi előadás.
O Április 14., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A nyulak és a
húsvét ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Április 14., vasárnap, 15 óra
Mánia. Tárlatvezetés Szíj Kamillával
és Bán Zsófiával a Modemben.
O Április 14., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. Con fuoco gitárduó a Kölcsey Központban.
O Április 14., vasárnap, 19 óra
Rocklegendák Live. Koncert a Kölcsey Központban.
O Április 14., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Debrecen, a szabadság őrvárosa. Bérletszünet.
O Április 15–17., 13 óra
Vigyázz, kész, szörf 2. Amerikai családi animációs film az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 15., hétfő, 9 óra
A magyar költészet napja. Vers- és
prózamondó verseny a Belvárosi Közösségi Házban.
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O Világjáró cipellők.
Sipos Györgyné cipőgyűjteménye közel
ezer darabból áll. A különböző alapanyagú (bőr, fa, kerámia, réz, textil, üveg) és
funkciójú (dísz, szivarvágó, gyűrűtartó,
hűtőmágnes) cipőcskékre a gyűjtő hazai
és külföldi utazásai során tett szert.
A nagyszabású kollekciót ma leginkább
Sipos Györgyné Svájcban élő lánya,
Szilvia gyarapítja, aki – világutazóként –
földünk számos egzotikus helyéről küldi
édesanyjának a „világjáró cipellőket”. Az
Újkerti Közösségi Házban rendezett kiállításon a gyűjtemény legkülönlegesebb
darabjait láthatjuk április 10. és május 10.
között. n
O Április 15., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is
hangicsálnak. Bérletes előadás.
O Április 15., hétfő, 10.30
Békés bárányok. Ember-állat kulturális találkozó a Homokkerti Közösségi Házban.
O Április 15., hétfő, 16 óra
Anime és Manga Klub. Japán kultúrával való ismerkedés a Méliusz
Központi Könyvtárának Gyermekrészlegén.
O Április 15., hétfő, 17 óra
A Ver-Deco Művészeti Kör és Alkotó
Egyesület és a Debreceni Nagyerdőért Egyesület 3D kiállításának megnyitója az Ifjúsági Házban.
O Április 15., hétfő, 18 óra
Nyitott Akadémia: Orosz Katalin
klinikai szakpszichológus előadása
a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Április 15., hétfő, 18 óra
Német Társalgási Klub. Fiatal német
önkéntesek által felügyelt társalgási est az Ifjúsági Házban.
O Április 15., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Radioaktív. Bérletszünet.
O Április 16., kedd, 10 óra
Debreceni kismamák és anyukák

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
baráti körének klubfoglalkozása a
Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárában.

O Április 17., szerda, 18.30
Eredő. Művelődéstörténeti esték a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 16., kedd, 10 óra
Hagyományőrző húsvéti nap az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 18–20.
A mi bolygónk: A Föld hétvégéje.
Speciális előadások és izgalmas ismeretterjesztő foglalkozások az Agórában.

O Április 16., kedd, 10, 13 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is
hangicsálnak. Bérletes előadás.
O Április 16., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Április 16., kedd, 16 óra
Turisztikai tevékenységem élményei. Tóth Pál előadása a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Április 16., kedd, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.
O Április 16., kedd, 17 óra
A nélkülözhetetlen papír. Az elektronikus ügyintézés hatása a papírfelhasználásra. Kocsis Zoltán környezetvédelmi mérnök előadása a
Méliusz Könyvtárban.
O Április 16., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 16., kedd, 19 óra
Filmek köré szerveződő tematikus
kvízsorozat az Ifjúsági Házban.
O Április 16., kedd, 19.30
Via Crucis. A Kodály Kórus nagyheti
hangversenye a Szent Anna-székesegyházban.
O Április 17., szerda, 9.30
Ringató foglalkozás. Horváth Zsuzsi
foglalkozása óvoda előtti korosztály számára a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Április 18., csütörtök, 9 óra
Jóga a Voke EMK-ban.
O Április 18., csütörtök, 10 óra
Ringató. Családi, művészeti és nevelési program Horváth Zsuzsi vezetésével a Modemben.
O Április 18., csütörtök, 14 óra
Regélő Régió. Vers-, mese- és prózamondó verseny látássérülteknek a
költészet napja alkalmából a Méliusz
Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Április 18., csütörtök, 16 óra
Modem rec. Videolabor középiskolásoknak a Modemben.
O Április 18., csütörtök, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.
O Április 18., csütörtök, 16.30
Lelki navigáció: Testi-lelki egészségünk. Előadássorozat az egészséges
életmód keresztény alapjairól a Méliusz
Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtárában.
O Április 18., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Április 18., csütörtök, 18 óra
Lelki navigáció. Úton az egészséges
családok felé programsorozat a Józsai
Közösségi Házban.
O Április 18., csütörtök, 18 óra
ModeMode. Izgalmas térelemek, látványos vetítések a Zöld Kilincs kávézóban és a Modem belső kertjében.

O Április 17., szerda, 13 óra
Álmaimban Európa a Homokkerti
Közösségi Házban.

O Április 18., csütörtök, 19 óra
Válogatott történetek Mogács Dániellel. Dumaszínház a Lovardában.

O Április 17., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Április 18., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A bűn paradoxona, avagy az apokalipszis magányos lovasai. Csokonai Vitéz Mihálybérlet.

O Április 17., szerda, 18.15
Mesterek és tanítványok: Szeresd
felebarátodat. Csikai Erzsébet természetgyógyász előadása az Újkerti
Közösségi Házban.

O Április 19., péntek
The Qualitons /The Immigrants /The
Bluebay Foxes – koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 21., vasárnap, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum Élményfürdőben.
O Április 22., hétfő, 18 óra
Német Társalgási Klub. Fiatal német
önkéntesek által felügyelt társalgási
est az Ifjúsági Házban.

O A legszeretnivalóbb
bohém. A város művészeti életének
egyik meghatározó alakja volt az
1924-ben született Móré Mihály, a
„legszeretnivalóbb bohém, ahogy Bényei
József költő-újságíró jellemezte. A Képzőművészeti Főiskola elvégzése után 1955től haláláig, 1997-ig Debrecenben élt.
Sokan vannak, akik ma is őrzik emlékét,
nem felejtik jellegzetes karakterét, szemöldökét és „metsző tekintetét”. Milyen
örökséget hagyott az utókorra? Lendületes rajzokat, az ember- és jellemábrázolás
művészetét – és hihetetlen történeteket.
Szuverén, független, önálló ember volt,
aki a szabadságával mert és tudott is élni.
A képeiből nyílt, A vonal diszciplínája
című tárlat ingyenesen látogatható a
Kölcsey Központ nyitvatartási idejében
10–18 óráig, esti rendezvények idején
19 óráig, május 5. és június 2. között.
Képünkön Móré Hortobágy című
munkája. n
O Április 19., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Interaktív baba-mama klub az Ifjúsági Házban.
O Április 19., péntek, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum Élményfürdőben.
O Április 19., péntek, 19 óra
Harmóniában Sütő Enikővel. Előadás és beszélgetés az Aquaticum
Debrecen Termál&Wellness Hotelben.
O Április 20., szombat
Föld napi madarásztúra a Hortobágy-Halastón.
O Április 20., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum Élményfürdőben.
O Április 20., szombat, 17 óra
Húsvét. Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Április 20., szombat, 18 óra
Vértelen vadászat: természetfotók
kulisszatitkai a világ körül. Máté
Bence vetítéses előadása a Kölcsey
Központban.

O Április 23., kedd, 10 óra
Debreceni kismamák és anyukák
baráti körének klubfoglalkozása a
Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárában.
O Április 23., kedd, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.
O Április 23., kedd, 17 óra
Balogh Tamás Zoltán buszPANORÁMA című könyvének bemutatója
a Méliusz Könyvtárban.
O Április 23., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 23., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A bűn paradoxona, avagy az apokalipszis magányos lovasai. Thuróczy Gyula-bérlet.
O Április 23., kedd, 19.30
Romantikus portrék. Hangverseny a
Kölcsey Központ Nagytermében.
O Április 24., szerda, 9.30
Ringató. Horváth Zsuzsi foglalkozása óvoda előtti korosztály számára a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Április 24., szerda, 14 óra
Ismerd meg! Interaktív természetismereti délután az Újkerti Közösségi
Házban.
O Április 24., szerda, 14 óra
Hangszerbemutató a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Április 24., szerda, 14 óra
Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés. Előadás a Csapókerti Közösségi Házban.
O Április 24., szerda, 15.30
A végzet hatalma. Beszélgetés
Mohos Nagy Éva Liszt-díjas operaénekessel és Sípos Lászlóval a DABszékházban.
O Április 24., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Április 24., szerda, 16.30
1849 helyszínei Debrecenben. Papp
József előadása a Méliusz Könyvtárban.
O Április 24., szerda, 17 óra
Talált képek. Kepes Judit Olaszországban élő fotóművész kiállításmegnyitója a DAB-székházban.
O Április 24., szerda, 17 óra
Úton az egészséges érzelemvilág
felé. Lelki navigáció a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Április 24., szerda, 18.15
30 éves az Életreform Egyesület:
Hozz egy történetet a múltból.
Beszélgetés Domokiné Tóth Mária
reikimesterrel az Újkerti Közösségi
Házban.
O Április 24., szerda, 18.30
Eredő. Művelődéstörténeti esték a
Belvárosi Közösségi Házban.
O Április 24., szerda, 19 óra
Tavaszi Színházi Esték: Zsákbamacska. A Körúti Színház előadása
a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Április 24., szerda, 19 óra
Steinway-hangversenysorozat:
Szilasi Alex zongoraestje a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Április 24., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A bűn paradoxona, avagy az apokalipszis magányos lovasai. Soós Imre-bérlet.
O Április 24., szerda, 22 óra
Campus party DJ Metzker Viktóriával a Hallban.
O Április 25., csütörtök, 9 óra
Szemünk fénye gyermekkonferencia sorozatban: gyermekek modern
világunkban. Előadás az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 25., csütörtök, 9 óra
Jóga a VOKE EMK-ban.
O Április 25., csütörtök, 9.30
A búza útja a kenyérig. Kemencés
nap óvodásoknak a Csapókerti Közösségi Házban.
O Április 25., csütörtök, 10 óra
Ringató. Családi, művészeti és nevelési program Horváth Zsuzsi vezetésével a Modemben.
O Április 25., csütörtök, 14 óra
Vizes nyolcas: Anyag és víztakaré-
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kosság. Zöld klub a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Április 25., csütörtök, 14 óra
Járjunk egy szép táncot! RogovicsFehér Lajos fotókiállítása a Homokkerti Közösségi Házban.
O Április 25., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavilágban.
O Április 25., csütörtök, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi
tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.
O Április 25., csütörtök, 16.30
Lelki navigáció: Testi-lelki egészségünk. Előadássorozat az egészséges életmód keresztény alapjairól a
Méliusz Nyugdíjasok háza Fiókkönyvtárában.
O Április 25., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Az arany ifjak, vagy
az arany ifjúkor? Az öregedés művészete a Méliusz Könyvtárban.
O Április 25., csütörtök, 17 óra
Alföldi Forradalmi Városjárás. Jelentkezni a CityLegends.Com@gmail.
com e-mail címen vagy a (20) 5002956-os telefonszámon.
O Április 25., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
O Április 25., csütörtök, 18 óra
Reménypont életmódklub a Józsai
Közösségi Házban.
O Április 25., csütörtök, 19 óra
Micheal Cooney: Nicsak, ki lakik itt?
Téboly két részben a Lovardában.
O Április 25., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A bűn paradoxona, avagy az apokalipszis magányos lovasai. Horváth Árpád-bérlet.
O Április 26–30.
455 éve született William Shakespeare. Kamarakiállítás a Méliusz Központi Könyvtárának Idegen Nyelvi
Részlegén.
O Április 26., péntek
Csillagdai esték. Hortobágy széli
égen látható téli és tavaszi csillagképek megismerése a Fecskeház erdei
iskolában.
O Április 26., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Interaktív baba-mama klub az Ifjúsági Házban.

O Április 26., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.

O Április 28., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.

O Április 26., péntek, 14 óra
Pénteki film téka. Filmklub délutáni napközis csoportoknak a Méliusz
Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárában.

O Április 28., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara.
Családi előadás.

O Április 26., péntek, 14.30
Menő-Manó. Kreatív kézműves foglalkozások a Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.
O Április 26., péntek, 19 óra
Middlemest Red-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 26., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A bűn paradoxona, avagy az apokalipszis magányos lovasai. Téri Árpád-bérlet.
Csokonai Színház: Tesztoszteron.
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.
O Április 27., szombat
Szent György-napi kihajtási ünnep
és kézműves vásár a Hortobágyon.
O Április 27., szombat, 9 óra
Decathlon kerékpáros diák liga
kombinációs UP XCE utánpótlás kupasorozat, 1. futam az Újkerti szánkódombon.
O Április 27., szombat, 10 óra
Anyák napjára készülünk: Kreppvirág készítése. Kézműves családi délelőtt a Tímárházban.
O Április 27., szombat, 10 óra
Föld napja rendezvénysorozat: Liget téri piknik. Szabadtéri családi nap
a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 28., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.
O Április 28., vasárnap, 10 óra
Nagy táncválasztó. Országos programsorozat a Belvárosi Közösségi
Házban.
O Április 28., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacs és
nyálka újratöltve. Ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.
O Április 28., vasárnap, 15 óra
Mánia. Tárlatvezetés Benczúr Emesével és Bodóczky Istvánnal a Modemben.
O Április 29., hétfő, 8.30 és 12 óra
Szelektívhulladék-gyűjtés, -újrahasznosítás.
Rendhagyó tanórák általános iskolásoknak a Csapókerti Közösségi Házban.
O Április 29., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Bölcsőszínház.
O Április 29., hétfő, 13 óra
Tehetségnap az Újkerti Közösségi
Házban.
O Április 29., hétfő, 14 óra
Versek, dalok. Tavaszi zsongás a
Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 27., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Fényírás. Játékos
foglalkozássorozat az Agórában.

O Április 29., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A padlás. Zelk
Zoltán-bérlet.

O Április 27., szombat, 16 óra
Szukkulens történetünk ki nem
mondott titkai az 1800-as évek elejéről. Előadás a Csapókerti Közösségi
Házban.

O Április 29., hétfő, 18 óra
Német Társalgási Klub. Fiatal német
önkéntesek által felügyelt társalgási
est az Ifjúsági Házban.

O Április 27., szombat, 16 óra
Nyírségi népdalok. Zenevarázs programsorozat a Nagymacsi Közösségi
Házban.

O Április 29., hétfő, 18.30
Tánc világnapja a Forgórózsa Táncegyüttessel a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.

O Április 27., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 29., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Figaro házassága.
Lendvay Márton-bérlet.

O Április 27., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Tesztoszteron.
Thuróczy Gyula-bérlet.

O Április 29., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva a Homokkerti Közösségi Házban.
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O Április 29., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Unferlédi. Blaha Lujza-bérlet.
O Április 29., hétfő, 20 óra
The Carbonfools-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 30., kedd, 10 óra
Debreceni kismamák és anyukák
baráti körének klubfoglalkozása a
Méliusz Tócóskerti Iskolai és Gyermekkönyvtárában.
O Április 30., kedd, 14 óra
Elsősegélynyújtó verseny általános
és középiskolások részére Újkerti
Közösségi Házban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 30., kedd, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub. A Jobb
Veled a Világ Alapítvány boldogságprogramja a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Április 30., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Április 30., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Figaro házassága.
Universitas-bérlet.
O Április 30., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A padlás. Bérletszünet.

O Április 30., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: A padlás.

O Április 30., kedd, 22 óra
Sztárvendég: MISSH. Campus-party
a Hallban.

O Április 30., kedd, 16 óra
Alpesi őrjárat. Hatvani Lajos vetített
képes előadása a Méliusz Benedek
Elek Fiókkönyvtárában.

O Május 1., szerda, 10 óra
Táncos majális és Hajdúsági kézműves sörök mustrája. Évadnyitás a
Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Április 30., kedd, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi
tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.

O Május 1., szerda, 18 óra
Singing men of Texas with Michael Gott. Koncert a Kölcsey Központban.

O Május 2., csütörtök, 9 óra
Jóga a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O Május 2., csütörtök, 10 óra
Ringató. Családi, művészeti és nevelési program Horváth Zsuzsi vezetésével
a Modemben.
O Május 2., csütörtök, 14 óra
Leiner Laura-dedikálás a Méliusz Központi Könyvtárának Gyermekrészlegén.
O Május 2., csütörtök, 16 óra
Modem Rec. Videolabor középiskolásoknak a Modemben.
O Május 2., csütörtök, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.
O Május 2., csütörtök, 16.30
Lelki navigáció: Testi-lelki egészségünk. Előadássorozat az egészséges életmód keresztény alapjairól a
Méliusz Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtárában.
O Május 2., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
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O Május 2., csütörtök, 18 óra
A gyengébbik nem? Női szerepek.
Lelki navigáció a Józsai Közösségi Házban.
O Május 2., csütörtök, 18 óra
ModeMode. Izgalmas térelemek,
látványos vetítések a Zöld Kilincs
kávézóban és a Modem belső kertjében.
O Május 2., csütörtök, 19.30
Orpheus Britannicus. A Kodály Kórus és Peter Broadbent vendégkarnagy estje a Pásti utcai zsinagógában.
O Május 3., péntek
Tavaszi halastavi madarászat és
csillagséta a Hortobágy-Halastón.
O Május 3., péntek
Versműhely a Zöld kilincsben.
O Május 3., péntek, 9.30
Tökmag kuckó.
Interaktív baba-mama klub az Ifjúsági
Házban.
O Május 3., péntek, 20 óra
Follow the Flow-koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Május 4–5., 11 óra
V. Aquaticum Szaunafesztivál az
Aquaticum Termálfürdőben.

O Május 6., hétfő, 10, 13 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. Bérletes előadás.

O Május 4., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 6., hétfő, 14 óra
Útleírások, útirajzok. Józsai Irodalmi Kör a Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Május 4., szombat, 17 óra
Anyák napja. Szaunaprogramok a
Hotel Lyciumban.
O Május 4., szombat, 19 óra
Paddy and the Rats-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 5., vasárnap
A vonal diszciplínája. A 95 éve született Móré Mihály festő- és grafikusművész kiállítása a Kölcsey Központban. Megtekinthető június 2-áig.
O Május 5., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Állati jó anyukák. Ismeretterjesztő programsorozat
az Agórában.
O Május 5., vasárnap, 15 óra
Mánia. Tárlatvezetés Szira Henriettával és Kopeczky Rózával a Modemben.

O Május 6., hétfő, 18 óra
Német Társalgási Klub. Fiatal német
önkéntesek által felügyelt társalgási
est az Ifjúsági Házban.
O Május 7., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. Bérletes előadás.
O Május 7., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara.
Bérletes előadás.
O Kirakat 2018 címmel
nyílik kiállítás a Debreceni
Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék tematikus
évének munkáiból április
30-án 16 órakor a Belvárosi
Közösségi Ház Klubtermében.
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O Május 7., kedd, 16 óra
Karikatúra-kiállítás a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában. Megtekinthető június 1-jéig.
O Május 7., kedd, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi
tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Május 9., csütörtök, 14.30
Egyszerű vegyszerek: Ökos vegyszerhasználat a háztartásban. Zöld
klub a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Május 9., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az Aquaticum Szaunavilágban.

O Május 7., kedd, 17 óra
Halászné Nagy Adrienn kiállítása a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Megtekinthető május 31-éig.

O Május 9., csütörtök, 16 óra
Olasz Társalgási Klub. Anyanyelvi
tanárokkal folytatott rendszeres társalgási est az Ifjúsági Házban.

O Május 7., kedd, 19 óra
Fenyő Gusztáv (Skócia) zongoraestje a DE Zeneművészeti Karán.

O Május 9., csütörtök, 16.30
Lelki navigáció: Testi-lelki egészségünk. Előadássorozat az egészséges életmód keresztény alapjairól a
Méliusz Nyugdíjasok Háza Fiókkönyvtárában.

O Május 7., kedd, 19.30
Modern május. Hangverseny a Kölcsey Központ Nagytermében.
O Május 8., szerda, 10, 13 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. Bérletes előadás.

O Május 9., csütörtök, 17 óra
Mi az értelme? A család misztériuma. Lelki navigáció a Méliusz Központi
Könyvtárban.

O Május 8., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara.
Bérletes előadás.

O Május 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 8., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 10., péntek
Madarak és fák napja a Hortobágyi
Vadasparkban.

O Május 8., szerda, 16.30
Csodálatos szerenádok. Kozma
László zenei összeállítása a DABszékházban.

O Május 10., péntek
Csillagdai esték. Hortobágy széli
égen látható téli és tavaszi csillagképek megismerése a Fecskeház erdei
iskolában.

O Május 8., szerda, 18.15
Legendás borok, boros legendák. A
Debreceni Boroskola kóstolóval egybekötött programja az Újkerti Közösségi Házban.
O Május 8., szerda, 22 óra
Tanévzáró Campus-party. Jackwellkoncert a Hallban.
O Május 9., csütörtök, 9 óra
Jóga a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
O Május 9., csütörtök, 10 óra
Ringató. Családi, művészeti és nevelési program Horváth Zsuzsi vezetésével
a Modemben.
O Május 9., csütörtök, 10, 13 óra és
14.30
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. Bérletes előadás.
O Május 9., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara.
Bérletes előadás.

O Május 10., péntek, 10, 13 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Mátyás, a furfangos. Bérletes előadás.
O Május 10., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara.
Bérletes előadás.
O Május 10., péntek, 14.30
Menő-Manó. Kreatív kézműves foglalkozások a Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.
O Május 10., péntek, 16 óra
Szobornézőben határon innen és
túl. Kotricz Tünde képzőművészeti
sorozata a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Május 10., péntek, 20 óra
Intim Torna Illegál-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 11., szombat, 20.30
Blahalouisiana-koncert a Nagyerdei
Víztoronyban.

O Május 11., szombat, 22 óra
Lights off–Vegas baby! Koncert a
Hallban.
O Május 12., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.
O Május 15., szerda, 19 óra
Tavaszi Színházi Esték: Bazi nagy
magyar lagzi. A Pódium Színház előadása a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.
MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Oláh Tibor Székiek című kiállítása
– Józsai Közösségi Ház, április 30-áig
Máté Bence természetfotó-kiállítása
– Kossuth tér, április 28-áig
Földön lebegők, égen járók.
Rofusz Kinga kiállítása
– Vojtina Bábszínház, április 28-áig
Fábián Pál grafikus és versíró
gyűjteményes kiállítása
– Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtára, május 3-áig
Tűzzel rajzolt csodák. Lente Attila
kiállítása
– Méliusz Központi Könyvtára, április
27-éig
Fény-képek. Micskey István kiállítása
Méliusz Központi Könyvtára, április
30-áig
Rákóczi, a vezérlő fejedelem.
Botos Lajos bélyeggyűjteménykiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ, május 6-áig
Megy, Megáll, Marad / Go, Stop,
Stay
– Modem, május 5-éig
Újraírható történetek.
Wunderblock és Keserue Zsolt:
Nemzeti Tankönyv című kiállítása
– Modem, július 7-éig
Mánia. Csendes stratégiák című
kiállítás
– Modem, június 23-áig
Rend a lelke. Kővári Attila kiállítása
– b24Galéria, április 27-éig
Üzenő motívumok. A tulipán
– Tímárház, április 26-áig
Régi korok emlékei. Varga Márta
falvédőgyűjteményének kiállítása
– Józsai Közösségi Ház, április 30-áig
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A mi bolygónk
1970-ben egy amerikai egyetemista kezdeményezésére tartották meg az első Föld napját, hogy
felhívják a figyelmet az egyre fokozódó ökológia
válság jeleire és a bolygónk védelmére. A mozgalomhoz azóta több millióan csatlakoznak világszerte
minden áprilisban, és a Föld napja jegyében az
Agóra Tudományos Élményközpont is különleges
programsorozatot szervez évek óta. Idén a tavaszi
szünet első három napján, április 18. és 20. között
várja speciális környezettudományi előadásokkal
és foglalkozásokkal az érdeklődőket az élményközpont. A programokból többek között kiderül, mennyi
az emberek számára hasznosítható édesvíz a
Földön, hány év alatt bomlik le egy műanyag flakon,
hogyan használjuk ki a napenergiát a XXI. században és hányszor lehet újrahasznosítani a papírt, de
megtudhatjuk azt is, miben különbözik az ózon az
életadó oxigéntől, illetve milyen állatok laknak erdeinkben és milyen élőlények élnek egy csepp vízben.
Az Agóra ezen a három napon rendkívüli
nyitvatartással, 10-től 18 óráig fogadja a látogatókat. n

Tesztoszteron
Mucsi Zoltánnal
Lengyelország kultikus drámaszerzője,
forgatókönyvírója,
Andrzej Saramonowicz
vígjátékát Szikszai
Rémusz állítja színpadra
a Csokonai Színházban.
A Tesztoszteron igazi
férfibacchanália. Hat
férfi érkezik egy étterembe, kissé kapatosan,
egy kudarcba fulladt
esküvőről – öt fiatal és
egy idősebb hatodik, aki akár az apjuk is lehetne. Illetve
egyiknek az apja, aztán kiderül, hogy egy másiknak is…
Ahogy a darabban a férfiak kalandokkal teli életének
újabb és újabb epizódjai felszínre törnek, egyre többet
tudunk meg arról, mire képesek a nők (a férfiak szerint),
s mit képes kiváltani a férfiakból a vérükben kavargó
tesztoszteron. A Tesztoszteron egy fekete komédia a
férfisorsról, hamisítatlan hímsoviniszta humorral és
kegyetlen öniróniával.
A darab szerepeiben Mucsi Zoltánt, Mercs Jánost,
Janka Barnabást, Kiss Gergely Mátét, Kurely Lászlót,
Rózsa Lászlót és Papp Istvánt láthatja a közönség.
A Nőt Nagy Kíra játssza. Premier: április 26-án. n

Az elemek: föld,
szél, tűz, víz…
Kodály madara
Zenés képszínházi előadás premierjére készül a
Vojtina Bábszínház. A szárnyas lények az égi szférához tartoznak; a madár gyakran a lélek szimbóluma
is. E történet madara nem mindennapi teremtmény:
szellemi, isteni lény, aki keresi és megtalálja azt
az embert, aki egy kis időre – egy emberéletnyi
hosszra – képes őt befogadni, együtt repülni vele.
Az előadásban a zene ad szárnyakat a fantáziának,
a dallamok vezetik a képzeletet: Kodály Zoltán és
Czapp Ferenc zenéje öleli körül a színpadi játékot,
a debreceni Kodály Kórus és a Lautitia Gyermekkar közreműködésével. A zene mellett a színpadi
mozdulatok mesélnek Kodály Zoltánról, valamint a
művészetről, mely nélkül az emberi lét kevesebb
lenne. Premier: április 28-án! n

Peter Broadbent karmester, karnagy, az Egyesült Királyság kóruséletének meghatározó személyisége lesz a Kodály Kórus Debrecen
vendége az Orpheus Britannicus című koncerten. A sokoldalú művész
repertoárja a barokk zenétől a kortárs hangszeres zenéig terjed; több
ősbemutató fűződik nevéhez. Mindemellett a kortárs magyar kórusirodalom elkötelezett híve, aki május 2-án a Pásti utcai zsinagógában
a Kodály Kórust brit „Orfeusz”-ként vezényli; a különleges tematikájú
műsorban az „elemekkel” kel versenyre az európai, illetve angolszász
irodalom ritka és megindítóan szép kórusművei által. A koncertet nyitó,
folklór ihletettségű dal például
a Jégkorszak című filmben
is szerepel. A középpontban
Sir William Walton angol
komponista Assisi Szent Ferenc
Naphimnuszára írt kórusműve
áll, melyben a Szent a természet összes elemét megáldja.
A színekben, stílusokban és
mondanivalóban gazdag műsor végén még egy spirituálé is
felcsendül. n
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Romantikus portrék

Fölfelé süllyedni lehet
Szabó Károly képzőművész, a Medgyessy-gimnázium művész-tanára és az egri Eszterházy Károly
Egyetem oktatója évek óta helyspecifikus installációkban gondolkodik. A b24 Galériában is a kiállítótér
adottságait figyelembe véve készíti el munkáit.
A műcsoport zavarbaejtő „jelenetekből” áll. Dráma
születik három részben: a három osztatú tér egységei önmagukban is értelmezhető és új olvasatokat
adó munkákat fogadnak be, de a fragmentumok
egy nagy installáció elemei, ill. kellékei is egyben.
A kiállítás koncepciója abban is követi az abszurd
drámák felforgató szerkezetét, hogy a narratíva
teljességgel hiányzik belőle, kizárólag egy lehetetlen
állapot generálódik az installáció terében. A kettősség felfokozása, a szobrász igény és annak teljes
tagadása, a kép fogalmának új és újabb értelmezése, a tér és az abba „épített” hiány határozza meg
a látványt.
Szabó Károly tárlata május 3-án nyílik a b24
Galériában. n

O A VILÁGHÍRŰ TERMÉSZETFOTÓS, Máté Bence
szabadtéri kiállításán 623 darab hátulról megvilágított fotót nézhetünk meg 333 négyzetméter üvegfelületen; a képeket 70 ezer ledlámpa borítja fénybe.
Máté Bence a fotók készítésének körülményeiről
április 20-án előadást tart a Kölcsey Központban.
A kiállítást április 28-áig láthatjuk a főtéren. n

A Kodály Filharmonikusok koncertjén, április 23-án,
egy izgalmas „hangtárlat” keretében két, meglehetősen eltérő karakterű romantikus mester portréjával ismerkedhetünk meg (Liszt és Mendelssohn–
Bartholdy). Az élmény többrétegűsége Liszt Ferenc
esetében ráadásul különös módon jelentkezik, mert
időskori, puritán stílusát nemcsak zongoraversenye
ellenpontozza, hanem egy ma élő, kortárs zeneszerző, a Bartók–Pászory-díjas Vajda Gergely reflexiója
is. A hangverseny zongoraművész-szólistája a
háromszoros Fischer Annie-ösztöndíjas és Junior
Prima-díjas Kiss Péter, kinek ars poeticája, hogy a
kortárs zene és a korábbi korok zenéje egymással
szerves egységben legyenek jelen. n

Kiss Péter (Valuska Gábor fotója)

Ritka hasonmás
A debreceni és a sárospataki református kollégiumi könyvtárakban folyó munka gyümölcseként
megjelent egy 17. századi külföldi egyetemjárás,
az ún. peregrináció egyedülálló emléke. A magántulajdonban lévő kötet így vált teljes egészében
kutathatóvá; két kísérő tanulmány segíti a kötet
értelmezését.
Tulajdonosa Miskolci Csulyak István (1575–1645)
zempléni esperes volt, aki még diákként, a németországi egyetemi tanulmányai idején, 1601-ben
kezdte vezetni az
albumot. Hazatérése után pedig már
lelkészként fogadta
a vendégek bejegyzéseit, akik a Rákóczi
család négy tagját
is ott találjuk, de
Szenci Molnár Albertet is, aki 1629ben látogatta meg
akkor Olaszliszkán
szolgáló barátját,
s írt bejegyzést az
albumba. n
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Moziműsor

Filmek az Apollóban

O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Ápr. 11–17., 15.15
Dumbó
Ápr. 11–17., 17.45
Miuán
Ápr. 11–17., 20 óra
Shazam!
Ápr. 13–14., 13.15
A hiányzó láncszem
Ápr. 18–23., 18 óra
Shazam!
Ápr. 18–23., 20.30
A gyászoló asszony átka
Ápr. 18–24., 16 óra
Csodapark
Ápr. 19–22., 13.30
Mia és a fehér oroszlán
Ápr. 24., 19 óra
Bosszúállók: Végjáték: Premier előtti vetítés
Ápr. 25–máj.1., 15.45
Bosszúállók: Végjáték
Ápr. 25.–máj.1., 19.15 (30-án nincs)
Bosszúállók: Végjáték
Ápr. 27–28., 13.45
Mia és a fehér oroszlán
Ápr. 30., 19.15
Royal Opera House: Élő operaközvetítés
O SOÓS IMRE-TEREM
Ápr. 11–17., 15.45
Ápr. 11–17., 18 óra (15-én nincs)
Ápr. 11–17., 20.15
(15-én nincs, 13-án és 14-én 13.30-tól is)
Ápr. 15., 18 óra
Ápr. 18–23., 17.45
Ápr. 18–23., 20 óra

A hiányzó láncszem
Közönségsiker-sáv
Hellboy
Áprilisi BIKSZ Filmklub
Közönségsiker-sáv
Hellboy

Ápr. 18–24., 15.45
A hiányzó láncszem
Ápr. 19–22., 13.15
Hellboy
Ápr. 24., 19.15
Bosszúállók: Végjáték: Premier előtti vetítés
Ápr. 25.–máj.1., 15.15
Bosszúállók: Végjáték
Ápr. 25.–máj.1., 18.45
Bosszúállók: Végjáték
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Ápr. 11–17., 16.30 (17-én 15.30-tól)
Ápr. 11–16., 18.30
Ápr. 11–17., 20.30
Ápr. 13–14., 14 óra
Ápr. 17., 17.45
Ápr. 18–24., 16.30
Ápr. 18–24., 18.15
Ápr. 18–24., 20.15
Ápr. 19–22., 14 óra
Ápr. 25., 17.45
Ápr. 25.–máj.1., 16.30
Ápr. 25.–máj.1., 18.30
Ápr. 25.–máj.1., 20.30
Ápr. 27–28., 13.15

Interjú Istennel
Eksztázis
Kedvencek temetője
Shazam!
Izraeli filmvetítés
Csodapark
Miuán
Kedvencek temetője
A gyászoló asszony átka
Korean Movie Road-vetítés
Csodapark
Anyák napja
A gyászoló asszony átka
Bosszúállók: Végjáték

Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket április 26-áig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió filmjéből, a
Borzontorz meséiből sorsolunk ki
két darabot. Ezt szerkesztőségünkben
vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Varga István, Csokonai utca 29.
Vetési Erzsébet, Piac u 58

a szemüveg nem luxus!

11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 11 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.

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

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 söté

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

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

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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O Debrecen Drive. Egyre közeledik az ország egyik
legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, melynek a Nagyerdő ad
otthont május 25-én és 26-án: 500 különböző jármű, számos fellépő és
rengeteg program gondoskodik a szórakoztatásról. A szervezők több
tízezer látogatót várnak a Nagyerdei Stadionhoz, ahol ritkaságszámba
menő oldtimerek, tuning-, rally- és szupersport autók és motorok,
katonai járművek, kamionok is felvonulnak. Ezen felül lesznek szimulátorok, 5G távvezetés, ügyességi versenyek és koncertek is. Háromóránként látványos show-műsorok színesítik a programot, street fighterek,
quadosok kápráztatják el a közönséget, az autós kaszkadőrök és big
foot roncsmászás sem maradhatnak ki a listából. n

Debreceni Korzó
2019.
ÁPR. 12. –
MÁJ. 10.

Információs kiadvány
2019. április 12.–
május 10.

DEBRECEN DRIVE

AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB AUTÓÉS JÁRMŰIPARI SEREGSZEMLÉJE A NAGYERDŐN

TERMÉSZETFOTÓK
A KOSSUTH TÉREN
LÁTVÁNYOS TÁRLAT NYÍLT
MÁTÉ BENCE KÉPEIBŐL

A FÖLD NAPJA

PROGRAMOKAZ AGÓRÁBAN

Debrecen Drive: látványos,
szórakoztató programkavalkád
május 25-én és 26-án.

Impresszum
O Kerek világ. A sztyeppei lovasnomád népek és az avarok
életébe enged bepillantást a Déri Múzeum új, interaktív kiállítása. n
O Jazz és opera a Kölcseyben. Oláh Kálmán egyike
azoknak a kiváló magyar dzsesszzongoristáknak, akiket a nemzetközi
zenei világ is magasan jegyez. Zeneszerzőként és előadóként mesteri
módon egyesíti és kombinálja a jazz, a népzene és a kortárs klasszikus
zene elemeit. Concerto for Jazz Orchestra című kompozícióját 2001 februárjában mutatta be; ennek az átdolgozása a Concerto for Symphony
Orchestra and Jazz Band, mely először 2006-ban került közönség elé.
Május 7-én a Kodály Filharmonikusok koncertjén lesz hallható a mű,
mely közreműködőiként a magyar dzsesszzenészek színe-java érkezik
Debrecenbe: Oláh Kálmán (zongora), Balázs Elemér (dob), Barcza
Horváth József (bőgő), Bacsó Kristóf (szaxofon), Dés András (ütőhangszerek). A hangverseny műsorán szereplő másik, szintén különleges
darab, Andrew Lloyd Webber (a rockopera műfajának fejedelme)
Requiemjének előadói pedig az operavilág sztárjai, Miklósa Erika és
László Boldizsár lesznek, a Kodály Kórus, a Lautitia Gyermekkar tagjai,
valamint a Kodály Filharmonikusok mellett. n
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(52) 525-100
korzo@mcdb.hu

Lapterv:
Nyomda:
		
Vezérigazgató:

Petromán László
Alföldi Nyomda Zrt.
Debrecen, Böszörményi út 6.
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.

35

36

