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Advent Debrecenben
Az első gyertya lángja vasárnap már fellobbant az 
adventi koszorúkon; számomra az év legcsodálato-
sabb időszaka veszi kezdetét. Az adventi várakozás 
napjai alkalmat nyújtanak arra, hogy megálljunk, 
elcsendesedjünk, számot vessünk a mögöttünk ha-
gyott esztendő történéseivel.

A sport terén számos izgalommal, élménnyel teli 
eseményt követhettünk végig az elmúlt évben, elég, 
ha csak a világsztárokat felvonultató úszó országos 
bajnokságra, vagy a női és férfi kézilabda Magyar 
Kupa négyes döntőjére gondolunk, melyeket ezúttal 
is magas szinten sikerült a cívisvárosban megren-
deznünk. Mindemellett nagy nosztalgiával emlé-
kezhetünk vissza az augusztusi 3x3-as kosárlabda-
kontinensviadalra, ahol a sportág legjobbjai kiváló 
színvonalú mérkőzésekkel kápráztatták el a Nagy-
templom elé kilátogató több ezer szurkolót. 

Az ünnepek után szinte közvetlenül újra olimpiai, 
világ- és Európa-bajnokoknak tapsolhatunk majd, 
hiszen Debrecen lesz a házigazdája január 24. és 26. 
között a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnok-
ságnak. Ahogy a szlogen is szól: Európa Debrecenben 
gyorsul! Örömteli, hogy a legnagyobb esélyesek 
között jó néhány honfitársunk nevét is említhetjük; 
reméljük, hogy a debreceni sportbarátok segítségével 
be is váltják majd a hozzájuk fűzött reményeket. 

Addig is azt kívánom minden kedves olvasónak, 
hogy a sokszor fárasztó hétköznapokban találja meg 
a saját kis adventi fényét, és örömmel tudja várni 
Krisztus születésének ünnepét! 

Istentől áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok!
 

becsky András
a Debreceni Sportcentrum 

Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
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Karácsonyra hangol az Agóra
Már hagyomány a tudományos élményközpontban, 
hogy decemberben különleges karácsonyi csillagokat 
készíthetnek a gyerekek, többféle technikával. A Csil-
laggyár idén december 7-én szombaton fél 11-től várja 
mindazokat, akik szívesen belevágnak egy papírhajto-
gatós kalandba. Másnap, 8-án délelőtt az Északi- és 
Déli-sarkvidékre kalauzolja el az érdeklődőket A jég 
birodalma című interaktív program. Kiderül, mi van az 
örök jég alatt, hogyan élnek a rénszarvasok, a pingvi-
nek és a jegesmedvék, miért errefelé úszkálnak a ma 
élő legnagyobb állatok, és létezik-e piros hó.  Decem-
ber 15-én, az év utolsó Vasárnapi tudomány című fog-
lalkozásán pedig különböző népek rendhagyó karácso-
nyi szokásaival ismerkedhetnek meg a résztvevők.  
Ki gondolta volna, hogy van, ahol kenguruszánon 
érkezik az ajándék, és van, ahol (mű)pókkal és (mű)
pókhálókkal díszítik a karácsonyfát? Létezik olyan 
ország, ahol nem is decemberben tartják a szeretet 
ünnepét, sőt egyes országokban nincs is hagyományos 
értelemben vett karácsony. ■

Mélyáramok
Izgalmas felfedezésre hívja a láto-
gatókat ez a nagyszabású kiállítás, 
mely bemutatja a párhuzamokat, 
kapcsolatokat, a gyakran rejtett, 
de mégis létező mélyáramokat a 
magyar fotográfiában. A világhírű 
elődök – többek között Brassaï, 
Lucien Hervé, Paul Almasy – eredeti 
művei mellett, a kortárs magyar 
fotóművészet számos alkotásával 
is megismerkedhetünk a Modemben 
december 14-én nyíló tárlaton.
A párbeszéd egyik terrénuma az a 
válogatás, amelyik a Szöllősi-Nagy–Nemes műgyűjtő 
házaspár fotográfiai kollekcióját mutatja be, a kiállítás 
másik részében pedig a Budapest FotóFesztivál kere-
tein belül immár harmadik éve megrendezett kortárs 
fotográfiai kiállításokat átgondolva, félszáznál is több 
magyar fotóművész alkotása kerül a kiállítótermek 
falain egymással kölcsönhatásba. ■

Óriásölő Margaret
Margaret, a fiatal falusi lány hős szeretne lenni, Simon, 
a legkisebb királyfi pedig mesemondó. A környezetük 
nem érti, kineveti, kigúnyolja őket. Hogyan is lehetne 

egy gyenge leányból lovag? Milyen 
királyfi az, akit jobban érdekelnek 
a mesék, mint a kardforgatás? 
Margaret és Simon találkozása egy 
rendhagyó hőstörténet kezdete, 
melyben nem csupán a természet 
erőivel, a tengeri szörnnyel és az 
óriással kell megküzdeniük, de le 
kell győzniük saját félelmeket is. 
Óriásölő Margaret meséje élőzenés, 
bábos hőstörténet, lovagregény, 
amely az iskolás közönségnek szól 
a bátorságról, az önazonosságról és 
a történetmesélés erejéről, a Vojtina 
bábszínházban. 

A bábszínház december 23. és 27., valamint decem-
ber 30. és január 2. között zárva lesz, december 28-án 
és 29-én 9 és 12 óra között pedig már nyitott kapukkal 
várja a látogatókat. ■

Sikerdarabok a színházban 
A nagy érdeklődésre való tekintettel az ünnepek előtt 
A Pál utcai fiúk és A padlás című zenés darabok szere-
pelnek sorozatban a Csokonai Színház repertoárjában. 
S ahogy azt a rendszeres színházba járók megszokhat-
ták, idén sem marad el a Budapest Klezmer Band szó-
rakoztató, most is meglepetéseket tartogató karácso-
nyi koncertje: ezúttal december 23-án üdvözölhetjük 
őket a színházban. 

Shakespeare egyik legismertebb és legtöbbet 
játszott komédiáját, a Szentivánéji álmot hozza el 
december 11-én a Csokonaiba a Nagyváradi Szigligeti 
Színház. Ezen az éjjelen összeér a nappal és a sötét-
ség, mágikus erők veszik birtokukba a földet: tündér-
fejedelmek viszálya és pajkos szellemek furfangja 
bolygatja fel a földhözragadt törvények világát, hogy 
a józan ész felett a szerelmi vágy győzedelmesked-
jék. Az éjszakai erdő felszakítja a sebeket, vágyakat 
szabadít fel, közelebb visz az ösztönökhöz, és eljuttat a 
valódi szenvedélyekhez, legyenek azok kielégítők vagy 
fájdalmasok...

Az ünnepi műsorból nem maradhat ki a nemrég 
bemutatott operett, a Csárdáskirálynő sem. Kálmán 
Imre népszerű slágerei december 27-én, 28-án és 30-
án csendülnek fel a színház falai között. ■
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Az új ciklusban négy alpolgármestere 
lesz Debrecennek. A városüzemeltetés és 
a környezetvédelem területéért balázs 
Ákos felel majd, aki 1998 óta dolgozik 
önkormányzati képviselőként. Mi lesz a 
munkája, milyen feladatok várnak rá?  
S jut-e majd ideje arra is, hogy e tevé-
kenysége mellett időt szakítson sport-, 
illetve kulturális események látogatására 
is? Erről beszélgettünk az új alpolgármes-
terrel, aki azt is elárulta, hogyan készül  
a közelgő karácsonyra.

elhagyja Józsát Debrecenért?
Semmiképpen. Józsai lakosként továbbra is onnan 
indulok munkába, és oda térek haza ezután is. 

Debrecennek ez a hangulatos városrésze számomra 
nagyon különleges és fontos hely, húsz éve képvi-
selem az ott élők érdekeit Debrecen közgyűlésében, 
és igyekeztem hatékonyan tevékenykedni a józsai 
települési részönkormányzat elnökeként is.

Hogyan fogadta a felkérést, hogy alpolgár-
mesterként dolgozzon ebben a ciklusban?
Megtiszteltetés számomra, hogy ezen a területen 
is szolgálhatom a várost. Úgy fogom fel, hogy fel-
adatot kaptam, és nem címet, ehhez a feladathoz 
pedig csapatot szeretnék építeni. Fontosnak tartom, 
hogy mindenki, aki azon dolgozik, hogy Debrecen 
tiszta és szép legyen, az a jövőben hatékonyabban, 
jobban szervezetten tudja a munkáját végezni.  
Az elmúlt bő húsz évben Debrecen nagyon komoly 
változásokon ment keresztül. A gazdaságfejlesztési 
folyamatok hatására intenzíven nőtt a vonzereje, 
erősödik, fejlődik. Ezt nemcsak a számok mutatják: 
mi, debreceniek is tapasztalhatjuk, hogy ez a város 
a szépülő lakóövezeteivel, az oktatási, egészségügyi 
és szociális rendszerével valóban olyan hely lett, 
ahova lehet egy életet tervezni. 

Nagyon sok területre kell figyelnie: arra is, 
hogy legyen tiszta és rendezett a város?
Így van, és ebben az itt élőknek is felelőssége van. 
Sorolhatok olyan folyamatokat, jó gyakorlatokat, 
melyek már elindultak, és ezeket folytatni kell. 
Nemrég például a házi komposztálókkal nyújtottunk 
segítséget a debrecenieknek. Aztán itt a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés. Annak pedig külön 
örülök, hogy kifejezetten sikeres a TeSzedd!  
De inkább ne dobd el! akció, és nagyon sokakat tud-
tunk elérni a Debrecen a mi kertünk mozgalommal 
is, melynek keretében legalább 10 ezer fát ültetünk 
el a következő öt évben.

Debrecenben a hétköznapok is nagyon fontosak

Fontos a közösség, a sport: a Józsa Grund átadásán

balázs Ákos az adventi fényárban úszó belvárosban
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akarunk élni, és ezért ebbe az együttgondolkodásba 
a jövő generációit is be kell vonni. Ennek érdekében 
a fenntartható Debrecen témakörében szeretnénk 
egy párbeszédsorozatot indítani a fiatalokkal; legyen 
egy fórum, ahol el tudják mondani a véleményüket, 
ötleteiket. A jó példa nagyon fontos, ezt pedig látha-
tóvá kell tenni – minél több platformon, mivel nem 
pontosan ugyanott lehet elérni ugyanis a fiatalokat 
vagy az idősebb korosztályokat. Ami viszont egy-
értelmű: mindenkit meg kell találnunk és meg kell 
szólítanunk ebben a kérdésben. Az elmúlt hetekben 
létrehoztunk egy szakemberekből álló környezetvé-
delmi munkacsoportot is, melynek feladata a fenn-
tartható Debrecen környezetvédelmi stratégiájának 
kidolgozása. A munkát már el is kezdtük.

Itt az adventi időszak, közeledik a karácsony. 
Hogyan éli meg az évnek ezt a szakaszát?
Ez számomra hivatalos feladattal is jár, hiszen 
magam is ott leszek a harmadik adventi gyertya 
meggyújtásánál a város főterén. De örömmel 
veszek részt ebben; fontosnak tartom a közösségi 
élmények megélését. Akkor is, ha egy egész városról 
beszélünk, és akkor is, ha a családról. Számomra 
a karácsony a legfontosabb ünnepek közé tartozik. 
Szenteste napját a feleségemmel és gyerekeimmel 
töltöm, este templomba megyünk, karácsony első 
napján pedig – a régi hagyomány jegyében – össze-
gyűlik a családunk. Mindezek mellett pedig örülnék, 
ha beférne egy közös színházi látogatás is; A Pál 
utcai fiúkat feltétlenül szeretnénk megnézni. De fon-
tos számunkra a mozgás is az ünnepek alatt; erre is 
szeretnénk időt szakítani. n

Innen nincs messze a környezetvédelem terü-
lete sem...
Terveink között szerepel, hogy Debrecen köré –  
az uralkodó széljárási viszonyokat figyelembe véve 
– véderdőket telepítsünk, és ezáltal a városban 
javuljon a levegő minősége. Lényeges, hogy minél 
több helyen megjelenjen a megújuló energia. Tár-
gyalások folynak arról, hogy egy komoly kapacitású 
naperőmű is épülhet Debrecenben, ami segíti – az 
ipari-áramfelhasználás mellett – az egész város 
zöld energiával való táplálását is. Egyébként komoly 
eredményeink már most is vannak a környezet-
tudatosság terén, gondoljunk például a tömeg-
közlekedésre: 10 év alatt 50 tonnával csökkent a 
koromkibocsátás, ami óriási mennyiség. Ugyanakkor 
előttünk áll az is, hogy hamarosan gondoskodnunk 
kell a buszok cseréjéről is annak érdekében, hogy 
megbízhatóan és jól működjön a közösségi közleke-
dés rendszere városunkban.

Már most meg kell tervezni, milyen lesz a jövő 
Debrecene?
Lényegesnek tartom, hogy a debreceniek úgy érez-
zék, itt a mindennapok is fontosak, és a minden-
napokban számíthatnak a városra. Nem mindegy, 
milyen városban élünk, ahogy az sem, milyen jövő 
vár Debrecenre. Ez a város egy közösséget alkot, és 
ebben a közösségben mindenkinek meg kell találnia 
a saját feladatát. Az, hogy milyen lesz ez a város 
15-20-30 év múlva, azon is múlik, hogy a mos-
tani középiskolások, egyetemisták mit gondolnak 
Debrecenről, milyen városban szeretnének élni. Mi 
azt gondoljuk, hogy egy jó, szerethető Debrecenben 

Debrecenben a hétköznapok is nagyon fontosak

Balázs Ákos: megtiszteltetés, hogy alpolgármesterként szolgálhatom a várost
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Advent Debrecenben 
A Kossuth téren és a Piac utcán már megnyitotta 
kapuit a hagyományos adventi vásár, felkapcsolták a 
városban a díszkivilágítást és kezdetét vette az ünnepi 
készülődés. 

Ismét itt van az óriáskerék, a Debrecen Eye, mely a 
tervek szerint január 6-áig üzemel a Vitesco Technolo-
gies (korábban: Continental) támogatásával, hétfőtől 
csütörtökig 14–21 óra, péntektől vasárnapig 12–21 
óra között. S ismét gurul a

Vili-vonat is a Kossuth téren – december 2. és 23. 
között, hétfőtől péntekig 14–19, szombat–vasárnap 
10–20 óra között. ■

Menjünk mi is Betlehembe!
A Régi Városháza udvarába vezető árkádok alatt Deb-
recenhez kötődő külföldi városok karácsonyi üzeneté-
vel díszített karácsonyfa várja az érkezőket. 
A mézeskalácsdíszeket a „Debrecen Szívét” is felajánló 
Radics család készítette, a karácsonyfákat a Kós Kár-
oly-szakgimnázium diákjai. A belső udvar hétvégente 
betlehemi élőképpé alakul a Debreceni Állat- és Nö-
vénykert közreműködésével. Ilyenkor a puszta világa is 
megjelenik a Hortobágyi Nonprofit Kft. jóvoltából. 
Az állandó programok mellett a 80 éve védetté nyil-
vánított Nagyerdő tiszteletére természeti értékek is 
megjelennek a Természettár csapata jóvoltából.
November 30.–december 22., hétfő–péntek: 17–20 
óra. ■

Óriás kalendárium
A Kossuth téri színpad idén még több programot kínál 
december 1–22. között, 18 órai kezdettel. Advent 
minden napján kinyílik egy-egy ablak a kalendáriumon, 
hogy Debrecen városrészeinek közösségei megajándé-
kozzák azokat a tagjaikat, akik önkéntes vállalásaikkal 
sokat tesznek társaik jólétéért, boldogulásáért. A nap-
tárnyitásokat javarészt helyi, illetve környékbeli zenei 
formációk műsorai kísérik. n

„Add tovább”-házikó

A Debreceni Karitatív Testület idén is összehangolt 
gyűjtést indít a Kossuth téren felállított „Add tovább”-
házikóban dec. 9–22. között (naponta 15-tól 19 óráig). 
Az akció házigazdái:
december 9., Refomix Nonprofit Közhasznú Kft., Hajdú-
dorogi Főegyházmegye
december 10., Hajdúdorogi Főegyházmegye, 
Debrecenimami
december 11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Caritas 
Szervezet Nappali Intézménye
december 13., Hajdúdorogi Főegyházmegye, Héra 
Egyesület
december 12., Szent Anna Főplébánia, Forrás Lelki 
Segítők Egyesülete
december 14., Hajdúdorogi Főegyházmegye
december 15., Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni 
Egyesülete, Hajdú Rendészeti Sportegyesület
december 16., Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alap-
szervezet és Segítő Szolgálat, Magyar Vöröskereszt 
Debrecen Területi Szervezete
december 17., Hajdúdorogi Főegyházmegye, Lépés-
előny Közhasznú Egyesület
december 18., Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesü-
let, Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, 
Hajdú Rendészeti Sportegyesület
december 19., Új Remény Baptista Gyülekezet, zenés 
műsor
december 20., Magyar Református Szeretetszolgálat 
Közhasznú Alapítvány
december 21., Magyar Református Szeretetszolgálat 
Közhasznú Alapítvány
december 22., Bihari Állami Gondozottak Egyesülete, 
Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, 
Hajdú Rendészeti Sportegyesület. ■

O eGy GyerMekkel kezdődött. Adventi 
református zenés est december 10-én 18 órától a 
Kölcsey Központban. n
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O BudApest BÁr. Behumi Dórival, Németh 
Jucival, Rutkai Borival, Frenkkel, Ferenczi Györggyel, 
Keleti Andrással és Mező Misivel december 11-én 
19 órától a Kölcsey Központban. n

Adventi filmes délutánok 
Az Apolló moziban ismét az ünnepre hangoló filmeket 
vetítenek. December 7., 16 óra: Interjú Istennel. Házi-
gazda: Evangélikus Gyülekezet. December 14., 16 óra:  
Ferenc pápa – Egy hiteles ember. Házigazda: Római 
Katolikus Egyházközösség. Az ingyenes filmvetítéseket 
beszélgetés követi. Helyfoglalás a mozi honlapján vagy 
személyesen a jegypénztárban. ■

Adventi Kuckó
A Kossuth téri Adventi Kuckóban csodás ajándékokat 
lehet készíteni december 5–22. között. Előzetes jegy-
vásárlás ellenében óránként kézműves foglalkozásokon 
vehetnek részt a gyerekek. Az egyórás foglalkozásokon 
maximum 10 gyermek készítheti el ajándékát. Jegyek 
a Kölcsey Központban 1200 forintos áron vásárolha-
tók a december 14-én 15–18, 15-én, 21-én és 22-én 
10–18 óra között szervezett foglalkozásokra. n

Jégvarázs-show
December 15-én, vasárnap 10-től a diákok a Kossuth 
téri jégszobrászversenyen próbálhatják ki ügyességü-
ket, M. Tóth Zsolt irányításával. A szakmai bemutatót 
követően a két-két fős csapatok kéziszerszámok-
kal alakítják a jeget, majd a programot a mester 
látványjégszobrász műsora zárja, mely 13 óráig tart.
Karácsony előtt, 21-én szombaton hatalmas tömbök-
ből készít életnagyságú jégszobrokat M. Tóth Zsolt 
jégszobrász egy egész napos, zenével, pirotechnikai 
elemekkel és a LED-fal lehetőségeivel is gazdagított 
látványshow keretében a Kossuth tér színpadán. ■

Második adventi gyertyagyújtás
december 8., 16.45, kossuth tér
Úton… – Várakozás és türelem.
16.45 Régi Városháza – Kossuth tér: Pásztorok 
vonulása. 17 óra: Kossuth tér: Adventi gondolatok. 
Barcsa Lajos alpolgármester köszöntője, az adventi 
koszorú második gyertyájának meggyújtása a tör-
ténelmi felekezetek lelkészeinek áldásával, Asztalos 
Richárd evangélikus lelkész, Sipos Barnabás ortodox 
pap adventi gondolatai. A műsort Medgyesi Gergely, 
a Hortobágy Nonprofit Kft. ügyvezetője zárja. 
Közreműködnek a Kuckó Művésztanya jelmezesei, 
a Debreceni Népi Együttes táncosai és a Pendely 
Énekegyüttes-család. 18 óra, Kossuth tér: Óriás 
kalendárium

Harmadik adventi gyertyagyújtás
december 15., 16.45 kossuth tér
Úton… – Hit és vágyakozás
16.45 Régi Városháza – Kossuth tér: Énekes hagyo-
mányőrzők vonulása. 17 óra, Kossuth tér. Adventi 
gondolatok: Balázs Ákos alpolgármester köszöntője, 
az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyúj-
tása a történelmi felekezetek lelkészeinek áldásával, 
Bereczki Lajos baptista és Nagy Gábor református 
lelkipásztorok adventi gondolatai. Közreműködnek 
a Kuckó Művésztanya jelmezesei, a Debreceni Népi 
Együttes táncosai, az Ady Endre Gimnázium diákjai. 
A gyertyagyújtás a Légy jó mindhalálig Nyilas Misijé-
nek, Németh Krisztiánnak ajándékműsorával zárul. 
18 óra: Kossuth tér: Óriás kalendárium

Negyedik adventi gyertyagyújtás
december 22., 16.45 kossuth tér
Úton… – Szeretet és békesség
16.45: Régi Városháza – Kossuth tér: énekes 
hagyományőrzők vonulása. 17. óra: Kossuth tér: 
Adventi gondolatok. Puskás István alpolgármester 
köszöntője, az adventi koszorú negyedik gyertyájá-
nak meggyújtása a történelmi felekezetek lelké-
szeinek áldásával, Kálmán József római katolikus 
plébános és Kapin István görög katolikus parochus 
adventi gondolatai és közös imája. Közreműködnek 
az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház gólyalábasai, a 
Kuckó Művésztanya jelmezesei, a Debreceni Hajdú 
Táncegyüttes táncosai és a Lautitia Kóruscsalád 
tagjai. Vendégeink lesznek továbbá Újhelyi Kinga, 
a Csokonai Színház művésze és dr. Csókay András 
idegsebész a tanúságtételével. 18 óra: Kossuth tér: 
Óriás kalendárium, majd a Kölcsey Központ bálter-
mében beszélgetés dr. Csókay András idegsebésszel 
a lelki béke megtalálásáról. Az előadás ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációs karszalagok a Kölcsey Központ portá-
ján vehetők át, korlátozott számban.

O kArÁcsONyI VAlcereMÓNIA. Christmas 
around the world – Karácsony a világ körül: december 
21-én a Kölcsey Központban. 16 óra: Utánpótláscso-
portok gálaműsora, 19 óra: Karácsony a világ körül. ■
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Évről évre jól szerepel a leg-
jobbak között a debreceni 
hokicsapat, s nem csupán a 
DEAC felnőtt együttese hasít, 
hanem a különböző korosztályos 
társulatok is. Rengeteg gyermek 
jégkorongozik a városban, és a 
számuk folyamatosan emelkedik. 
A Debreceni Jégcsarnok elérte 
a telítettségi szint maximumát. 
Elérkezett a bővítés ideje.

A sportlétesítmény mellé egy 
420 négyzetméteres épületet 
húznak fel, amiben öltözők és 
multifunkcionális helyiségek 
kapnak helyet. A jövő nyárra 
elkészülő új épületszárny 300 
millió forintos pályázati forrásból 
valósul meg.

Fodor András, a Debreceni 
Hokiklub elnöke azt mondta, 
rövidesen jóval kényelmesebben, 
rendezettebb körülmények között 
szolgálhatják majd ki a közönsé-
get és a DEAC jégkorongcsapatát 
is. 

Bővítik a Jégcsarnokot

– A fejlesztéssel két és fél 
öltözőt nyerünk, így az utánpót-
lásnak és a felnőtt csapatnak is 
lesz elég helye. Közel 270 gyerek 
jégkorongozik a városban. Alig 
férünk el; fontos, hogy javítani 
tudjuk az öltözőkapacitásunkat. 
Az elmúlt öt évben csaknem 
megduplázódott a gyereklét-

számunk, már lánycsapatunk is 
van, mind a hét korosztályban 
indítunk csapatokat a bajnoksá-
gokban, van, ahol többet is. Az 
új épületben – az öltözők mellett 
– multifunkcionális termet, vizes-
blokkokat is kialakítanak, emel-
lett tereprendezést is végeznek 
majd a létesítmény körül. ■

Kosaras kupadöntő a Főnixben
A Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége hivatalosan is bejelen-
tette, hogy tavasszal Debrecen lesz 
a házigazdája a 2020-as Zsíros 
Tibor Férfi Magyar Kupa nyolcas 
döntőjének.

Az eseménynek április 3–5. 
között a Főnix Csarnok ad majd 
otthont. A szabályok nem változ-
tak, ezúttal is az alapszakasz első 
körének legjobb nyolc csapata 
kvalifikálja magát a háromnapos 
eseményre. A DEAC nyolc mérkőzés 

után jelenleg 5 győzelemmel és  
3 vereséggel a hatodik helyen áll  
a tabellán, s amennyiben a követ-
kező öt fordulóban is tartani tudja 
pozícióját, úgy rész vehet majd  
a „hazai” rendezésű tornán.

A 2018-as sorozatban hajszál-
nyival lecsúszott az együttes a 
Főnixben rendezett fináléról, 2019-
ben azonban a Debreceni Egyetem 
csapata története legnagyobb 
sikerét érte el, hiszen a győri kupa-
döntőn bronzérmet szerzett. ■

O eurÓpA-BAJNOksÁG. 
A szervezők telt házra 
számítanak a Főnix Csar-
nokban a január 24. és 26. 
között sorra kerülő debreceni 
rövidpályás gyorskorcsolya 
Európa-bajnokságon. A belé-
pőkkel kapcsolatban jelezték, 
bérleteket is lehet vásárolni, 
illetve létrehoztak olyan VIP-
kategóriát is, amely bővített 
szolgáltatásokat tartalmaz, 
és a kulisszák mögé is 
betekintést enged. A magyar 
férfiváltó címvédőként indul 
a kontinensvetélkedőn. Bán-
hidi Ákos csapatmenedzser 
szerint a férfiaknál egyé-
niben két orosz, Szemjon 
Jelisztratov és a hatszoros 
olimpiai bajnok Victor An le-
het a legnagyobb riválisunk, 
de sérülései után a holland 
Sjinkie Knegt is újra edzés-
be állt – mondta Bánhidi, 
aki hozzátette, Liu Shaolin 
Sándorék nem ijednek meg 
senkitől.
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Program:
A DVSC SCHAEFFLER EHF-
KUPA CSOPORTMÉRKőZÉSEI 
Január 4–5: Kastamonu–
DVSC Schaeffler 
Január 11., 14 óra: DVSC 
Schaeffler–Banik Most (cseh) 
Jannuár 18.,15 óra: DVSC 
Schaeffler–Thüringer HC 
(német) 
Január 26., 15 
óra: Thüringer HC– DVSC 
Schaeffler 
Febr. 1., 15 óra: DVSC 
Schaeffler–Kastamonu 
(török) 
Február 9.: Banik Most–
DVSC Schaeffler

BAJNOKI MÉRKőZÉSEK:
december 29., 20 óra: 
DVSC Schaeffler–Szombat-
hely (Hódos-csarnok)
Január 10., 18 óra: Kisvár-
da–DVSC Schaeffler
Január 17., 18 óra: DVSC 
Schaeffler–Siófok (Hódos)
Január 24., 18 óra: DVSC 
Schaeffler–Szent István SE

Régóta várt sikeres őszt produ-
káltak a debreceni kézis hölgyek. 
De a neheze csak most jön!

Mozgalmas és eredményes őszt 
tudhat maga mögött a DVSC 
Schaeffler női kézilabdacsapa-
ta. A Köstner Vilmos irányította 
csapat ugyanis az eddigi 14 
tétmeccse közül csak kettőt 
veszített el úgy, hogy 
harmadik legtöbb gólt 
szerezték az NB 
I-ben. A meccsek 
között pedig 
olyan bravúrok 
is szerepel-
nek, mint a 
Fradi elleni 
idegenbeli 
iksz és az Érd 
elleni szintén 
idegenbeli győ-
zelem. 

Újabb jó hír volt 
mostanság a csapat háza 
táján, hogy három játékosa – 
Kovács Anna, Jeca Deszpotovics 
és Arany Rebeka – szerződést 
hosszabbított a klubbal. Ezután 
pedig a Jagodina elleni kettős 
győzelemmel a csapat – egy hét 
múlva – Szerbiában bemasírozott 
az EHF-kupa csoportkörébe. 

A sorsoláson pedig kiderült, 
hogy az első kalapból a cseh 
Banik Most csapatát kapta 
a Loki. A csehek a Győr BL-
csoportjából estek ki, de volt 

nyertes meccsük. 
Igaz, a magyar 
BL-győztestől 
hazai pályán 
súlyos vereséget 
szenvedtek, ám 
utolsó BL-
csoportmeccsükön 
remekül helytállt a címvédő 
győriek otthonában. Lendüle-

tes, fiatal gárdáról van szó, 
elsősorban hazai te-

hetségekre építenek, 
soraikban három 

szlovák játékos 
található még 
rajtuk kívül.

A második 
kalapból a Vá-
cot kiverő török 
Kastamonu 

Belediyesi jutott 
Kovács Annáéknak. 

A számos idegenlé-
gióst foglalkoztató csa-

pat legutóbb a Vácot ütötte 
el a továbbjutástól. A gárda, 
amelyik csak hajszállal maradt le 
a Bajnokok Ligájának csoportkö-
réről, igazi nemzetközi alakulat, 
hiszen a török játékosokon kívül 
macedón, ukrán, montenegrói, 
román, orosz és tunéziai játékost 
is alkalmaznak. 

A harmadik ellenfélnek pedig 
a szintén erős nemzetközi ke-
rettel rendelkező német Tringer 
adatott. A németek soraikban 
tudhatnak – többek között –

német válogatottakat, a kapus 
Krausét, Stollét, Scheffknechtet, 
Bölköt. Rajtuk kívül osztrák, 
szlovák, svéd, cseh, makedón, 
norvég, portugál és spanyol játé-
kosuk is van.

Kőkemény időszak előtt áll 
tehát januárban a Loki, hiszen 
hat hét alatt tizenkét meccset 
kell játszani úgy, hogy közben 
rengeteg utazás is vár rájuk. 
Ám Köstner Vilmos úgy látja: 
Debrecenben mindenki ellen van 
esélyük a sikerre. ■

Hat hét alatt tizenkét 
meccs vár januárban  
a Loki kéziseire

köstner Vilmos és Vida Gergő: nyerő páros

Nagy meccsek várnak a lokira és közönségére 

Vámos petra 
19 évesen 
lett nagy-
válogatott

kép és szöveg: Gurbán György
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Megérintette a veszélyzóna rideg téli szele a Lokit, 
hiszen november legvégén a tabella kilencedik helyén 
találta magát a legutóbbi szezonban bronzérmes 
debreceni együttes, mely így közelebb került a kieséstől 
rettegőkhöz, mint a nemzetközi szereplést ígérő dobogón 
tanyázókhoz. 

Az újonc egerszegiek otthonából elhozott három pont 
némi vigaszt jelentett (Garba duplájával 2–0-ra nyert a 
DVSC), ezzel együtt az igazi megnyugvás akkor érkezne 
el a debreceni szurkolókhoz, ha pozitív mérleggel zárná 
az esztendőt Herczeg András edző csapata. Ehhez viszont 
a decemberben esedékes két bajnokit be kell gyűjteni a 
kosárba. Akkor nyolc győzelem és hét vereség lehetne a 
2019-es záró eredménysor.

Két mérkőzés van tehát hátra a programból: 
december 7-én, szombaton 17 órától a rossz kezdés 
után nagy sorozatot produkáló (de legutóbb Kisvárdán 
vereséget szenvedett) Budapest Honvéd vendégeskedik 
Debrecenben, december 14-én pedig a sereghajtó 
Kaposvár otthonában zárja az évet a Loki – az újonc 
somogyiakról azt illik tudni, hogy mindössze két 
győzelmet értek el eddig, az egyiket a Nagyerdei 
Stadionban…

Még lehet kozmetikázni  
a feledhető őszi mérlegen

Akárhogy is alakulnak e meccsek, várakozás alatti 
volt ez a Loki-ősz. A nyári jó kezdést követően hosszú 
koplalás következett: a Loki nem tudott meccset nyerni, 
zsinórban kilenc bajnokija közül hetet elveszített. Több 
mint 11 hónap telt el az egerszegi 2–0-ig, hogy ismét 
egy bekapott gól nélküli mérkőzést zárjon a DVSC, 
s az is a feledhető statisztikák közé tartozik, hogy 
augusztustól decemberig csak két olyan bajnoki akadt, 
ahol idegenbeli győzelemnek örülhettek a debreceni 
szurkolók. Kétségtelen, hogy a Fradi elleni itthoni zakót 
(1–6) leszámítva egyik vesztes mérkőzésen sem „focizta 
le” a pályáról az ellenfél a DVSC-t, a szoros csaták végén 
mégis a vetélytárs örülhetett. 

Ez a sorozat szakadt meg Zalaegerszegen, s 
remélhető, hogy jó lesz az esztendő zárása. Arra 
azonban Herczeg András is utalt, hogy a legutóbbi 
idények eufórikus hangulata után a realitás azt diktálja, 
az éremszerzési célkitűzések valóra válásához csoda 
szükségeltetik a tavaszi folytatáskor. 

A nyári jó kezdést követően 
hosszú koplalás következett
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O elkezdődött A dÉrI tÉr megújítása.  
A tervek szerint a tér belső része megmarad, a 
külső járdákat és utakat érintik a változások, me-
lyek során előtérbe helyezik a gyalogosközlekedést 
a területen, és emiatt a tér két oldalán nem lehet 
majd parkolni. A munkák miatti forgalomkorlátozás 
várhatóan december végéig tart majd. A Múzeum 
utca továbbra is átjárható a Füvészkert utca és a 
Posta-átjáró irányából. Viszont a Perényi utca felé 
már nem lehet behajtani. n

O Az IdeI ÓVOdAI futballpálya-építési program 
befejezéséhez közeledik. Az Ispotály utcai óvodá-
ban csaknem 140 gyermek sportolhat így korszerű 
körülmények között – jelentette be a városrész ön-
kormányzati képviselője, Piros Zoltán. A Szivárvány 
és a Mesekert Óvodában már elkészült a pálya, 
a Nagyerdei Óvodában még dolgozik a kivitelező. 
Debrecenben jelenleg a Kemény Zsigmond, a Pósa 
utcai, az Arany János és a Százszorszép Óvodában 
van műfüves focipálya. n

O zöldeBB lesz a Vénkert. Nagyszabású fa-
ültetés kezdődött a városrészben, ahol csaknem 
száz fát, cserjéket és virágokat helyeznek ki. Barcsa 
Lajos alpolgármester – aki maga is ásót ragadott 
a faültetésen – úgy nyilatkozott: fontos, hogy az 
itt lakók számára szép, rendezett körülményeket 
alakítsanak ki. Mint mondta, az Új Főnix Terv Zöld 
város programjának részeként 26 ezer négyzetmé-
ternyi zöld felület újul meg. n

O HÉtközNApI Hősök. A szociális munka napja 
alkalmából kitüntették a Városi Szociális Szolgálat 
munkatársait: Bessenyeiné Dombrádi Anettet, Tóth-
né Görög Editet, Nagy Lajosnét, Kissné Halászi Évát, 
Szabóné Kádár Évát és Kiss Imrénét. A rendezvé-
nyen Széles Diána alpolgármester elmondta, hogy 
a rendszer akkor működik jól, ha az állam és az ön-
kormányzat munkáját kiegészítik a civil és egyházi 
szervezetek – és ennek Debrecen mintapéldája. n

O AszFAltBurkOlAtOt kap a Cimbalom utca 
újabb szakasza, a munka már elkezdődött. Nem- 
rég egyébként befejeződött a környéken három 
másik utca aszfaltozása is. Idén az önkormányzat 
930 millió forintot fordít lakossági kezdeményezés-
re megvalósuló útépítésekre. n

O szIlÁrd BurkOlAtOt kapott a Gyűrű utca. 
A korábbi földút biztonságosabbá és rossz időben 
is jól használhatóvá vált, miután megépült a zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszer, és elvégezték a 
szükséges közműkiváltásokat is. A Júlia-telepen 
még további hét utcát újítanak fel – nyilatkozta 
Becsky István önkormányzati képviselő, aki egyúttal 
megköszönte a lakók türelmét is. n

O csAtlAkOzOtt Debrecen is az Agrárminisz-
térium Országfásítási Programjához, mely során 
országszerte 550 hektáron összesen 2 millió 
facsemetét ültetnek el. Papp László polgármester az 
eseményen elmondta: ,,Debrecenben tízezer fát sze-
retnénk a következő öt esztendőben elültetni, és a 
város területeit is általában véve zöldebbé tenni”. n

14

O elkÉszÜlt a National Instruments új, negye-
dik épületszárnya, mely által lehetővé vált a cég 
globális szolgáltatóközpontjának kapacitásbővítése 
is. Papp László polgármester az eseményen (melyen 
részt vett Szijjártó Péter miniszter is) úgy fogalma-
zott: egy magyar–amerikai sikertörténet új fejezete 
ez; tovább erősíti az újonnan átadott épület az NI 
és a város gazdasági szerepét. n
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O eMlÉktÁBlÁt AVAttAk Kóti Árpád tiszteleté-
re. A színművész 1963-tól haláláig, 2015-ig volt a 
Csokonai Színház tagja. Pályája során mintegy 200 
szerepben lépett színpadra. Az egykori debreceni 
lakóháza falát díszítő emléktáblát a művész özve-
gye, Papp László polgármester, valamint a pálya-
társak és Kóti Árpád tisztelői koszorúzták meg. n

O 200 ÉVVel ezelőtt tartották az első isten-
tiszteletet a Nagytemplomban. Az ennek emlékére 
tartott hálaadó istentiszteleten Kósa Lajos – Papp 
László polgármesterrel közösen – egy több mint 
200 éves Bibliával is megajándékozta a nagytemp-
lomi gyülekezetet. n

O ÚJABB 50 FÁVAl gazdagodott a Tócó-patak 
melletti terület, ahol őshonos kocsányos tölgyeket 
ültettek a józsaiak. Balázs Ákos alpolgármester is 
részt vett a fák elültetésében. Mint mondta, ez az 
erdős rész a megye helyi jelentőségű természet-
védelmi területei közé tartozik; leginkább az itt 
lakók miatt fontos a visszatelepítés és a rendezett 
környezet kialakítása. Ezzel a telepítéssel összesen 
már csaknem 100 facsemete kapott itt helyet az 
elmúlt időszakban. n

Fontos változások 
A jövő évi szociális támogatásokkal és közüzemi 
díjakkal kapcsolatos előterjesztésekről tárgyalt a 
közgyűlés. Ennek részeként jövőre 560 forintért 
egész nap várakozhatnak az autósok a Klinikánál 
a Pallagi úti parkolókban. Debrecen – gondoskodó 
városként – olyan szociális támogatási rendszert 
működtet, ami valódi segítséget nyújt a 
rászorulóknak.
2020-ban nő a minimálbér és a garantált 
bérminimum összege, ennek ismeretében több 
debreceni szociális juttatás jövedelemhatára 
emelkedik annak érdekében, hogy minél több 
rászoruló családnak és fiatalnak tudjanak segíteni.

A DKV jegy- és bérletárai 2014 és 2019 között 
mindössze két alkalommal (2017: 2,64 százalék, 
2018: 2,41 százalék) emelkedtek. Jövőre átlagosan 
5,3 százalékkal nőhetnek ezek a díjak.

A felszíni parkolás árai 2020-ban nem változnak. 
Bevezetik viszont a parkolási zónánként megha-
tározott napijegyet, amely 4 óra parkolási díjjal 
megegyező összegű. Ez esetben, ha valaki megfizeti 
4 óra időtartamra az övezetben érvényes parkolási 
díjat, az automatikusan napi parkolójegynek minősül. 
A mélygarázsokban 320 forintról 400 forintra módo-
sul az óránkénti parkolási díj.

A köznevelési, valamint a személyes gondosko-
dás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és 
szociális alapszolgáltatást biztosító intézményekben 
a térítési díjak 5,1 százalékkal emelkednek.

Az ún. szippantott szennyvíz begyűjtésében nem 
lesz áremelés. A temetői díjaknál átlagosan 3,4 szá-
zalékos, az inflációt követő díjemelés várható.

A közterület-használat miatt fizetendő díjak átla-
gosan 5 százalékkal emelkednek 2020-ban. n

O A tÓcÓskertBeN folytatódott a Debrecen,  
a mi kertünk mozgalom: 27 facsemetét ültettek el 
az István úton nyáron létrehozott parkoló köré.  
A munkában részt vett Papp Viktor, a Fidesz-frakció 
vezetője és Varga András, a városrész önkormány-
zati képviselője is, aki elmondta: a helyszín kiválasz-
tása a választók kérése alapján történt. 

A cél az, hogy legalább 10 ezer fát ültessenek el 
a következő öt évben. Papp Viktor pedig elmondta, 
hogy idén a mi kertünk mozgalom keretében 7 ezer 
házi komposztálóedényt és 71 ezer zöld lombgyűjtő 
zsákot is kiosztottak. n

O OsztÁlyOzÓs csOMÓpONt épült Debrecen 
határában, a Krones gyáránál. Az új háromágú 
csomópont javítja a Déli Gazdasági Övezet meg-
közelítését. Papp László polgármester az átadáson 
elmondta: még nem értek a közlekedésfejlesztés 
végére, hiszen 2020-ban egy nagy kapacitású 
spirális körforgalmat építenek, ami az iparterület 
északi oldaláról való beközlekedést szolgálja, és 
tervezik a belső feltáró út továbbépítését is. n
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O csOkIGyŰJtő AkcIÓt indított a Bihari Állami 
Gondozottak Egyesülete: idén legalább kétezer, nehéz 
sorsú gyerek ünnepét szeretnék megédesíteni. A 
felajánlások egy része a határon túlra, Nagyváradra 
kerül. A csokoládégyűjtés mögé több cég, civilszer-
vezet, valamint a Debreceni Karitatív Testület és az 
önkormányzat is felsorakozott. Széles Diána alpolgár-
mester úgy fogalmazott: Debrecen büszke arra, hogy 
nemcsak a régió gazdasági és kulturális központja, de 
a gondoskodó város határait is sikerült kitolni. A cso-
koládégyűjtéshez bárki csatlakozhat, de a szervezők 
örömmel fogadják a játékfelajánlásokat is. Az akció 
zárórendezvényét, a ,,Szeretve lenni jó!” gálát decem-
ber 16-án 17 órától szervezik meg a Lovardában. n

O sIkeres a Médiacentrum Debrecen társadalmi 
felelősségvállalási programja. Ebben az évben már 
több mint kétszáz debreceni óvodás, általános és kö-
zépiskolás diák ismerkedett meg a televíziós műsor-
készítés kulisszatitkaival. A cégnél látogatást tettek 
a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. több tagvállalatának 
munkatársai is, akik bepillantást nyertek a hírgyártás 
folyamataiba. n

O FAÜltetÉs. Papp László polgármester ültette el 
az idei ezredik fát Debrecenben, a Wesselényi-lakó-
telepen. Az eseményen Balázs Ákos alpolgármester 
és a Fidesz-KDNP frakciója is részt vett. Ötven koros 
tölgy facsemetét ültettek el a lakótelepen. Az ese-
ményt követő sajtótájékoztatón Papp László felidézte, 
hogy a Debrecen, a mi kertünk program áprilisi elindí-
tásakor célul tűzték ki a városi zöldterületek: parkok, 
sétányok felfrissítését, valamint az erdőtelepítéseket. 
„A Wesselényi-lakótelepen most 50 darab tölgyfát 
ültettünk el, a facsemetéket úgy helyeztük el, hogy 
azok – felnőve – védelmet nyújtsanak a lakókörnye-
zet számára a szálló porral szemben. Már minden vá-
rosrészbe ültettünk fát, az elkövetkező 5 évben pedig 
10 ezer darabot helyezünk a földbe Debrecenben.” n

O ÚJ GyÁrtÓsOrt telepÍtettek az FAG debre-
ceni üzemébe, amely az elektromos hajtású autókhoz 
is használt golyós csapágyak gyártására alkalmas. 
Ezzel a beruházással a vállalat tovább növeli ter-
mékpalettáját, így biztosítva jövőjét olyan időszakban 
is, amelyben világszinten más járműipari vállalatok 
éppen visszafogják termelésüket. n

O AdVeNt. Meggyújtották az adventi koszorú első 
gyertyáját a Kossuth téren december elsején. 
Az ünnepi menet a betlehemi lánggal együtt érkezett 
a Kossuth térre. A város karácsonyfájánál több ezren 
gyűltek össze, hogy közösen köszöntsék advent első 
vasárnapját. Az eseményen részt vett Kocsis Fülöp 
görög katolikus érsek-metropolita, Fekete Károly 
református és Palánki Ferenc római katolikus püspök. 
Papp László polgármester ünnepi beszédében hang-
súlyozta: az első gyertya meggyújtásával lélekben 
útra kelünk, hogy négy hét múlva megérkezzünk a 
karácsony csodálatos világába. n
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O November 23.–január 6.
Debrecen Eye.

O November 30.–december 22.
Menjünk mi is betlehembe! Progra-
mok a Régi Városházán.

O December 1–20.
galilei távcsöves felfedezései. Prog-
ramok az Agórában.

O December 1–22.
Óriás kalendárium. látványos prog-
ramok a Kossuth téri színpadon.

O December 2–23.
vili-vonat a Kossuth téren.

O December 5–22.
vár a Mikulás. adventi kuckó gyer-
mekeknek a Kossuth téren.

O December 6–8.
xxix. nemzetközi betlehemes Talál-
kozó a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 6–31., minden hétköz-
nap, 18 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O December 7–29., minden hétvé-
gén, 11 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O December 8., vasárnap
Zumba Est az Ifjúsági Házban.

O December 8., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O December 8., vasárnap, 10 óra
józsai adventi családi nap és gyer-
tyagyújtás a Józsai K. Házban.

O December 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: a Csizmadia és a 
szélkirály esete + Meglepetés! Men-
jünk el a látására! Családi előadások.

O December 8., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: a jég biro-
dalma. Ismeretterjesztő sorozat az 
Agórában.

mányaink a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O December 10., kedd, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O  December 10., kedd, 16.30
Fodor éva irén művészettörténész 
tárlatvezetése a Munkácsy más/
kép(p) kiállításon a Déri Múzeumban.

O December 10., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 10., kedd, 17 óra
kedd–könyvtár–költők: vidám 
zenés évzáró a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O December 10., kedd, 17 óra
lelki navigáció: Úton az egészséges 
érzelemvilág felé. Előadás a Méliusz 
Újkerti Fiókkönyvtárában.

O December 10., kedd, 18 óra
Egy gyermekkel kezdődött. adven-
ti református zenés est a Kölcsey 
Központban.

O December 10., kedd, 18 óra
adventi díszek. kreatív sziget a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O December 10., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Haj-
du szabolcs: Egy százalék indián. 
Bérletszünet.

O December 10., kedd, 20 óra
Zsazsa. jazzbarátok köre a Nagyer-
dei Víztoronyban.

O December 11., szerda
Vojtina Bábszínház, 10 óra és 13.30: 

O DiÓTÖrő HErCEg kalandjaival 
szimfonikus mesekoncerten találkozha-
tunk december 21-én 10 és 16 órától a 
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében

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

O December 8., vasárnap, 15 óra
ifjúsági élménykoncert szülőknek, 
nagyszülőknek és gyermekeknek a 
Debreceni Egyetem aulájában.

O December 8., vasárnap, 16.45
Második adventi gyertyagyújtás a 
Kossuth téren.

O December 8., vasárnap, 19 óra
konzervatóriumi esték hangver-
senysorozat: Európa klasszikusai.  
A Budapest Fúvósötös hangversenye 
a Debreceni Egyetem aulájában.

O December 9.,, 9.30, 11 óra és 13.30
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Bérletes előadás.

O December 9., hétfő, 10 óra
kézműves foglalkozás gyermekek-
nek a Homokkerti Közösségi Házban.

O December 9., hétfő, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: a Padlás. Lázár 
Ervin-program. 

O December 9., hétfő, 14 óra
advent – irodalomban, zenében  
a Belvárosi Közösségi Házban.

O December 9., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: szöktetés a sze-
rájból. Lontay Margit-bérlet.

O December 9–22., 15 óra
add tovább-házikó. adománygyűj-
tés a Debreceni Karitatív Testület 
szervezésében a Kossuth téren.

O December 10–11.
arany7 karácsonyváró programso-
rozat a Csapókerti Közösségi Házban.

O  December 10., kedd
bálint ágnes-emlékkiállítás. játé-
kos, interaktív vándorkiállítás a 
Méliusz Könyvtárban. 

O December 10., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Óriásölő Margaret. Bérle-
tes előadások.

O December 10., kedd, 14 óra
Mesés délután. népmesei hagyo-
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Menjünk el a látására! 14 óra:: Óriás-
ölő Margaret. Bérletes előadások.

O  December 11., szerda, 16.30
az ókori egyiptomi ember termé-
szetszemlélete. Hajdú Zsigmond 
régész tárlatvezetése és előadása a 
Déri Múzeumban.

O December 11., szerda, 17 óra
életreform egyesületi  klub-esték az 
Újkerti Közösségi Házban.

O December 11., szerda, 19 óra
görgey gábor: Huzatos ház. őszi 
színházi esték a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 11., szerda, 19 óra
budapest bár. koncert a Kölcsey 
Központban.

O December 11., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: szentivánéji álom. 
Bsz.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Hajdu 
szabolcs: Egy százalék indián. Bsz.

O December 12., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház, 10 óra: Menjünk 
el a látására! 14 óra: Óriásölő Mar-
garet. Bérletes előadások.

O December 12., csütörtök, 10 óra
alkossunk nagyot. kézműves fog-
lalkozás iskolásoknak a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O December 12., csütörtök, 13 óra
lelkünkre fordítva. klassszikus 
koncert a Homokkerti K. Házban.

O December 12., csütörtök, 15 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: kóda: 
Utóirat két hegedűre. Bérletszünet.

O December 12., csütörtök, 16 óra
rendszerváltoztatás mai szemmel. 
Zétényi Zsolt előadása a Méliusz 
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.

O December 12., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció: Testi-lelki egész-

ségünk. Előadás a Méliusz Könyv-
tárban.

O December 12., csütörtök, 18 óra
Mode Mode. Délutáni zenés prog-
ramsorozat a Modemben.

O December 12., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Don Quijote:  
az utolsó álom. Ady Endre-bérlet.

O December 12., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 12., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 13., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. baba-mama klub az 
Ifjúsági Házban.

O December 13., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató. 

O December 13., péntek, 11 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: kóda: 
Utóirat két hegedűre. Bérletszünet.

O December 13., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozása a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O December 13., péntek, 15 óra
Mátyás király és Debrecen. Tóth 
Pál előadása a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O December 13., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O  December 13., péntek, 17 óra
a cívisváros régészeti öröksége. 
Hajdú Zsigmond és Nagy Emese 
Gyöngyvér előadása a Déri Múzeum-
ban.

O December 13., péntek, 18 óra
Csokonai Színház: Don Quijote:  
az utolsó álom. Rajz János-bérlet.

O December 13., péntek, 18 és 20 óra
Háy come beck. Előadás a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 13., péntek, 19 óra
luca-napi retro parti. Házigazda a 
Hangfogó Band, a Régi Vigadóban.

O December 13., péntek, 20 óra
Willy Wonka @ The loompaz. Club 
akusztik az Ifjúsági Házban.

O December 13., péntek, 20.30
aWs // Cloud9+; vendég: gekko; 

afterparty: jumoDaddy. koncert a 
Lovardában.

O December 14–15.
kreatív kuckó. ajándékkészítés a 
karácsonyfa alá az Adventi Kuckó-
ban.

O December 14–15., 11 óra
nézzünk, mint a moziban! 
szaunamaraton az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O  December 14., szombat
Mélyáramok. Kortárs magyar foto-
gráfia kontra klasszikusok. Kiállítás-
megnyitó a Modemben.

O December 14., szombat
xv. országos klarinétverseny 
Debrecenben a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karán.

O December 14., szombat, 10 óra
lemezbörze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 14., szombat, 10 óra
luca, luca, kitty-kotty. koncert a 
Kodály Filharmonikusok próbater-
mében.

O December 14., szombat, 16 óra
Tompeti-koncert a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 14., szombat, 16 óra
Családi délután az Ifjúsági Házban.

O December 14., szombat, 16 óra
Ferenc pápa – Egy hiteles ember. 
Adventi filmes délután az Apollóban.

O December 14., szombat, 17 óra
Ezüstvasárnap. szaunaprogramok 
a Hotel Lyciumban.

O December 14., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybika Bika 
Bálint-termében.

O December 14., szombat, 19 óra
a budapesti fesztiválzenekar hang-
versenye a Kölcsey Központban.

O December 14., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 14., szombat, 20 óra
be Massive label night. koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O December 15., vasárnap
jégvarázs-show két részben a Kos-
suth téren.

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

O vÍZ és koroM. Subicz István 
munkáiból nyílt kiállítás a Csapókerti 
Közösségi Házban
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O a FEsTésZET bŰvÖlE-
TébEn él Maksai János. A debreceni 
alkotónak decemberben az Elméleti 
Galériában nyílott tárlatát január 31-éig 
láthatja a közönség

O December 15., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Mar-
garet. Családi előadás. babusgató. 
Bölcsőszínház.

O December 15., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: különleges 
karácsonyok. ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O December 15., vasárnap, 15 óra
remény családi nap. Decemberi 
ajándékozás a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 15., vasárnap, 16.45
Úton: Hit és vágyakozás. Harmadik 
adventigyertya-gyújtás a Kossuth 
téren.

O December 16., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató. 
Bölcsőszínház.

O December 16., hétfő, 13.30
karácsonyi dallamcsokor és sze-
retetkosár a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O December 16., hétfő, 14 óra
Debreceni szépkorúak klubjának 
karácsonyi ünnepsége az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 16., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 16., hétfő, 16 óra
Mathiász jános kertbarát kör kará-
csonyi ünnepsége az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O December 16., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Ifjúsági bérlet.

O December 17., kedd, 10 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 17., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Bérletes előadás.

O December 17., kedd, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O December 17., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Marga-
ret. Bérletes előadás.

O December 17., kedd, 16 óra
Ötvös lászló bibliakutató előadói 
estje a Méliusz Benedek Elek Fiók-
könyvtárában.

O  December 17., kedd, 16.30
sisi karácsonya. kultuszkiállítás a 
királynéról, kordásné szász Melin-
da munkáiból az Ifjúsági Házban.

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

O December 17., kedd, 17 óra
vera. grecsó krisztián kötetbemu-
tatója a Méliusz Könyvtárban.

O December 17., kedd, 17.30
Ünnepváró családi délután a 
Méliusz Libakerti Fiókkönyvtárában.

O December 17., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Ifjúsági bérlet.

O December 17., kedd, 19.30
Dicsőíti ég és föld. koncert a Kölcsey 
Központban.

O December 18., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Bérletes előadás.

O December 18., szerda, 14 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 18., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Marga-
ret. Bérletes előadás.

O December 18., szerda, 16.30
viola: az éneklő közösség. Rendez-
vény Jäger Éva zenepedagógus veze-
tésével a Méliusz Könyvtárban.

O December 18., szerda, 17 óra
Hagyományőrző magyar cukrászati 
termékek. Erdei éva agrármérnök 
előadása a Méliusz Könyvtárban.

O December 18., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Ifjúsági bérlet.

O December 19., csütörtök, 10 és 14 
óra
Vojtina Bábszínház: Menjünk el a 
látására! Bérletes előadás.

O December 19., csütörtök, 14 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 19., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Marga-
ret. Bérletes előadás.

O December 19., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Szaunavilágban.

O December 19., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 19., csütörtök, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: kulisz-
szák: ráckevei anna beszélgetésso-
rozata. Ingyenes rendezvény.

O December 19., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 20., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. baba-mama klub az 
Ifjúsági Házban.

O December 20., péntek
Vojtina Bábszínház, 10 óra: Menjünk 
el a látására! 14 óra: Óriásölő Mar-
garet. Bérletes előadások.

O December 20., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O December 20., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz István Úti 
Fiókkönyvtárában.

O December 20., péntek, 14 és 19 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 20., péntek, 16 óra
szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O  December 20., péntek, 16.30
búcsú a piramisok országától. Mező 
Szilveszter főmuzeológus záró tárlat-
vezetése a Déri Múzeumban.

O December 20., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Pass andrea: 
imágó. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O December 20., péntek, 20 óra
Mongooz & The Magnet, konyha. 
Koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
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O December 21– 22.
kreatív kuckó. ajándékkészítés a 
karácsonyfa alá az Adventi Kuckó-
ban.

O December 21., szombat
jégvarázs-show két részben a Kos-
suth téren.

O December 21., szombat
vii. Debreceni k-pop fantalálkozó + 
adománygyűjtés az Ifjúsági Házban.

O December 21., szom., 10 és 19 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 21., szombat, 14 óra
aqua Manó Party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 21., szombat, 10 és 16 
óra
Diótörő herceg kalandjai. koncert 
a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumter-
mében.

O December 21., szombat, 16 óra
karácsonyi valceremónia. gálamű-
sor a Kölcsey Központban.

O December 21., szombat, 16 óra
Yucatán-félszigeti úti élmények, 
avagy maja föld csodái. Tóth Nor-
bert előadása a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O December 21., szombat, 16 óra
szupersztár Mazsorett és Tánc 
Egyesület évzáró gálaműsora a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O December 21., szombat, 17 óra
aranyvasárnap. szaunaprogramok 
a Hotel Lyciumban.

O December 21., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybika Bika 
Bálint-termében.

O December 21., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Pass andrea: 
imágó. Thuróczy Gyula-bérlet.

O December 21., szombat, 20 óra
nirvana unplugged by Dani & vilkó. 
koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 21., szombat, 21 óra
éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: a Csizmadia, a 
szélkirály és a nyúlpásztor esete. 

O December 22., vasárnap, 16.45
negyedik adventigyertya-gyújtás a 
Kossuth téren.

O December 23., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: a budapest klez-
mer band koncertje. Bérletszünet.

O December 25., szerda, 18 óra
karácsony. szaunaprogramok a 
Hotel Lyciumban.

O December 26., csütörtök, 18 óra
karácsony. szaunaprogramok a 
Hotel Lyciumban.

O December 27., péntek, 14 óra
aqua Manó Party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 27., péntek, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő. 
Bérletszünet.

O December 27., péntek, 19 óra
Előszilveszter. Horváth Tamás-kon-
cert a Lovardában.

O December 27., péntek, 23 óra
Tesco Disco. koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 28., szombat
Elő szilveszteri buli olasz hangulat-
ban az Ifiház Galériában (regisztráció-
hoz kötött).

O December 28., szombat
Vojtina Bábszínház, 10 óra: a Csizma-
dia, a szélkirály és a nyúlpásztor 
esete. 10 óra: a papucsszaggató ki-
rálykisasszonyok. Családi előadások.

O December 28., szombat, 14 óra
aqua Manó Party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O December 28., szombat, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a Padlás. Bérlet-
szünet.

O December 28., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 28., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő. 
Bérletszünet.

O December 28., szombat, 20 óra
Platon karataev, Carson Coma. kon-
cert a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 28., szombat, 20 óra
best of ‚90s Hungarian allstars. 
koncert a Hallban.

O December 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: a Csizmadia, a 
szélkirály és a nyúlpásztor esete. 
a papucsszaggató királykisasszo-
nyok. Családi előadások.

O December 29., vasárnap, 14 óra
aqua Manó Party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

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

O December 29., vasárnap, 21 óra
superstars Festival. koncert a Hall-
ban.

O December 30., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a Padlás. Bsz.

O December 30., hétfő, 16 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 30., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő. 
Bérletszünet.

O December 31., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: a Pál utcai fiúk. 
Bérletszünet.

O December 31., kedd, 18.30
Fergeteges szilveszter a Hotel 
Lycium-Kölcsey Központban.

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

O December 31., kedd, 21 óra
boldog Új évet, Debrecen! Utcabál a 
Kossuth téren a REDProdukcióval.

O December 31., kedd, 22 óra
szilveszter. koncert a Hallban.

O ElősZÖr nYÍlik a Debrecenből 
elszármazott festő képeiből kiállítás a 
cívisvárosban: január 22-én 17 órától 
láthatjuk Ásztai Csaba alkotásait a DAB- 
székházban
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O Január 1–31., minden hétköznap, 
18 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Január 1., szerda, 18 óra
szilveszter. szaunaprogramok a 
Hotel Lyciumban.

O Január 2., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 1., szerda, 16 óra
A Kodály Kórus Debrecen ingyenes 
újévi koncertje a Református Nagy-
templomban. 
 
O Január 3-ától
galilei távcsöves felfedezései. Prog-
ramok a digitális planetáriumban az 
Agórában.

 O Január 3., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 4–26., minden hétvégén, 
11 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Január 4., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 4., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybikában

O Január 5., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: a papucsszagga-
tó királykisasszonyok. Családi ea.

O Január 5., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: színes kísér-

letek. ismeretterjesztő programso-
rozat az Agórában.

O Január 6., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: a papucsszag-
gató királykisasszonyok. Bérletes 
előadás.

O  Január 7., kedd
értékeink: ásvány-, bélyeg-, érem-
gyűjtő és rádióamatőr körök közös 
kiállítása a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Január 7., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: a papucsszag-
gató királykisasszonyok. Bérletes 
előadás.

O Január 7., kedd, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 7., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Marga-
ret. Bérletes előadás.

O Január 7., kedd, 16 óra
gróf Wass albert Társaság olvasó-
köre a Méliusz Központi Könyvtárá-
ban.

O  Január 7., kedd, 17 óra
balogh lászló kiállítása a Méliusz 
Benedek Elek Fiókkönyvtárában. 

O Január 8., szerda
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra:  
a papucsszaggató királykisasszo-
nyok. 14 óra: Óriásölő Margaret. 
Bérletes előadások.

O Január 8., szerda, 16 óra
világörökségeink. kozák lajos 
előadása a Méliusz Petőfi Emlék-
könyvtárában.

O Január 8., szerda, 17 óra
életreform egyesületi  klub-esték 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 9., csütörtök
Vojtina Bábszínház, 9.30 és 11 óra: 
a papucsszaggató királykisasszo-
nyok. 14 óra: Óriásölő Margaret. 
Bérletes előadások.

O Január 9., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Szaunavilágban.

O Január 9., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció: Testi-lelki egész-
ségünk. Előadás a Méliusz Könyv-
tárban.

O Január 9., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 10., péntek
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra: 
babusgató. Bölcsőszínház. 14 óra: 
Óriásölő Margaret. Bérletes előadás.

O Január 10., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 10., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz István Úti 
Fiókkönyvtárában.
 
O  Január 10–12.
Esküvői kiállítás a Lovardában.

O Január 11., szombat, 10 óra
Farsangnyitó Dalidó a Kölcsey Köz-
pontban.

O Január 11., szombat, 10.30
kreatív tudomány: Használd újra! 
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játékos foglalkozássorozat az 
Agórában.

O Január 11–12., 11 óra
szaunával a Föld körül. 
szaunamaraton az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Január 11., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 11., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybika Bika 
Bálint-termében.

O Január 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Farsangnyitó 
Dalidó. Családi előadás. babusgató. 
Bölcsőszínház.

O Január 12., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány. Gyógynövé-
nyek a mindennapokban – ismeret-
terjesztő sorozat az Agórában.

O  Január 13., hétfő
botanica Historica. váradi Zoltán 
kiállítása a Méliusz Központi Könyv-
tárában. Megtekinthető február 8-áig.

O Január 13., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató. 
Bölcsőszínház.

O Január 14., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes elő-
adások.

O Január 14., kedd, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 14., kedd, 17 óra
kedd–könyvtár–költők a Méliusz 
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.

O Január 14., kedd, 17 óra
Úton az egészséges érzelemvilág 
felé. Dankó Ferenc mentálhigiénés 
lelki gondozó előadása a Méliusz 
Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Január 14., kedd, 18 óra
kreatív sziget. rendezvény a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Január 14., kedd, 19.30
beethoven 250. ii. Hangverseny a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Január 15., szerda
Debtech-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Január 15., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes ea.

O Január 15., szerda, 16.30
viola: az éneklő közösség. ren-
dezvény jäger éva zenepedagógus 
vezetésével a Méliusz Könyvtárban.

O Január 15., szerda, 16.30
Mesélj nekem! Családi mesedél-
után kicsiknek és nagyobbaknak a 
Méliusz Libakerti Fiókkönyvtárában.

O Január 15., szerda, 17 óra
életreform egyesületi  klub-esték 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 15., szerda, 19 óra
boldog születésnapot! avagy hatan 
pizsamában. őszi színházi Esték 
a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O Január 16., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes ea. 

O Január 16., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 16., csütörtök, 19.30
az ember arcai. koncert a Pásti utcai 
zsinagógában.

O Január 17., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes ea.

O Január 17., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 17., péntek, 20 óra
kaukázus-koncert a Nagyerdei Víz-
toronyban.

O Január 18., szombat, 10 óra
Farsangi csörömpölés a Kodály 
Filharmonikusok próbatermében.

 O Január 18., szombat, 14 óra
aqua Manó Party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Január 18., szombat, 14 óra
velünk élő kisebbségek: örmény. 
Filmvetítéssel egybekötött előadás 
a Méliusz Központi Könyvtárában.

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

O Január 18., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybika Bika 
Bálint-termében.

O Január 18., szombat, 18 óra
Forest bump. koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Január 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Családi előadá-
sok.

O Január 19., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: Fényjáték. 
ismeretterjesztő programsorozat 
az Agórában.

O Január 21., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes elő-
adások.

O Január 21., kedd, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai a 
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Január 21., kedd, 19.30
a bécsi klasszika gyöngyszemei. 
koncert a Debreceni Egyetem aulá-
jában.

O Január 22., szerda
a magyar kultúra napjára emléke-
zünk a Méliusz Józsai Fiókkönyvtá-
rában.

O Január 22., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes elő-
adások.

O Január 22., szerda, 14.30
Magyar kultúra napja. Hungaricu-
mokhoz kapcsolódó kvízkérdések a 
Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.

O Január 22., szerda, 15 óra
Pécsi samu Úton hazafelé 
című könyvbemutatója a DAB-
székházban.

O Január 22., szerda, 17 óra
életreform egyesületi  klub-esték 
az Újkerti Közösségi Házban.

O  Január 22., szerda, 17 óra
ásztai Csaba festőművész Cím 
nélkül című kiállítás-megnyitója a 
DAB-székházban.

O  Január 23.–március 1.
kiemelés. az előző évi Tavaszi Tár-
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lat díjazottjainak kiállítása a Kölcsey 
Központban.

O Január 23., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes elő-
adások.

O Január 23., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Szaunavilágban.

O Január 23., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció: Testi-lelki egészsé-
günk – a Méliusz Könyvtárban.

O Január 23., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 23., csütörtök, 19 óra
Új darab született ady és kíváncsi 
ili történetéről. Felolvasó színházi est 
a Déri Múzeumban.

O Január 24., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! a papucsszaggató 
királykisasszonyok. Bérletes elő-
adások.

O Január 24., péntek, 14 óra
józsai sakk kör klubfoglalkozásai 
a Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

 O Január 24., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz István Úti 
Fiókkönyvtárában.

O Január 25., szombat, 10.30
kreatív tudomány: Mozgó-képjáté-
kos foglalkozássorozat az Agórában.

O Január 25., szombat, 15 óra
super 12 – Magyar bor nagydíj 
2019 díjátadó gála és borbemutató 
a Déri Múzeumban.

O Január 25., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 25., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybika Bika 
Bálint-termében.

O Január 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! Családi előadás.

O Január 26., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: szarvasok 
nyomában. ismeretterjesztő prog-
ramsorozat az Agórában.

O Január 26., vasárnap, 19 óra
Universitas-Debrecen hangver-
senysorozat: Purcell kórus és orfeo 
Zenekar hangversenye a Debreceni 
Egyetem aulájában.

O Január 28., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadások.

O Január 28., kedd, 17 óra
lelki navigáció: Testi-lelki egész-
ségünk. Előadás a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O Január 28., kedd, 19.30
Főszerepben a brácsa. koncert a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Január 29., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadások.

O Január 29., szerda, 17 óra
életreform egyesületi  klub-esték az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Január 30.–február 7.
5. Magyar Filmszüret az Apolló 
moziban.

O Január 30., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina: Dobronka cirkusz, világ-
szám!  az aranyszőrű bárány. 

O Január 30., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Január 31., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Dobronka cir-
kusz, világszám! az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadások.

O  Január 31., péntek, 17 óra
a cívisváros régészeti öröksége. 
Őskori kurgánok Debrecen határában. 
Dani János régészeti igazgatóhelyet-
tes és Márkus Gábor vetített képes 
előadása a Déri Múzeumban.

O Február 1–2.
i. kínai–Európai ifjúsági Zongora-
verseny és Fesztivál liszt Ferenc 
emlékére a Debreceni Egyetem Zene-
művészeti Karán.

O Február 1–29., minden hétvégén, 
11 órától
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Február 1., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Február 1., szombat, 17 óra
restás lászló lelkész előadása a 
Cívis Grand Hotel Aranybikában.

O Február 1., szombat, 19 óra
Ma éjjel táncolnék. a kodály Fil-
harmonikusok ii. báli koncertje a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O Február 2., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: ismeretter-
jesztő programsorozat az Agórában.

O  Február 4., kedd, 16 óra
vass Tamás fafaragó népi iparmű-
vész kiállítása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 5., szerda, 16 óra
Hazánk büszkeségei: a 
hungarikumok. kozák lajos elő-
adása a Petőfi Emlékkönyvtárban.

 O Február 5., szerda, 16.30
a titokzatos Perzsia. sípos lászló 
Forster-díjas fotóművész eladása a 
DAB-székházban.

O Február 6., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Szaunavilágban.

O Február 6., csütörtök, 17 óra
Tarottanfolyam az Újkerti K. Házban.

O Február 6., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció: Testi-lelki egész-
ségünk. Előadás a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O Február 6., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O Február 6., csütörtök, 19 óra
konzervatóriumi esték hangver-
senysorozat: orosz est. érdi Tamás 
zongoraművész hangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 7., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz István Úti 
Fiókkönyvtárában.

O Február 7., péntek, 20 óra
Dope Calypso, Felső Tízezer, The 
sexists. koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Február 8., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban. 

O Február 8., szombat, 20 óra
be Massive-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.
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Diótörő herceg kalandjai
Az elkövetkezendő időszakban a Kodály Filharmónia 
Debrecen több alkalommal is várja a családokat  
EZ KLASSZ! programsorozatának alkalmaira. Decem-
ber 14-én a Luca, Luca, kitty-kotty házi gyerekkon-
cert (Kodály Filharmonikusok próbaterme, Simonffy 
u. 1/C) a néphagyományt eleveníti fel, dalokkal, tán-
cokkal és a szokásos jókedvvel fűszerezve. December 
21-én 10 és 16 órától a Diótörő herceg kalandjai 
szimfonikus mesekoncerten (Pódiumterem, Kossuth u. 
1.) Csajkovszkij csodálatos balettzenéjéből hangzanak 
fel részletek, a teljes történetet pedig egy mesemon-
dó előadásában ismerhetik meg a gyerekek. ■

Polgári sikk
Újabb különleges tárlat 
nyílik a Déri Múzeumban 

2020 februárjának első 
hetében.  
Az iparművészeti gyűj-
temény gazdag anyaga 
a múzeum állandó 
kiállításában számos 
helyen szerepel, de ön-

állóan nem jelenik meg. 
Ezt pótolja majd a „Polgári 

sikk”, melyben a nagyközön-
ség elé eddig soha nem látott, 

vagy több évtizeddel ezelőtt bemutatott tárgyak ke-
rülnek. A tárlat a polgárosodó Debrecen elegáns női 
ruháit, kiegészítőit mutatja be, a divat változásait a 
kiegyezéstől a háború kitöréséig. A múzeumi raktár 
előbukkanó kincsei egyszerre nyújtanak szórakoztató 
és elgondolkodtató élményt a látogatóknak. 

A kiállítás rendhagyó katalógusa egyfajta di-
vatlapként ad betekintést egy tárlat létrejöttének 
kulisszái mögé. A „Polgári sikk” három hónapja alatt 
kurátori tárlatvezetésekkel, a korabeli polgárság 
életének fontos elemeit bemutató előadásokkal és 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várja az 
érdeklődőket a Déri Múzeum. ■

Sisi karácsonya
Kultuszkiállítás nyílik az Ifjúsági Házban a köz-
ismert és népszerű királynéról december 17-én, 
16.30 órakor, Sisi karácsonya címmel. Az anyagot 
Kordásné Szász Melindának köszönhetjük, aki 
végzettsége szerint környezetvédelmi ökológus, 
környezettantanár. Erzsébet királynéval gyermekként 
ismerkedett meg, amikor kezébe került Krúdy Gyula 
könyve. Innen pedig nem volt megállás; mindent 
gyűjteni kezdett, ami vele és a korral kapcsolatos 
volt: tárgyakat, könyveket, legyezőket, s ezek egy 
részét a kiállításra is elhozta. 

A beöltözés később jött az életébe: 2011-ben 
részt vett egy korabeli fesztiválon, amelyre a barát-
nője készített számára egy szép lila ruhát. A ruhákat 
több is követte; jelenleg hét öltözete van a gardrób-
ban, kiegészítőkkel. Nagyon sokat olvasott, kutatott 
Erzsébetről; sok előadást tartott róla felnőtteknek 
és gyermekeknek is. Kordásné Szász Melindának 
ez a mostani már a hatodik kiállítása az Ifjúsági 
Házban. ■

Új hullám 2.
A b24 Galéria 2017-ben indította el azt a projektjét, 
amelynek a középpontjában a különböző művészeti 
egyetemeken tanuló debreceni fiatalok bemutatása 
és bemutatkozása áll. A művésznövendékek számá-
ra kétévenként Új hullám címmel csoportos kiállítási 
lehetőséget biztosítanak, a köztes években pedig közü-
lük választják ki azt a tehetséges alkotót, aki önállóan 
is bemutatkozhat a debreceni közönség előtt. 
Az idei, január 25-éig látható tárlat kiállítói: Antalka 
Zsófia, Balogh Kristóf József, Éliás Tamás, Fazekas 
Réka, Fudella Annabella, Gargya Krisztina, Gonda 
Soma, Kaszás Konrád, Kővári Kamillavirág, Nagy 
Marcell, Nagy Tilla, 
Papp Írisz, Roza 
Adrienn, Sándor 
János, Szemenyei 
Zsuzsanna, Szentesi 
Imre Balázs, Varga 
Szabolcs Lajos és 
Vuk Annamária. ■

kaszás konrád: 
Négyzetbe sűrített 
vonalak

O kÉp-plAsztIkÁk. Wrábel Erzsébet kiállítása a 
Kölcsey Központ nyitvatartási idejében, 9–18 óra kö-
zött, esti rendezvények esetén 19 óráig, január 12-éig 
látogatható a Bényi Árpád-teremben. ■
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Imágó
Fiatalokról, de felnőtteknek is szól Pass Andrea darabja, amely-
nek az ünnepek előtt, december 20-án lesz a bemutatója a Víg 
Kamaraszínházban. Pass Andrea maga írja és rendezi a darabjait. 
Tavasszal a Deszka Fesztivál díszvendégeként járt Debrecenben, az 
Eltűnő ingerek és A vándorkutya című előadásai óriási sikert arat-
tak. „Azért is érdekelnek a fiatalok, mert nagyon izgalmas drámai 
karakterek, hiszen alakulóban lévő személyiségek. Rettenetesen kell 
félteni őket, mert védtelenek és kiszolgáltatottak a környezetüknek, 
s ez egy drámában nagyon is használható. … Vannak aktuális prob-
lémák, amitől az ember megijed vagy szorongani kezd; én ezekből 
előadást csinálok” – nyilatkozta egy interjúban. Az Imágóban Kafka 
abszurd elbeszélésére, Az átváltozásra alapozva írt egy humort és 
drámaiságot vegyítő ifjúsági történetet, melyben arról is mesél, 
hogy a felnőttek és a fiatal generáció közötti szakadék manapság 
sokkal mélyebb, mint korábban volt. A darab főbb szerepeiben 
Rózsa Lászlót, Varga Klárit és Vasvári Csabát láthatjuk. A díszlet- és 
jelmezterveket Tihanyi Ildi készítette. A zeneszerző Bartha Márk. ■

Komolyzene karácsonyra
A Kodály Filharmónia Debrecen idei karácsonyi bérlete egy kórus-, 
egy kamara- és egy nagyzenekari koncert igazán kedvező árú belépő-
jét tartalmazza. A bérlettulajdonosok elsőként a Kodály Kórus Az em-
ber arcai című előadását tekinthetik meg január 16-án. A debreceni 
énekkar koncertjei mindig valamilyen különlegességet tartogatnak; 
most kortárs tánc egészíti ki produkciójukat. Február 18-án a Kodály 
Filharmonikusok új kamarasorozatába tekinthetnek be a nézők, meg-
ízlelve a házimuzsikálás élményét. A Kedd esti házimuzsika szintén a 
Pásti utcai zsinagógában csendül fel. A karácsonyi sorozatot március 
24-én a Beethoven 250. – V. hangverseny elnevezésű nagyzenekari 
koncert zárja a Kölcsey Központ Nagytermében, melyen Kollár Imre 
vezényletével Beethoven IV. és VII. szimfóniája hangzik fel. Bérletek 
december 23-áig válthatók e három előadásra, 3450 forintos áron. ■

Élet a Pap tava előtt
A Déri Múzeum új előadás-sorozata nyolcezer év tör-
ténelméről mesél a látogatóknak. A november végén 
útjára indított találkozókon  „A Cívis Város régészeti 
öröksége” címmel Debrecen és a közigazgatásilag 
hozzá tartozó területeken előkerült leletek alapján 
tanulmányozhatjuk múltunkat. Az újkőkortól a múlt 
századig, „Nyilas Misi koráig” gazdag anyag került 
elő, különösen az elmúlt harminc év földmunkával 
járó beruházásait megelőző, a törvény által előírt 
feltárások nyomán. A város alatti építkezési, felújítási 
munkák kapcsán összesen több mint 37 hektárnyi 
területet sikerült feltárni. Ez a 60-nál több helyszín 
sajátos mozaikjával színes képet tár elénk a város 
föld alatti múltjáról. E folyamat kapcsán beszélhe-
tünk Debrecenben városi régészetről.

A régészeti előadás-sorozat december 13-án Élet 
a Pap tava előtt – Rézkori települések és temetők 
Debrecenben címmel folytatódik. ■

Anyag 
Miféle anyag a művészet anyaga? Konceptuális? 
Emocionális? Materiális? Sűrű? Összetett? Tapintható? 
Hogyan érzékelik az alkotók művészetük anyagát? 
Kiindulópontot jelent-e, vagy szükséges hordozót?

Napjainkban mintha egy markáns visszatérés 
tanúi volnánk. A digitális generáció számára rendkívül 
izgalmas újrafelfedezésről beszélhetünk, újra alkal-
mazásba vett analóg és manuális eszközök előtérbe 
kerüléséről, amelyek csupán pár évtizede tűntek el 
a történelem süllyesztőgödrében. De vajon a kortárs 
művészek digitális nemzedékének megváltozott-e 
a viszonya az újra felfedezett analóghoz és maté-
riához, vagy azok, akik megélték a digitális váltást, 
hasonlóan viszonyulnak ahhoz, mint az az előtti korok 
képviselői?

A Debreceni Nemzetközi Művésztelep kiállításán 
Balázs Nikolett, Berhidi Mária, Bögös Loránd, Dobokay 
Máté, Gallai Judit, Gerber Pál, Martin Henrik, Richter 
Sára, Szentirmai Tamás, Szirtes János, Tasnádi József 
és Vági János munkáival találkozhat a Modem közön-
sége. ■

Imágó: olvasópróba



32

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

Filmek az Apollóban
Moziműsor
O kErTésZ MiHálY-TErEM
December 24-én a mozi zárva tart!

Dec. 5–11., 15.45, 17.30 (7-én és 8-án 13.15-től és 13.30-tól is, 

7-én 15.45-től nincs, 9-én és 11-én 17.30-tól nem adják)  Jégvarázs 2

Dec. 5–11., 17.45, 20.15 (7-én 17.45-től nincs, 

7-én és 8-án 13.15-től is, 9-én és 10-én csak 17.45-től)  Seveled

Dec. 12–17., 15.15 (14-én és 15-én nem adják)  Jégvarázs 2

Dec. 12–17., 17.15, 20.15 (14-én 13.15-től is, 17.15-től nincs, 

15-én 13.15-től is, 18-án csak 16.30-tól)  Jumanji – A következő szint

Dec. 19–25., 14.00, 15.15, 19.30  Star Wars: Skywalker kora

Dec. 19–25., 17.15, 18.15  Jumanji – A következő szint

Dec. 26–31., 14.15  Kémesítve

Dec. 26–31., 16.30, 19.30 (31-én csak 16.30-tól)  Star Wars: Skywalker kora

O soÓs iMrE-TErEM
Dec. 5–8., és 10., 19.45  Élősködők

Dec. 12–18., 16 és 18 óra  Seveled

Dec. 19–25., 13.15  Latte és a titokzatos varázskő

Dec. 19–25., 20.30  Fekete karácsony

Dec. 26–31., 15.45  Jumanji – A következő szint

Dec. 26–31., 13.30, 18 óra  Macskák

Dec. 26–30., 20.15  NászszezON

O DEésY alFréD-TErEM
Dec. 5–11., 17.15  Az aszfalt királyai

Dec. 5–8., 10., 20 óra  Lidérces mesék éjszakája

Dec. 11., 20 óra  Élősködők

Dec. 12–17., 16.15 (13-án nem adják, 14-én 13.45-től is)

 A művészet templomai: Ermitázs

Dec. 12–17., 18.15  A két pápa

Dec. 12–17., 20.30  Fekete karácsony

Dec. 20–25., 13.30  Jégvarázs 2

Dec. 19–25., 15.15 (19-én csak 14 órától adják)  Shaun, a bárány és a 

farmonkívüli

Dec. 19–25., 17.45 (19-én csak 18.15-től adják)  Családi karácsony

Dec. 19–25., 20 óra (19-én csak 20.15-től adják)  Élősködők

Dec. 26–31., 14 óra  Seveled

Dec. 26–31., 16 óra  Portré a lángoló fiatal lányról

Dec. 26–31., 18.15  Különleges életek

Dec. 26–30., 20.30  Jexi – Túl okos telefon
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett 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 vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

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

a SzemüVeg nem luxuS!
11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

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

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

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

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

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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Megfejtéseiket december 17-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között 
erdélyi zsolt túrakerékpáros 

különleges naptárjából sorsolunk ki 
két darabot. Ezt szerkesztőségünkben 

vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes  
megfejtését beküldő szerencsés 

olvasóink:

Papp Andor, Csemete u. 1.  
Szécsi Imréné, Erzsébet u. 4.



34

OPERETT ÉS MUSICAL
Újévi gála a Főnix Csarnokban

ADVENTI PROGRAMOK
DEBRECENBEN

2019. 
dec. 6.– 
2020.
Febr. 6.

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2019. december 6.– 
2020. február 6.

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

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

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

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

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

Impresszum

O FArsANGNyItÓ dAlIdÓ. Vízkereszt után nálunk 
dalidóval kezdődik a farsangi szezon! Január 11-én 10–
16 óra között a Kölcseyben és a Baltazár Dezső téren 
megelevenedik az egykori céhes hagyomány. Lesznek 
kikiáltók, próbatételek és farsangi ételek, találkozhatunk 
a DSZC iskoláinak mestereivel-inasaival, láthatjuk  
a Langaléta Garabonciások gólyalábas ceremóniáját,  
11 órától megnézhetjük egy robotlány csodálatos ka-
landjait, lesz jelmez- és ruhamustra, 15 órától pedig  
a Kifli Zenekar ingyenes koncertjén tapsolhatunk. ■

Újévi operett- és musicalgála 
a Főnix csarnokban

Újévi gála
Január 4-én újra a Főnix Csarnokba érkezik az Újévi operett- és 
musicalgála, és a világ zenés színpadjainak legnagyobb sikereiből 
hoz válogatást. A legkiválóbb operett- és musicalszerzők műveiből 
csendülnek fel részletek; többek között Kálmán Imre, Lehár Ferenc, 
ifj. Johann Strauss, Andrew Lloyd Webber és Lévay Szilveszter 
legismertebb slágereit hallhatjuk. De felcsendülnek klasszikusnak 
számító sikerszámok olyan népszerű művekből, mint a Marica grófnő, 
a Csárdáskirálynő, A víg özvegy, a West Side Story, a Mozart!, a 
Macskák vagy az Elisabeth. Fellépnek a Budapesti Operettszínház 
kiemelt művészei: Fischl Mónika, Gubik Petra, Kállay Bori, Lukács 
Anita, Oszvald Marika, Szendy Szilvi, Boncsér Gergely, Dolhai Attila, 
Laki Péter, Peller Károly, Sándor Péter és Vadász Zsolt. A koncerten 
közreműködik a Kodály Filharmonikusok. Az élményt kiváló táncmű-
vészek, káprázatos koreográfiák és pazar jelmezek teszik teljessé. Az 
est rendezője Bori Tamás, házigazdája Kállay Bori. ■

O utcABÁl a Kossuth téren a REDProdukcióval 
december 31-én 21 órától. Sztárvendégek: Karaván 
Família, Kelet Brass Band. Házigazda: Fazekas László. 
Éjfélkor tűzijáték. ■

Boldog új évet,  
Debrecen!
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