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Nagy elődök emléke
2019 több szempontból különleges év. Debrecen 
történetének 200 évvel ezelőtt (a Piacz utca 1712. 
szám alatt) alapított vaskereskedése a belváros 
emblematikus helye volt egészen 2015-ig. Sesztina 
János hozta létre, majd fia, Lajos és unokája, Jenő 
vitte sikerre, és tette mindenki által ismertté a 
„Sesztinát”.

A 150 éve született Sesztina Jenő a város és az 
ország legismertebb és legelismertebb emberei közé 
tartozott; a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 
egyik legsikeresebb elnöke volt. Közéleti tevékenysé-
gének eredményeit felsorolni is nehéz lenne, hiszen 
olyan szerteágazó, mai kifejezéssel élve innovatív 
ötleteket valósított meg üzlettársaival, s karolt fel 
vesztesnek hitt ügyeket, segítette a szegényeket, 
támogatta a tudományt és a kultúrát.

1909-ben beválasztották a Városi Múzeumi 
Bizottságba. Sesztina Jenő egyik fő mozgatórugója 
volt a múzeum megteremtésének. Az első világhá-
ború után váratlanul felbukkant egy külföldön élő 
magyar, Déri Frigyes, aki elhatározta: hosszú évek 
alatt összegyűjtött műkincseit a magyar államnak, 
esetleg szülővárosának, vagy inkább egy nagyobb 
egyetemi városnak adományozza. Déri Frigyes 1920. 
október 18-án látogatott először Debrecenbe, hogy 
jelezze szándékát a város vezetésének. Sesztina 
Jenő ekkor ismerkedett meg, s kötött vele hamar 
igaz barátságot…

A történet folytatását követhetik a Kereskedelmi 
és Iparkamara hamarosan nyíló időszaki kiállításán, 
a Kamarai Iránytű Magazinban, valamint a Sesztina-
év városi eseményein.

Skultéti Éva
a Hajdú-Bihar Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára
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A csúnya kislány
Miért csúnya? Ki tartja csúnyának? Miért bujdosik el? 
Miért találkozik a sünökkel? Miért segítenek neki a 
sünök? Miért jó neki az erdőben? Miért segít a kicsi 
fának, a katicának és a madárfiókának? Ki a Szűcsék 
kisfia, és miért nőtt akkorára magas Izabella? És ki 
megy el a maszkabálra?

Mennyi kérdés… Az, hogy tudunk-e mindre vála-
szolni, kiderül a Vojtina Bábszínház új előadásából.

Marék Veronika meséjét Magi Krisztina és Láposi 
Terka vitte színre, s hozzá Köllő Andrea szerzett ze-
nét. A történet fontos nézőpontból tesz fel kérdése-
ket önmagunk és mások elfogadására. A hívószavak: 
csúfolódás, kirekesztés, barátság, rend és rendetlen-
ség.

Ki milyennek látja a másikat, mit okozhatunk az-
zal, ha rosszallásunkat meggondolatlanul folyama-
tosan a fejére olvassuk? Ezek a kérdések irányítják 
a mese szereplőit. S, persze, a csodák: mert azok 
is kellenek ahhoz, hogy egyszer csak másképpen 
cselekedjünk. ■ 

Felejthetetlen színházi kalandot ígér Gryllus Dorka és 
Kálid Artúr főszereplésével ez az előadás, melyben 
a Mindenható jön el látogatóba, és vesz részt egy 
rendkívüli terápián. 

Vajon trükkök vagy csodák történnek a rende-
lőben, ahol egy elégedetlen páciens (aki épp az 
Örökkévaló) és egy tanulási problémákra szakoso-
dott pszichológus beszélget? Meg lehet-e oldani egy 
kezelés (felvonás) alatt, ami tönkrement az utóbbi 
pár ezer évben?

Ezt az egyedi hangvételű, különös alapszituációt 
felhasználó színdarabot a Kölcsey Központban febru-
ár 17-én láthatjuk. ■ 

A Kodály Filharmónia e címen futó családi program-
sorozata február 2-án az Álarcos zenék csöröge-
fánkhoz házi gyerekkoncertekkel folytatódik 10 és 
16 órától a debreceni szimfonikus zenekar próbater-
mében (Simonffy u. 1/C). A farsangi mulatságon a 
zene segítségével cica, lepke, katica és egy szakács 
bőrébe bújnak a kicsik, majd a maszkabálban párt 
is választanak. Az arra kedvet érző gyerekek és fel-
nőttek jelmezben is érkezhetnek a koncertre! Március 
9-én 10 órától a Kodály Filharmonikusok a Két bors 
ökröcske rajzfilmzenéjével várják a családokat a 
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében (Kossuth 
u. 1.). Gergő, a jószívű kisfiú történetét Györgyfi Zsolt 
mesemondó és kamarazenekar meséli el. ■ 

O Edda a SzErElmESEk napján. a rockzene nagy-
ágyúi különleges programmal készülnek debre-
cenbe. koncertjükön a legismertebb melódiáik a 
megszokottól eltérően, „unplugged” üzemmódban 
csendülnek fel a szerelmesek napján, február 14-én, 
a kölcsey központban. ■

Jaj, Istenem!

Ez klassz! 
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Kossuth és Debrecen
A szabadság fővárosa címmel hív életre városunk ve-
zetése különleges rendezvénysorozatot, amely felidézi, 
hogy 1849-ben fél évig Debrecen volt a nemzet fővá-
rosa. Az események első programjaként – a Nemzeti 
Múzeum jóvoltából – Debrecenbe érkezett a magyar 
Szent Korona hiteles másolata, és új, időszaki kiállítás 
nyílt „A másik főváros – Kossuth és Debrecen 1849” 
címmel a Déri Múzeumban.

Emlékveretek, érmek, fém- és papírpénzek, iratok, 
nyomtatványok, kinevezések, nyugtatványok, eredeti 
kéziratok, fényképek, levelezőlapok, metszetek és – 
kiemelt tárgyként – az a debreceni nyomtatvány is lát-
ható itt, melyben 
Kossuth a magyar 
szabadság őrvá-
rosának nyilvánít-
ja Debrecent. 

A tárlat (a 
Szent Korona 
másolatával) 
március 3-áig 
látogatható a 
Déri Múzeum 
Kupolájában. ■

Vásár és Valentin
Folytatódik a sorozat: február 10-én, vasárnap 
11 és 17 óra között ismét az egyetem díszudva-
ra lesz a CSAK Design Vásár helyszíne. Itt lehet 
majd nézelődni, ajándékot keresni a közelgő Va-
lentin-nap jegyében, de ismerkedni is a debreceni 
tervezőkkel, és beszélgetni a tudatos fogyasztás-
ról, fenntartható designról, helyi értékekről. ■

A legjobbat kapjuk
Debrecenben
Különleges, világszínvonalú előadást láthatnak ha-
marosan a debreceni nézők. A nemzetközi hírű, ha-
zai újcirkusz-társulat, a Recirquel a világ legnagyobb 
művészeti fesztiválja, az Edinburgh Festival Fringe 
keretében mutatta be My Land című produkcióját. 
Ez a kritikusok véleménye alapján – több ezer pro-
dukció közül – a legjobbnak bizonyult. A Vági Bence 
által rendezett, hét világklasszis ukrán artistát 
felvonultató előadás ember és anyaföld kapcsolatát 
állítja fókuszba, és jeleníti meg egy illúziókkal teli 
térben. 

A cirkuszt, a kortárs és klasszikus táncot a 
mozgásművészettel és a színházzal ötvöző alkotás 
egy új előadó-művészeti műfaj, a „cirque danse” 
kiteljesedése.

Az előadást a közönség imádta, a kritikusoktól 
pedig sorra kapta az „ötcsillagos” kritikákat: „cirkusz 
ez, de bátrabb, minimalistább és modernebb formá-
ban; időt és teret ad minden egyes mutatványnak 
az észbontó tudás, ügyesség bemutatására.” Többen 
egy új műfaj születéséről írtak: „úttörő alkotás, mely 
áttöri az emberi test határait, az egyensúlyozási 
képességet, a hajlékonyságot, és teszi ezt olyan mu-
tatványokban, melyek megérdemlik az álló tapsot és 
ünneplést.” 

A My Land február 18. és 22. között, összesen hat 
alkalommal lesz látható a Csokonai Színházban. ■

Sulyok Géza világa
„Az életben mindenhez szerencse kell. Szerencsémre 
fiatalon olyan művész-tanárokkal találkoztam, akik 
mind emberként, mind művészként követhetőek voltak. 
A gimnáziumban Velényi Rudolfhoz kerültem; később ő 
vitt el Makoldi Sándorhoz. Hiszem, hogy a művészetet 
nem csak lehet, kell is tanítani. Művésznek lenni – 
többek között – egy magatartásforma, és nagyon nem 
mindegy, hogy milyen. A világhoz való hozzáállásunkat 
nem készen kapjuk, mivel mindenki bejárja a maga útját, 
közel sem mindegy, hogy mivel mennyi időt töltünk, és 
ezt a felkészülési időszakot igencsak le lehet rövidíteni, 
ha jó helyen tanulunk.”

Sulyok Géza szavai ezek, akinek képeiből a magyar 
kultúra napjához kapcsolódva nyílt tárlat a Belvárosi 
Galériában.. Február 20-án 17.30 órától lehetőség nyílik 
Sulyok Gézával az alkotásról, a holografikus univerzum 
modellről és a szerves műveltségről beszélgetni. ■

Tisztelet Velényi rudolfnak
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Tóvizi petra 

Legszebb álmait váltotta valóra  az Év embere-választás győztese

Szorgalom, kitartás, akaraterő és legalább 
ilyen arányú szerénység. Ezek jellemzik 
leginkább Tóvizi Petrát. A Loki üdvöské-
jével csupa jó dolog történt 2018-ban, 
melynek végén a Dehir választásán ő lett 
az Év embere.  

– bármit is hoz a jövő, 2018-ra bizonyosan 
nagyon szívesen fog emlékezni…
– Ez teljesen biztos. Hiszen annyi, de annyi minden 
történt velem, hogy felsorolni sem könnyű. 

– azért csak lássunk hozzá. már a február 
is örömteli fejleményt hozott, hiszen ötéves 
szerződést kötött a Lokival. ez a mai világban 
szinte példátlan. Hogyan jött mégis össze ez a 
paktum?
– Úgy, hogy mindenki úgy érezte, így lesz a legjobb. 
Én itt vagyok itthon, Debrecenhez köt minden, 
mindenki.

– „Itt akarok továbbtanulni, a Lokiban akarok 
meghatározó, stabil csapattag lenni, sőt innen 
akarok felnőtt válogatottá válni.” ezt mondta 
a szerződés megkötése után. Most, 2019 telén 
leszögezhetjük, hogy a jósláshoz is ért?
Á, dehogy! Engem szinte minden meglepetésként 
ért az év folyamán. Persze, vágytam a felnőtt vá-

logatottságra – mint mindenki, aki komolyan veszi 
az élsportot –, de azt a legszebb álmaimban sem 
reméltem, hogy ez ilyen hamar meg fog valósulni.

– a stabil csapattagság a lokiban viszont 
egyértelmű volt…
– Ez igaz lehet, hiszen soha, egy pillanatig sem 
éreztem, hogy kívülálló lennék, semmilyen szem-
pontból. Jól kijövök mindenkivel, akár magyar, akár 
külföldi. Itthon vagyok, jó helyen.

– A felnőtt válogatottság előtt még ott volt a 
junior nemzeti csapat ügye. arra rengeteget 
készült a csapattársaival együtt.
– Igen, mert mindannyian tudtuk: ez lesz az utolsó 
versenyünk együtt.

– Ugyanakkor különösen húzós volt a tavasz, 
hiszen rengeteget kellett utaznia Balaton-
boglárra, ahol játszottak az összes Nb I-es 
csapattal. A vonatozásból kijuthatott bőven.
– Tényleg nem volt egyszerű mindent mindennel 
összeegyeztetni, de megszoktam. Tudtam szinte 
mindent csinálni vonaton, nálam voltak a tanköny-
veim, tanultam utazás közben is. Kérdezték is a 
többiek mindig, miért ilyen nehéz a táskám.

– A debreceni junior vébé előtt szinte egybe-
hangzóan azt nyilatkozta mindenki, hogy a 
cél: dobogóra állni ezen a világversenyen.
– Nagyon szerettünk volna tényleg szépen búcsúzni 
az utánpótlásévektől.
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Legszebb álmait váltotta valóra  az Év embere-választás győztese
– aztán elérkezett a felejthetetlen debreceni 
két hét, és százszázalékos teljesítménnyel 
eljutottak a dobogó legfelső fokáig.
– Felejthetetlen élmény volt. Tudtuk, hogy hazai 
rendezésű a világbajnokság, és nálunk nagyon 
szeretik a kézilabdát, de ilyen hatalmas közönségre 
nem számítottunk. És ahogy haladtunk előre, egyre 
többen lettek, akik azt mondták nekünk, hogy a 
televíziós nézettségünk az elődöntőn és a dön-
tőn vetekedett a kézis Final Fouréval. És mi egyre 
magabiztosabbak lettünk; elhittük, hogy legyőzhe-
tetlenek vagyunk.

– a vébé országosan ismertté tette a csapa-
tot. Érzékelte ennek a hatását?
– Igen, rengeteg ismeretlen ember írt nekünk; gra-
tuláltak. Nagyon jó érzés volt, hogy ilyen sokuknak 
okoztunk nagy örömet.

– aztán a mámoros napok után jöttek hét-
köznapok. amelyek következményeként kim 
rasmussen felnőtt válogatottjában találta 
magát. meglepte?
– Nagyon. Olyannyira, hogy már a B válogatott-
ba meghívásom is meglepetésként ért. Az meg 
pláne, hogy nemsokára átkerültem a nagyvá-
logatottba. És aztán nemsokára az is kiderült, 
hogy utazhatok az Európa-bajnokságra – szinte 
hihetetlen volt.

– Azt mondta Kovacsics Anikó, a válogatott 
csapatkapitánya, hogy körülbelül fél percig 
tartott a beilleszkedése. Tényleg ilyen egysze-
rű volt?
– Szerencsére az ilyesmivel soha nem volt gondom; 
hamar megtalálom a hangot mindenkivel. Nyitott 
személyiség vagyok.

– az EB aztán remekül sikerült. Beszéltek 
erről a kapitánnyal?
– Igen, már a verseny közben leült mindenkivel 
egyenként. Nekem azt mondta – többek között 
– hogy jó úton járok, maradjak továbbra is olyan 
harcos, mint amilyen vagyok.

– Hogy milyen úton jár, arra jó visszajelzés 
volt a dehir hagyományos Év embere-válasz-
tása.
– Ez megint nagy meglepetést jelentett számomra. 
Először az, hogy egyáltalán bekerülhettem az  
Év sportemberei közé, aztán, hogy megnyertem, 
majd, hogy a zsűri végül engem talált érdemesnek 
az Év embere címre. Nagyon megtisztelve érzem 
magam. És ígérhetem, minden meg fogok tenni, 
hogy bebizonyítsam, érdemes vagyok rá.

– már egy ideje nem kell vonaton cipelnie a 
tankönyveket; megszűnt az ingázás. Azért ez 
könnyebbé teszi a hétköznapjait.
– Így van, de mindig adódnak újabb feladatok. Most 
ott van nekem a közelgő érettségi, meg kell nyomni 
az utolsó hónapokat, miközben kiadni magamból 
minden meccsen a maximumot a Lokiban, és – 
természetesen – meg szeretnék ragadni a váloga-
tottban is.

– És hogy áll a továbbtanulással?
– Február 15-éig kell eldöntenem, pontosan mire 
adom be a jelentkezésemet. Ezen még agyalok egy 
kicsit.

– További tervek, álmok?
- Olyan típusú ember vagyok, aki szeret lépésről 
lépésre haladni. Ezek között szerepel a minél ered-
ményesebb tavasz a Lokival, és a továbbtanulás 
kérdése.

– És a tokiói olimpia, ugye…
– Igen. Nagyon igen…

Gurbán György
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A Vojtina meséje egy faluról szól, ahová, ha beté-
rünk, mosolygós emberek néznek ránk. Egy faluról, 
ahol a lányok viselete a tündérekéhez hasonlít. Egy 
faluról, ahol éjszakánként boldogok az emberek ál-
mai, és ahol még a macskák is boldogan pödörgetik 
a bajszukat a tejeslábas fölött. Ennek a falunak még 
a neve is Boldog, s ott van a Mátra alján, a Galga 
folyó völgyében, Palócföldön. ■

Boldog képek

Film készült a nyelvújítóról
Jót, s jól! – ebben a rövid, de sommás idézetben 
benne van minden attól az embertől, akit ma csak 
úgy említenek: a nyelvújító! Kazinczy Ferenc azon-
ban ennél sokkal több volt. 
Elszánt, elkötelezett ha-
zafi, aki sokszor szent 
naivsága okán keve-
redett szinte lehe-
tetlen helyezetekbe. 
Sikertelen gazda 
volt, mert a termés 
helyett a betűk, 
az írás, a nyelv 
művelését minden-
nél előrébb tartotta. 
De jó férj, aggódó 
édesapa is volt, és még 
inkább újító levéltáros. Ma 
úgy mondanánk, hogy kreatív elme, aki talentumát 
a betűk világában élte ki a nemzetéért és a magyar 
nyelvért.

Ezt a szentimentális, ugyanakkor a nemes cél 
érdekében rendkívül kitartó jellemet mutatja be 
a Médiacentrum Debrecen és Pro Semjén Alapít-
vány filmje 52 percben. Nemcsak Kazinczy Ferenc 
lelkisége, szellemisége rajzolódik ki az alkotásban, 
de a kor rajza is, amely változásaival, lendületével 
magával hozta a jobbítás szándékát, azaz a nyelv-
újítást. Vojtkó Ferenc rendező épp ezért választotta 
a dokumentumfilm címéül Kazinczy 
ismert idézetét: Jót, s jól!

A film bemutatóját Kazinczy 
szülőhelyén, Érsemjénben tartot-
ták a magyar kultúra napján. ■

Új klubok az Agórában
Építs repdeső madarat, harcoló robotot vagy éppen egy okosautót! Ha inkább kí-
sérleteznél, eredj Öveges professzor nyomába, és derítsd ki, hogyan használha-
tunk például egy vizespoharat nagyítónak, vagy egy ingát időmérő eszközként! 
Ha már magával ragadott a tudományok varázsa, jelentkezz valamelyik Agóra 
klubba!

Az Agóra Tudományos Élményközpont nagyon népszerű, különböző szintű ro-
botikafoglalkozásain a gyerekek elsajátíthatják a robotépítés és a programozás 
alapjai,t vagy továbbfejleszthetik a már megszerzett tudásukat, a megépített 
robotokat pedig különböző kihívások révén, terepasztalon is tesztelhetik. 

A kisebbeknek szóló, Építs okosan! című természettudományos klubba a 
tudomány és a technika modern találmányaival és azok hátterével ismerked-
hetnek meg játékos formában a 
gyerekek, míg a 10 éves kortól 
meghirdetett, Öveges professzor 
nyomában című foglalkozássoro-
zat keretében izgalmas kísérletek 
részesei lehetnek a klubtagok.

A klubokba az indulás után is 
folyamatosan bekapcsolódhatnak 
a gyerekek. ■

Szék, fotókon és zenével
Oláh Tibor debreceni 
fotóművész Széken 
készült fotóiból összeállí-
tott kiállítás nyílik február 
15-én 17 órakor a Józsai 
Közösségi Házban.  
A tárlaton eddig nem lá-
tott alkotásokat mutat be 
a művész, amelyek egyik 
része 1972-ben és 1973-
ban, a másik része pedig 
2008 és 2010 között 
készült. A kiállítás hangulatáért a Széki Hagyományőr-
ző Szalmakalap Néptánc Együttes, valamint a szintén 
Székről érkező Pali Marci és bandája felel majd. ■

O SzÉp magyar BESzÉd.  
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a Kazinczy-díj Alapítvány 
idén 22. alkalommal rendezi meg a 
Szép Magyar Beszéd című versenyt. 
A Kazinczyról elnevezett rendezvény 
az ifjúság anyanyelvi nevelését, a 
beszédkultúra javítását hivatott 
szolgálni. A városi és város környéki 
fordulót – a hagyományoknak meg-
felelően – ebben a tanévben is a 
DMK Újkerti Közösségi Háza szerve-
zi 5–8. osztályos tanulók számára, 
február 11-én 8.30-tól. ■
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Az újpestiek elleni hazai bajnokival 
február 2-án, szombaton kez-
dődik a Loki számára a 2019-
es futballév. A nyitány hónapja 
igencsak sűrűnek ígérkezik, hiszen 
négy bajnoki és két kupamérkőzés 
vár a debreceni futballistákra. Az 
pedig, hogy mennyire lesz zsúfolt a 
további program, attól függ, hogy 
meddig menetel a Magyar Kupában 
Herczeg András legénysége, hiszen 
május végére mindkét sorozatban 
eredményt hirdetnek, s kiderül, 
mely csapatok képviselhetik hazán-
kat a nemzetközi porondon.

– Egy esztendeje óvatosab-
ban latolgattam az előttünk álló 
tavaszi szezon esélyeit; akkor azt 

Tavaszi hadjárat: cél a dobogó megtartása 
mondtam, hogy igencsak szük-
séges hátrafelé is tekintgetnünk, 
mert könnyen bajba kerülhetünk. 
Az az időszak más volt, mint a 
mostani, mert akkor sérülések, 
eltiltások hátráltatták az ideális 
felkészülést, a tavaszi rajtunkat. 
Most más a helyzet – véli Herczeg 
András, a Loki szakvezetője, akit 
az NB I-es kollégák, a klubveze-
tők 2018 végén az Év edzőjének 
választottak.

– Szeretnénk megtartani 
harmadik helyünket, ugyanakkor 
azzal tisztában vagyunk, hogy 
komoly vetélytársaink vannak, akik 
ugyanilyen elképzeléssel indítják az 
évet. A Honvéd, az Újpest, az MTK, 
de még a Mezőkövesd is a dobogós 
helyért hajt. Úgy gondolom, most 
nyugodtabb körülmények között 
vágunk neki az új naptári év 
feladatainak. A kupában is minél 
tovább akarunk menetelni, a baj-
nokságban pedig jó lenne megtar-
tani helyezésünket. Az öltözőben 
jó a hangulat, játékosaink remek 
közösséget alkotnak, a nyáron 

Program
Február  2.:  DVSC–Újpest
Február  9.:  Kisvárda–DVSC
Február  16.:  DVSC–FTC
Február  19.:  Ajka–DVSC, 
  Kupa-nyolcaddöntő
Február  23.:  Paks–DVSC
Február  27.:  DVSC–Ajka, kupa 
  visszavágó
Március  2.:  Puskás Akadémia– 
  DVSC
Március  9.:  DVSC–
  Mezőkövesd
Március  16.:  DVSC–Diósgyőr
Március  30.:  Vidi–DVSC
Április  6.:  DVSC–MTK
Április  13.:  Honvéd–DVSC
Április  20.:  DVSC–Haladás
Április  27.:  Újpest–DVSC
Május  4.:  DVSC–Kisvárda
Május  11.:  FTC–DVSC
Május  19.:  DVSC–Paks

igazolt Pávkovics Bence, Haris 
Attila, Szécsi Márk és Albion Avdijaj 
is beépült a csapatba, meghatározó 
játékos lett. ■
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Program
Február 14., csütörtök, 19 óra: 
dEac–FTc Telekom
Február 18., hétfő, 20 óra: 
FTc-Telekom–dEac
Február 21., csütörtök, 19 óra: 
dEac–UTE
Február 23., 18.30: 
UTE–dEac

Negyven mérkőzést vívott szeptem-
bertől január végéig a bajnokság 
alapszakaszában a jégkorong Erste 
Liga újonca, a DEAC. A debreceni 
együttes 23 találkozón a rendes já-
tékidőben, két összecsapáson a hosz-
szabbításban diadalmaskodott, négy 
mérkőzést hosszabbításos vereséggel 
zárt, s 11 olyan összecsapása akadt, 
ahol nem tudott pontot szerezni.  
A csapat gólkülönbsége 163–112 volt. 

A 64,7 százalékos ösz-
szesített alapszakaszbeli 
produkció az ötödik helyet, s 
egyben a felsőházi folyta-
tás lehetőségét jelentette a 
debreceni gárda számára.

A DEAC-nak sokáig jó esélye volt 
az alapszakasz harmadik helyére is, 
de végül a január eleji hullámvölgy 
miatt bónuszpontok nélkül kezdte a 
középszakaszt – a ligaelső FTC 6, a 
második Csíkszereda 3, a harmadik 
Brassó 2, a negyedik UTE 1, az ötö-
dik helyezett DEAC 0 ponttal indult a 
bajnokság második szakaszának.  

A február 23-áig tartó felsőházi 
csatározás során körmérkőzéseket 
játszanak egymással a csapatok, te-
hát mindenkire újabb nyolc találkozó 
vár egy hónap alatt. A végelszámo-
lásnál hozzájuk csatlakozik majd a 
legjobb három alsóházi együttes, így 
alakul ki tehát a rájátszás, a nyolc 
együttest számláló negyeddöntő 
mezőnye, ahol kieséses párharcokat 
vívnak majd az egymással szembe-
kerülő gárdák.

A DEAC a várakozásokon felül tel-
jesített eddigi mérkőzésein – az alig 
több mint fél esztendeje egybeállt 
gárda a bajnokság meglepetéscsa-
pata volt az alapszakaszban. 

Várakozáson felül teljesített eddig a DEAC
A kapusposzton a liga legjobb-

jának számít Hetényi Zoltán. A vá-
logatott kerettag hálóőr Debrecen-
ben szinte újjászületett: kimagasló 
terhelés mellett is biztos pontja 
csapatának. 36 mérkőzésen védett, 
94,3 százalékos mutatót hozott 
össze. Oroszlánrésze van abban, 
hogy az ellenfeleknél gyakorta jóval 
kevesebb kapuralövéssel próbál-
kozó DEAC mégis az élmezőnyben 
található. A sikeres szereplés további 
fő kovácsai a kanadai táblázat élén 
végzett kanadai Hugo Turcotte, az 
ugyancsak a szűk élmezőnyhöz 
tartozó cseh Jakub Izacky, az újra 
kiváló Németh Attila és a legtöbb 
gólt-pontot szerzett védő, a kana-
dai–magyar kettős állampolgár Ko-
vács Bronson Zoltán. Természetesen 
mindehhez kellett a Dunaújvárosban 
tavaly szezon közben felmentett, de 
Debrecenben a korábbi tapasztalato-
kat jól hasznosító szakvezető, David 
Musial is. Nem is csoda, hogy már 
januárban a 2019/20-as szezonra is 
hosszabbított vele és másodedző-
jével, Kecskeméti Áronnal a DEAC. 
Az is biztos – függetlenül a további 
felsőházi szerepléstől –, hogy a 
Debreceni Egyetemen vadgazdálko-
dást tanuló Hetényi Zoltán, valamint 
a 20 esztendős orosz Vlagyiszlav 
Kulesov szintén a csapatnál marad a 
következő bajnokságban is. 

A debreceni hokisok trénere a 
szerződéshosszabbítás kapcsán 
elmondta, elsősorban a DEAC 
sportklubjának jövőképe és az eddig 
elvégzett eredményes munka ösztö-
nözte a maradásra.

– Örülök nagyon, hogy ilyen re-
mek csapattal és nagyszerű szakmai 
stábbal dolgozhatok együtt napról 
napra Debrecenben. Egy éve az új 

vezetéssel egy teljesen új együttes 
építésébe kezdtünk, és úgy gon-
dolom, hogy ebben a folyamatban 
az első lépés elég jól sikerült; ezt 
bizonyítja a DEAC nagyszerű Erste 
Liga-szereplése. Most ezt az utat 
szeretnénk folytatni, hogy a követke-
ző évben még több sikert érhessünk 
el közösen – mondta a szakember. 
– Természetesen már elgondolkod-
tunk a jövő évi kereten. Azt vesszük 
alapul, hogy már az első évre is egy 
nagyszerű csapatot tudtunk kialakí-
tani, így mindenképpen szeretnénk 
a mostani keret nagy részét együtt 
tartani – hangsúlyozta David Musial.

A hosszú távra szóló csapatépítés 
része, hogy a feltörekvő ifjak közül 
Kozma Ferenc és Rácz Kristóf már az 
alapszakaszban is szereplési lehe-
tőséghez jutott az Erste Ligában, s 
ugyanakkor a debreceni utánpótlást 
képviselő junior és ifjúsági gárdák 
remekül helytállnak az osztrák szer-
vezésű nemzetközi bajnokságban.

Mire e sorok az olvasó kezébe 
kerülnek, a DEAC már túl van a 
Csíkszereda és Brassó elleni oda-
visszákon, ám február második 
felében további négy találkozó vár 
a debreceniekre, s ezt követően 
tisztázódik, hogy melyik gárda lesz 
majd Hetényiék ellenfele a kieséses 
szakaszban. ■
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Végre idegenbeli siker – jön a kupadöntő!
Jól indult az esztendő az  
NB I-ben szerepelő debreceni 
kosarasok számára. Beré-
nyi Sándor együttese előbb 
megszerezte a jogot a Magyar 
Kupa nyolcas döntőjében való 
szerepelésre, majd értékes győ-
zelmeket aratott, így a februárt 
a bajnoki tabella hatodik helyén 
kezdhette.

Külön öröm, hogy az újonc elleni 
fővárosi meccsen, a Ludovi-
ka Arénában végre megtört a 
pocsék idegenbeli mérleg: a 
vendégként 287 napja tartó 
nyeretlenségi sorozat végén az 
együttes 81–69-re legyőzte a 
Serco Tehetséges Fiatalok Buda-
pest társulatát. Tizenhét bajnoki 

Szolnok látogat a DEAC csarno-
kába. A köztes időben, február 
közepén a Zsíros Tibor Férfi Ma-
gyar Kupa nyolcas döntője ad 
újabb feladatot a debreceni ko-
sarasoknak. A finálénak a győri 
Audi Aréna ad otthont  február 
14–16. között

 
A február 14-i negyeddöntők 
párosítása a következő: 
O Falco Vulcano Energia KC 
Szombathely–Atomerőmű SE 
Paks (13 óra)
O JP Autó Jászberényi KSE–Egis 
Körmend (15.30) 
O Pécsi VSK VEOLIA–Szolnoki 
Olaj KK (18 óra) 
O DEAC–Zalakerámia ZTE KK 
(20.30) ■

forduló után a hajdúsági társulat 
9 győzelemmel és 8 vereséggel 
a tabella hatodik helyén állt. A 
győzelmek immár nem csupán 
az oroszlánbarlangnak számító 
Oláh Gábor utcai csarnokból 
származnak – a csapatot ide-
genbeli szerepléseire is elkísérő 
lelkes szurkolói gárda immár 
vendégként aratott győzelmet is 
ünnepelhetett.

Lapzártánk után a tabel-
la hátsó régiójában tanyázó 
szegediek elleni otthoni csatán 
kiderült, folytatódik-e a remek 
hazai sorozat, február 8-án 
Szombathelyen szerepel a 
DEAC, majd hosszú bajnoki szü-
netet követően március 2-án az 
újabb bajnoki aranyra pályázó 
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Ötvenszázalékos mérleggel, 
négy győzelemmel és négy vere-
séggel zárta a 2018-as naptári 
esztendőt a DVSE vízilabda-
csapata az OB I-ben, s ezzel jó 
esélyeket teremtett magának 
arra, hogy az alapszakasz ta-
vaszi zárásakor  a nagyágyúnak 
számító OSC, Szolnok és Miskolc 
mögött – csoportja negyedik 
helyezettjeként – ismét ott 
lehessen a felsőházban, az 1–8. 
helyért küzdők között.

Az évkezdés azonban nem 
sikerült jól – két fővárosi ve-
reséggel rajtolt Miroslav Bajin 
társulata.  A 9. fordulóban a 
DVSE – a vetélytárs Újpest ven-
dégeként – három góllal kapott 
ki. A debrecenieknek végig meg 
volt az esélyük a pontszerzésre, 
6–6-ig fej fej mellett haladt a 

Még harcol a DVSE a felsőházba jutásért
két csapat, de a mérkőzés hajrája 
a fiatal fővárosiaknak sikerült 
jobban, s 9–6-ra győztek.

A következő játéknapon a 
Vasas otthonában vesztett el a 
középházba jutás szempontjá-
ból kulcsfontosságú mérkőzést 
a DVSE – a házigazdák 10–9-
re győztek. Ezúttal sem Stefan 
Vidovics, sem Giorgo La Rosa nem 
állt Bajin edző rendelkezésére – 
pedig ők ketten hat gólt vágtak a 
debreceni összecsapáson a Vasas 
kapujába.

Tíz forduló után a DVSE-nek a 
felsőházba jutásért zajló harcban 
az UVSE-vel szemben 3, a Vasast 
illetően 4 pont előnye volt, ám 
az alapszakasz hátralevő négy 
meccsén már csak a sereghajtó 
Kaposvár debreceni legyőzésében 
reménykedhetett, hiszen a nem-

zetközi klasszisokkal rendelkező 
három élcsapat elleni februári 
meccseken aligha van esély a 
pontszerzésre.

Nagy kérés tehát, hogy a 
vélhetően 15 pontos össztel-
jesítmény elegendő lesz-e a 
feljutáshoz, s tud-e előzni az 
UVSE vagy a Vasas. A debreceni 
gárdának immár nem csupán 
a saját kezében van a sorsa a 
felsőházba jutást illetően. ■

Dőry farkas (fotó: dvse,hu)
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Szinte testvérharcot jelentett a 
minap a DVSC-Schaeffler dunaúj-
városi vendégjátéka, és mindkét 
csapat számára többet a két baj-
noki pont megszerzésésénél. A két 
gárda számára ugyanis az egymás 
elleni meccsek azért kulcsfontos-
ságúak, mert eldönthetik, ki tud az 
élmezőny közelébe érni, és ki fog a 
bajnokság végére a futottak még 
kategóriájába kerülni. A nehézségeik 
ellenére a dunaújvárosiak jó formá-
ban, a Loki pedig az érdi derekas 
helytállás után várhatta a derbit. 

A két klub történetének sok 
közös vonása van. A Loki és a 
Dunaújváros is volt a csúcson, 
mindkét klub büszkélkedhet bajnoki 
aranyéremmel, és azzal is, hogy 
elhódított nemzetközi kupát. Sőt, 
abban is rejlik párhuzamosság, 
hogy az utóbbi évek csendesebben 
teltek a Dunán innen és a Dunán túl 
is. Mostanság a két nagy, a győri 
világválogatott „Dream Team”, a 
Fradi és az újgazdagok árnyékában 
kevesebb jut a fényből a két nagy 

Barátok közt: biztatóan indult 
a negyedik Köstner-korszak

múltú klubnak. Legutóbb nagy tétre 
menően kétszer találkoztak: a baj-
nokság legjobb négy csapata közé 
jutásért vívott párharcot és a Ma-
gyar Kupa bronzmeccsét egyaránt a 
Loki nyerte.

Külön pikantériája volt az 
összecsapásnak az, hogy régi jó 
ismerősök feszültek egymásnak. 
Hazai részről ott volt a csapatban 
Sirián Szederke, aki azután szerző-
dött a nagy magyar folyó partjára, 
hogy három debreceni éve alatt egy 
súlyos sérülés után a válogatottsá-
gig építette fel magát. Kazai „Csibe” 
Debrecenben nevelkedett, a Lokiban 
lett felnőtt játékos, és tagja volt 
annak a bajnoki ezüstérmes, BL-
csoportkörös Lokinak is, amelyben 
együtt küzdött többekkel, akik most 
az ellent képviselték. 

Mert bizony a nyáron vissza-
tért Debrecenbe Bulath Anita és 
Triffa Ági, hogy a régi nagy sikerek 
színhelyén igyekezzenek lendíteni a 
szekéren. „Tréfi” amúgy Oguntoye 
Viktóriával együtt érkezett meg – 

immár harmadjára – a cívisvárosba. 
Ők kapustársak voltak az EHF-
kupát elhódító Dunaújvárosban, így 
aztán összeszokott párosként álltak 
újra együtt csatasorba. S akkor 
még nem is ejtettünk szót Kovács 
Annáról. A kiváló átlövő Debrecenbe 
távozása nem volt problémamen-
tes, hiszen, amikor tavaly tavasszal 
bejelentették az átigazolását, a 
szezon hátra lévő részére kiiktatták 
a játékból. 

A meccs aztán remekre, változa-
tosra sikeredett, és a végén a Loki 
szerezte meg a nagyon fontos két 
bajnoki pontot. A küzdelem végén 
harag nélkül ölelték meg egymást a 
régi ismerősök. A DVSC 2010 októ-
bere után nyert ismét az újvárosiak 
csarnokában, amikor még a mai 
debreceni csapatból többen még 
gyerekek voltak. 

Egy valami viszont megegyezett. 
Akkor és most is Köstner Vilmosnak 
hívták a Loki vezetőedzőjét.

Kép és szöveg: Gurbán György

Február
16., szombat, 18 óra
Békéscsabai NKSE–DVSC 
Schaeffler

27., vasárnap, 18 óra
DVSC Schaeffler–Győri Audi 
ETO KC 

 
8., péntek, 18 óra
Kisvárda Master Good SE–
DVSC Schaeffler 

Március
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A Dehir.hu, a Médiacentrum Debrecen hírportálja 
újra megrendezte nagy választását. A középpontban 
ezúttal az állt, mire lesz érdemes később is emlékez-
ni 2018-ból, milyen teljesítményeket fogunk szívesen 
visszaidézni akár évek múlva is, illetve mely rendez-
vényeket tartjuk a legmeghatározóbbnak. 

Átadták a Dehir.hu választásának díjait
Az év legnépszerűbb rendezvénye díjat – az 

olvasók szavazatai alapján – a keleti országrész 
legjelentősebb zenei programja, a Campus Fesztivál 
kapta. Az elismerést Széles Diána alpolgármester 
adta át Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgatónak. 

Gazdára talált – a közönség szavazatai alapján – 
az év gazdasági szakembere díj is. Ebben a kategó-
riában a legtöbb voks a Tranzit-Ker Zrt. vezérigazga-
tójára, Szabó Ákosra érkezett, aki Szabó Józseftől, 
a Dehirt működtető Médiacentrum Debrecen Kft. 
ügyvezetőjétől vette át az elismerést.

A Dehir.hu olvasói ezúttal öt kategóriában voksol-
hattak, és több ezer szavazatot adtak le. A választás 
díját ünnepélyes körülmények között, a város bálján 
adták át. 

A Dehir választásán idén először az év külföldi 
gazdasági szakembere díjra is lehetett voksolni. Ezt 
– az olvasók szavazatai alapján – Pascal Männche, a 
Krones Hungary Kft. ügyvezető igazgatója nyerte el, 
aki a díjat Barcsa Lajos alpolgármestertől vette át.

Hagyományosan ismét szavazhattak az olvasók 
az év művészéről. A díjat idén a Debreceni Hajdú 
Táncegyüttes nevében Tiszai Zsuzsa és Lovas Bálint 
néptáncpedagógusok vették át Komolay Szabolcs 
alpolgármestertől.

A Dehir olvasói idén is szavazhattak az év sport-
emberéről. A legtöbb voksot a DVSC-Schaeffler kézi-
labda-játékosa, Tóvizi Petra kapta; a díjat Vida Gyula, 
a Médiacentrum Debrecen főszerkesztője adta át.

A választásának szabályai szerint az év emberét 
a Dehir zsűrije választotta meg a kategóriák győz-
teseiből. 

A zsűri döntése alapján az év embere idén Tóvizi 
Petra, aki minden reményt messze felülmúló eszten-
dőt tudhat maga mögött. Ez a fiatal tehetség Deb-
recenben él, tanul, és 18 éves korára fontos pillére 
lett a Lokinak. Aztán jött nyáron a debreceni junior 
női kézilabda-világbajnokság, melynek fergeteges 
két hete után Tóvizi Petra nyakába is aranyérmet 
akasztottak a Főnix Csarnokban.

Az év embere díjat Papp László polgármester 
adta át Tóvizi Petrának. (Interjúnkat a fiatal tehetség-
gel lapunk 6. oldalán olvashatják.) ■
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O a VárOS Bálja. Már a tizenhetedik városi bált tartották január 19-én a Kölcsey Központban. Ez az ötö-
dik olyan bál, melyet hármas összefogásban rendeztek meg. Első ízben 2015-ben kezdett együttműködést 
Debrecen város önkormányzata a Debreceni Egyetemmel és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával annak érdekében, hogy – a kapcsolatépítés, a találkozási lehetőség mellett – jótékonysági célokat is 
szolgáljon ez az esemény. A bál bevételével a szervezők idén a Debreceni Karitatív Testületet támogatják. n

O bOrOK ÉS PeZSGŐ. Rekord számú vörös- 
és fehérbort, valamint pezsgőt neveztek  
az idei Debrecen Város Bora versenyre:  
15 borvidék 67 pincészetének 126 tétele vett 
részt a megmérettetésen. A zsűri – melynek 
elnöke Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus, 
a Corvinus Egyetem professzora volt – úgyne-
vezett vakkóstolással pontozta a mintákat.  
A fehérborok között a mádi Demetervin Pincé-
szet 2017-es évjáratú Délceg nevű furmint és 
hárslevelű házasítású tétele nyert, a vörösök 
között a szekszárdi Vida Péter 2016-os évjára-
tú Ölelés nevű merlot bora. Debrecen pezsgője 
idén a Sauska Tokaj Kft. Brut száraz furmint, 
hárslevelű, chardonnay fehérpezsgője lett. n

O jaVaSlaTOkaT Várnak . Debrecen közgyűlése 
– a hagyományokhoz híven – április 11-én, a város napja 
alkalmából ismét díszpolgári címet, Pro Urbe-, mecénás- 
és sajtódíjat adományoz. Az adományozásra javaslatot 
tehetnek a város polgármesterénél: az önkormányzat 
képviselői, bizottságai, Debrecen város díszpolgárai és 
korábban kitüntető díjában részesített polgárai, a város 
közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági 
egységek, tudományos intézetek, egyházak, társadalmi 
és civil szervezetek, továbbá korábban és a javaslattétel 
időpontjában is Debrecenben lakó vagy itt munkahellyel 
rendelkező polgárok. (Önjelölés nem fogadható el érvényes 
javaslatként.)

A javaslatok beérkezésének határideje: február 11. Az 
ehhez szükséges formanyomtatvány a régi városháza (Piac 
utca 20.) portáin, a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztá-
lyán (Piac u. 20., I. emelet 49. számú iroda), valamint az új 
városháza (Kálvin tér 11. szám) lift előtti portaszolgálatánál 
szerezhető be, vagy letölthető a www.debrecen.hu honlap-
ról, ahol az eddigi kitüntetettek névsora is megtekinthető. n

O rEndkÍVÜl ErEdmÉnyES ÉV volt a 2018-as 
Debrecen számára, nyilatkozta Papp László polgármester 
a Médiacentrum Debrecennek adott (és a Dehiren is meg-
jelent) exkluzív évértékelő nagyinterjúban. Mint mondta, 
Debrecent kiemelt regionális központnak tekinti a kabinet; 
erre építi az önkormányzat a stratégiáját. „Egy várost akkor 
lehet dinamikusan fejleszteni, ha megvan a gazdasági 
erő, éppen ezért ebben a ciklusban a gazdaságfejlesztésre 
koncentráltunk.” Nagy feladat a város következő évtize-
deinek meghatározása városszerkezeti, ipari, lakóterületi és 
közlekedési szempontból annak érdekében, hogy Debrecen 
be tudja tölteni vezető szerepét a régióban. A 2019-es 
évi teendőkről Papp László elmondta, a nemzetközi iskola 
elindulása fontos vállalása a városnak, az Új Főnix Terv 
elérheti a 80-85 százalékos készültséget, ősszel pedig 
elkezdődhet a BMW-gyár építése is. n

O rePTÉrI reKOrD. A tervezettnél húszezerrel 
több, összesen 381 ezer utas fordult meg a deb-
receni reptéren 2018-ban. Tavaly négy új járattal 
bővült a kínálat, tavasztól pedig újabb desztinációk 
érhetők el a városból. A cél, hogy 2019-ben elérjék 
a 700 ezer fős utasforgalmat a debreceni repülő-
téren. n
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O ÚJ VeZeTŐ. Parancsnokváltást hozott az új esz-
tendő az 5. Bocskai István Lövészdandárnál. Ruszin 
Romulusz dandártábornok 2016-os kinevezése után 
elköszönt Debrecentől; új beosztásban kezdi meg 
szolgálatát. Utóda Szloszjár Balázs ezredes. n

O feJLeSZT A VILÁGCÉG. Ahogy felépítette 
debreceni üzemét, rögtön indítja a fejlesztés újabb 
ütemét a német autóipari világcég. A ThyssenKrupp 
további területekkel szeretné bővíteni gyártócsarno-
kát; ehhez partnerüknek a Dryvit Profi Kft.-t válasz-
tották. A rugó- és stabilizátor-gyártó üzem bővítése 
részeként további gyártósorok, raktár, szociális rész 
és iroda is helyet kapnak az épületben, valamint a 
külső térburkolat is megújul. n

O OkOS mEgOldáSOk. A világ egyik legnagyobb 
kártyakibocsátó cégével, a MasterCarddal tartott 
közös sajtótájékoztatót a város vezetése. Itt elhang-
zott, nagyon fontos, hogy támogassák és népszerű-
sítsék azokat a digitális szolgáltatásokat, amelyek 
könnyebbé teszik a debreceniek mindennapjait. 
Három területen: a DKV online jegy- és bérletvásár-
lásban, a parkolásban segítő Rollet alkalmazás hasz-
nálatában, valamint az óvodai étkezési díjak online 
befizetése kapcsán működik együtt a világcéggel a 
város. Az eddigi tapasztalatok biztatóak; a debrece-
niek szívesen használják ezeket a szolgáltatásokat 
– hangzott el a sajtóeseményen. n

O ÚJAbb TerMeLŐÜZeM építését kezdik el a 
Határ úti ipari parkban. A német Robert Bürkle gép-
gyártó cég magyar leányvállalata, a Bürkle Hungary 
Kft. negyven új munkahelyet hoz létre a városban.  
A gyár alapkövét január 15-én helyezték el az 
építkezés helyszínén. Az eseményen részt vett Papp 
László polgármester is, aki elmondta, nagy elisme-
rést jelent a városnak, hogy – hat hónapon át tartó 
kutatást követően – ötven helyszín közül választot-
ták ki Debrecent. n

O aUTÓpályán. Az M35-ös autópálya befejező 
szakaszát és az M4-es sztráda első ütemét 
december 20-án adták át. Az M35-ös autópá-
lya folytatásának második üteme a debreceni 
déli elkerülő úttól Berettyóújfaluig tart, ott van 
a csomópontja az M4-es sztrádával, melyből 
elkészült az első pár kilométer. Így még több 
autós és kamionos kerülheti el Debrecent, a 
tranzitforgalom jelentős része alól pedig men-
tesülhet Tépe, Derecske, Sáránd és Mikepércs is. 
Az M35-ös befejező és az M4-es első szakaszát 
az évi 5 ezer forintos megyei sztrádamatricával 
lehet használni. n

O DÍJeSŐ. Idén is megrendezte hagyományos 
díjátadó gáláját a Debreceni Sportcentrum-
Sportiskola a Főnix Csarnokban. A rendezvényen 
díjazták a szakosztályok legjobb sportolóit és 
edzőit. Szinte minden évben Életmű-díjjal ismerik 
el egy olyan edző tevékenységét, aki hosszú 
éveken keresztül végzett kiváló utánpótlás-ne-
velő munkájával öregbítette a DSI hírnevét. Idén 
ebben az elismerésben Jankovics Sándor labda-
rúgóedző, a Loki egykori balszélsője részesült. 
Az év sportolója a kiváló gátas, Kozák Luca lett, 
az év csapatát pedig az U13-as leány kézisek 
alkották. n

O DeCeMberbeN eLDŐLT, Veszprém pályázatát 
támogatja az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre 
a projekt nemzetközi szakértői testülete. Papp László 
polgármester a döntés bejelentése után közölte, a 
város pályázatában szereplő programok jelentős 
részét így is megvalósítja Debrecen. n
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O a magyar kUlTÚra napján a Déri Múze-
umban adták át a Debrecen Kultúrájáért Díjakat és 
az alkotói ösztöndíjakat. Az ünnepség részeként a 
város hivatalosan is birtokba vette a Golgota című 
festményt. Debrecen Kultúrájáért Díjban részesült 
idén Váradi Judit zongoraművész, egyetemi docens, 
valamint a Debreceni Hajdú Táncegyüttes művészeti 
vezetői, Tiszai Zsuzsa és Lovas Bálint. Alkotói ösz-
töndíjat nyert Czövek Judit folklórkutató, Éles Bulcsú 
grafikus, Kiss Árpádné palást- és paszománykészítő, 
L. Mikecz Ágnes etnográfus, valamint Wrábel Erzsé-
bet képző- és iparművész. n

O ÓrIÁSKerÉK. 450 állami gondozott, illetve 
nélkülöző családokban felnövő gyermek ülhetett fel 
a főtéri óriáskerékre az utolsó januári vasárnapon.  
A gyerekeket Papp László köszöntötte. A polgármes-
ter azt mondta, egyre erősebb az összefogás és a 
társadalmi felelősségvállalás a városban; ez a prog-
ram sem jöhetett volna létre a támogató szervezetek 
és cégek nélkül. A karitatív tevékenységre is nagy 
hangsúlyt fektető Debreceni Kör Dáma Egyesület 
elnöke, Porkoláb Gyöngyi arra kérte a gyerekeket, 
hogy élvezzék a pillanatot, és a magasból gyönyör-
ködjenek a városban, Buzás Lajos, a Bihari Állami 
Gondozottak Egyesületének elnöke pedig elárulta: 
jövőre szeretnék még több, csaknem 800 gyereknek 
biztosítani ezt a lehetőséget.

Aki szeretné egyébként még fölülről megcsodálni 
Debrecent, az egészen március elejéig megteheti, 
hiszen addig marad a kerék a városban. n

O ÓVODÁK ÉS bÖLCSŐDÉK. Döntött a közgyűlés 
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága: a debreceni 
óvodák július 12-éig lesznek nyitva, utána pedig 
augusztus 26-án fogadják ismét a gyerekeket.  
A nyári szünet idejére hat ügyeletes óvodát jelöltek 
ki: a Gönczy Pál, a Karácsony György, a Sinay Miklós 
utcait, valamint a Margit térit, a Nagyerdeit és az 
Ispotály utcai Óvodát. Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság döntése szerint a bölcsődék július 8-ától 
augusztus 2-áig lesznek zárva. A nyári zárva tartás 
ideje alatt – igény esetén – a Károlyi Mihály utcai 
bölcsőde lesz az ügyeletes; ott az ételallergiás gyer-
mekek ellátását is biztosítani tudják. n

O ÚjaBB ÓVOdák gazdagodhatnak műfüves 
sportpályával, az Új Főnix Terv részeként. Ezt Papp 
Viktor, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője 
jelentette be. A Magyar Labdarúgó Szövetség óvodai 
pályaépítési programjának pályázatán Debrecen ön-
kormányzata sikeresen szerepelt, így a Nagyerdei, az 
Ispotály utcai, a Mesekert és a Szivárvány Óvoda te-
rületén alakíthatnak ki 12 méter széles és 24 méter 
hosszú pályákat. A beruházás teljes költsége közel 
60 millió forint; ebből a városnak önerőként csupán 
tíz százalékot kell állnia. A pályázati kiírás szerint 
2019 végéig mindenhol megépítik a pályákat. n

O fŐPÁLYAUDVAr. Tavaly decemberben de-
rült ki, hogy a Hunép Zrt. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot a Debreceni Főpályaudvar felépíté-
sére. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent 
hirdetmény szerint ugyanakkor a beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nem köti 
meg a szerződést a Főpályaudvar megépíté-
sére a Hunéppel. A Debreceni Polgármesteri 
Hivatal közleményben adott ki, eszerint felül 
kell vizsgálni a főpályaudvar terveit. Mint a köz-
lemény fogalmaz, az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal folytatott egyeztetés alapján, 
a fejlesztés közösségi közlekedési részei – az 
autóbusz- és vasúti pályaudvar fejlesztései 
–, áttervezés után, a 2020-ban kezdődő EU-s 
fejlesztési ciklus elején valósulhatnak meg. n
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Ma éjjel táncolnék
A Kodály Filharmónia eddigi történetében még 
sosem volt eseményre invitálja a debrecenieket. 
Február 23-án a Kodály Filharmonikusok és Kodály 
Kórus mellett Miklósa Erika, Szulák Andrea és 
Kautzky Armand közreműködésével rendezik meg a 
„Ma éjjel táncolnék” című estélyüket a Kölcsey Köz-
pont klasszikus miliőjűvé varázsolt Nagytermében. 
Az est első részében a boldog békeidők báljainak 
hangulatát idézik meg a zenekar koncertjével, ahol a 
legszebb keringők és operettslágerek csendülnek fel.  
A Valcer Táncstúdió segítségével és élő zenével a 
báli táncrendet is végigjárja a közönség. A svédasz-
talos vacsora elfogyasztását hallható csemege, a 
Kodály Kórus produkciója kíséri. Az est második ré-
szében a REDProdukció Zenekar az 1960-as, ’70-es 
évek táncdalfesztivál slágereinek jegyében szóra-
koztatja a közönséget egészen hajnali 1 óráig. n

Dzsessz a Sikkben
Gáspár Károly zongorista a hazai dzsesszélet egyik 
meghatározó szereplője. Triójával saját kompozíció-
kat és standardeket egyaránt műsoron tartanak. 
Zenéjük egyszerre friss és előremutató, romantikus 
és esztetizáló, ugyanakkor tiszteletben tartja a 
dzsessz mainstream gyökereit is. Február 21-én 
Gáspár Károly a Sikk Klubban lép fel Horváth Balázs 
bőgős és Varga Bendegúz dobos társaságában.  
Itt az első, 2017-ben a JazzMa olvasói szavazólis-
táján Az év lemezének választott albumuk anyaga 
mellett készülő, új lemezük dalaiból is válogatnak. n

Digitális vagy analóg? 
Az óriási érdeklődésre tekintettel február 9-én 
újabb fotós workshopra várják az érdeklődőket a 
Modemben.Digitális vagy analóg? Természetes vagy 
mesterséges ? Eredeti vagy repro? Spontán vagy 
beállított? A világhírű fotográfus, az amerikai Man 
Ray kiállítása kapcsán készíthetünk portrét profi 
géppel és mobillal is, végül pedig képet hívhatunk 
elő a ma már ritkán használt nedves kollódiu-
mos eljárással.  A workshop 16 órakor kezdődik 
Barakonyi Szabolcs és Varga Tamás vezetésével. n

Karjában ringat az erdő
E címmel jelent meg a Debreceni Nagyerdőért Egye-
sület legújabb kiadványa, melynek középpontjában a 
természet, a természet védelme áll.

Az egyesület 2018 elején hirdetett országos vers-, 
próza- és meseíró-pályázatot általános és középis-
kolások részére, s erre határon túli magyar iskolások 
is jelentkezhettek alkotásaikkal. Összesen több mint 
ezer pályamű érkezett, a végeredmény pedig egy lát-
ványos, szép kiadvány lett. Ebben 46 iskolás (köztük 
öt debreceni és egy hajdúnánási diák) 49 alkotását 
olvashatjuk. 

A kötet megrendelhető az egyesülettől, a Korzó két 
szerencsés (és a 33. oldalon található rejtvényünket 
helyesen megfejtő) olvasója pedig nyerhet belőle egy-
egy példányt. n

Japán kakemono képekből látható tárlat február 
7-től a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és 
Kollégium Varjúvár kiállítótermében. A festmények 
február 27-éig tekinthetők meg. Ezen a napon a kiál-
lítás japán menedzsere beszél a képek jelentéséről, 
funkcióikról, a japán hagyományokról. A diákoknak 
egy hónapjuk van arra, hogy a kiállítás által inspirált, 
saját munkákat készítsenek, és azokat (ha megfelelő 
a színvonaluk) Japánban is bemutatják. n

A felfüggesztett pillanat
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O Feb. 1–28., hétköznap, 18 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
termálfürdőben.

O Február 2–24., hétvégén, 11 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
termálfürdőben.

O Február 2., szombat, 10 óra
álarcos zenék csörögefánkhoz. 
Házi gyerekkoncert a Kodály Fil-
harmonikusok próbatermében.

O Február 2., szombat, 10 óra
marionettfigura készítése a tí-
márházban.

O Február 2., szombat, 10.30
origami. játékos foglalkozásso-
rozat az Agórában.

O Február 2., szombat, 17 óra
szaunaprog. a Hotel Lyciumban.

O Február 2., szombat, 17 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: tol-
jad, kisanyám! Bérletszünet.

O Február 2., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Bsz.

O Február 2., szombat, 20 óra
be massive label night. Farsangi 
koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: boldog ké-
pek. babusgató. 

O Február 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: okosautó. 
ismeretterjesztő programsoro-
zat az Agórában.

O Február 4., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: babusgató. 

O Február 4., hétfő, 14 óra
emlékműsor ady endre halálá-
nak 100. évfordulója alkalmá-
ból a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 4., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Hajdu szabolcs: Kálmán-nap. 
Hofi Géza-bérlet.

benjo- és gitárestje a Petőfi Emlék-
könyvtárban.

O Február 6., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE 
Egyetértés Műv. Központjában.

O  Február 6., szerda, 16.30
adatbányászat és szabad szoft-
verek. Egyiptom-térkép készítésé-
nek története a Déri Múzeumban.

O Február 6., szerda, 16.30
nyul imre a debreceni sestakert 
című könyvének bemutatója a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Február 6., szerda, 19 óra
Vacsora négyesben. a pódium 
színház előadása a VOKE Egyet-
értés Művelődési Központjában.

O Febr. 6–27., szerdánként, 17 óra
Életreform egyesületi klub es-
ték. Kínai meridián torna és reiki 
meditáció az Újkerti K. Házban.

O Február 7–28., csütörtök, 17 óra
tarot-tanfolyam Kövesi péterrel 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 7., csütörtök, 9 óra
Gerincjóga a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O TÁNCHÁZ. Az erdélyi Mezőség ékkövé-
nek számító Székről, valamint a település 
tánckultúrájáról Varga Sándor tánckutató 
tart előadást  február 16-án 14 órától a 
DMK Józsai Közösségi Házában.  
A hagyományos táncokból bemutatót 
tart a Széki Szalmakalap Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes. A szombat délutánt 
az Aprók tánca táncház színesíti 18 és 
19 óra óra között. A programot Filep 
Sándor, Filep Klára, valamint Pali Marci 
és bandája közreműködésével fergeteges 
táncház zárja 19.30-tól.

O Február 5., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: boldog képek. 

O Február 5., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: az aranysző-
rű bárány. Bérletes előadás.

O Február 5., kedd, 10 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Kor-
mos István-bérlet.

O Február 5., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Jó-
kai Mór-bérlet.

O Február 5., kedd, 17 óra
társasKedd. társasjátékklub fel-
nőtteknek a Méliusz Újkerti Fiók-
könyvtárában.

O  Február 5., kedd, 16 óra
Kerekesné papp Éva textilmű-
vész kiállítása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában. 

O  Február 5., kedd, 
Kiszorultak. papp Gábor kiállí-
tása a Benedek Elek Könyvtárban.

O Február 5., kedd, 17 óra
istenek és rituálék. az Ókori 
egyiptomi Klub előadása a Bel-
városi Közösségi Házban. 

O Február 5., kedd, 17 óra
szatyor termelői piac az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Február 6., szerda, 10 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Mik-
száth Kálmán-bérlet.

O Február 6., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: az aranysző-
rű bárány. Bérletes előadás.

O Február 6., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: boldog képek.

O Február 6., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Láz-
ár Ervin-bérlet.

O Február 6., szerda, 16 óra
rizikó klub: Amerikai country 
népzenei bemutató. Nagy Attila 

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O Február 7., csüt., 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: az aranysző-
rű bárány. Bérletes előadás.

O Február 7., csüt., 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: boldog képek. 

O Február 7., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Gaz-
dag Erzsi-bérlet.

O Február 7., csütörtök, 16 óra
előkészület a korai fóliás ter-
mesztésű növények vetéséhez. 
előadás a Csapókerti K. Házban.

O Február 7., csütörtök, 16.30
testi-lelki egészségünk. elő-
adás-sorozat az egészséges 
életmód keresztény alapjairól a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Február 7., csütörtök, 18 óra
lelki navigáció. Úton az egész-
séges családok felé programso-
rozat a Józsai Közösségi Házban.

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

O Február 7., csütörtök, 19 óra
Konzervatóriumi esték hang-
versenysorozat. Debreceni Régi 
Zene Együttes hangversenye a Ze-
neművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 8., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: boldog képek. 

O Február 8., péntek, 16 óra
Kotricz tünde képzőművészeti 
sorozata az Újkerti Könyvtárban.

O Február 8., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Gioachino ros-
sini: ory grófja. Csokonai Vitéz 
Mihály-bérlet.

O Február 9., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa gyermeksakkver-
seny az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 9., szombat, 10 óra
agóra-születésnap. Rendhagyó 
programok, izgalmas kalandok, új 
foglalkozások az Agórában.

O Február 9., szombat, 10 óra
országos improvizációs Feszti-
vál, 2019. Debreceni regionális 
forduló az Újkerti K. Házban.

O Február 9., szombat, 14 óra
Víg kamaraszínház: a padlás. Bér-
letszünet.

O Február 9., szombat, 15 óra
motollás farsangi mulatság a 
Homokkerti Közösségi Házban.

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

O Február 9., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: ory grófja. 
thuróczy Gyula-bérlet. Horváth 
Árpád Stúdiószínház: oszkár és 
rózsa mami. Bérletszünet. Víg ka-
maraszínház: a padlás. Bsz.

O Február 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: boldog ké-
pek. az aranyszőrű bárány. 

O Február 10., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: szemét 
vagy hulladék? ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O Február 11., hétfő, 8.30
Kazinczy Ferenc szép magyar 
beszéd verseny az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Február 11., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. 
Weöres Sándor-bérlet.

O Február 11., hétfő, 17 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
oszkár és rózsa mami. Bérlet-
szünet.

O Február 11., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: ory grófja. Er-
kel Ferenc-bérlet.

O Február 12., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: boldog képek. 

O Február 12., kedd, 14 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. 
Arany László-bérlet.

O Február 12., kedd, 15 óra
társasKedd. társasjátékklub fel-
nőtteknek a Méliusz Újkerti Fiók-
könyvtárában.

O Február 12., kedd, 16.30
célállomás: olaszország. csil-
lagtúra az Újkerti Könyvtárban.

O Február 12., kedd, 17 óra
az élő könyv. beszélgetős esték 
irodalmi művek társaságában a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Február 12., kedd, 17 óra
szatyor termelői piac az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Február 12., kedd, 17 óra
meseversek: császár józsef 
könyvbemutatója a Méliusz Be-
nedek Elek Fiókkönyvtárában.

O Február 13.–március 2.
programok a digitális planetári-
umban. Galilei távcsöves felfe-
dezései az Agórában.

O Február 13., szerda, 10 óra
Víg Kamaraszínház: a padlás. Fa-
zekas Anna-bérlet.

O Február 13., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: boldog képek. 

O Február 13., szerda, 14 óra
lelki egészségvédelem, a téli 
depresszió jelenségnek megelő-
zése. Gesztelyi tamás előadása a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 13., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház:  a padlás. Be-
nedek Elek-bérlet.

O Február 13., szerda, 16.30
jézus Krisztus nyomában: szent-
földi kalandozások. sipos lászló 
előadása a DAB-székházban.

O Február 13., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE 
Egyetértés Műv. Központjában.

O Február 13., szerda, 17 óra
Úton az egészséges érzelemvi-
lág felé. Dankó Ferenc előadása 
a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Február 13., szerda, 18.15
mozgás-rigmusok. Kiss erzsébet 
újságíró könyvbemutatója az Új-
kerti Közösségi Házban.

O Február 13., szerda, 18.30
ereDő. Feltáruló magyar múlt. 
művelődéstörténeti esték a Bel-
városi Közösségi Házban.

O Február 13., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: ory grófja. Né-
meth László-bérlet.

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

O SZÉLCSEND. Láng Eszter tárlata az 
Újkerti Közösségi Ház Előtéri Galériájában 
február 8-ig látható az intézmény nyitva 
tartási idejében.
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O Február 13., szerda, 22 óra
Félévnyitó campus party. Follow 
the Flow-koncert a Hallban.

O Február 14., csütörtök, 9 óra
Gerincjóga a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 14., csüt., 10 és 14 óra
Vojtina: boldog képek. 

O Február 14., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum termálfürdőben.

O Február 14., csütörtök, 16 óra
palántanevelés. nyilvános elő-
adás a Csapókerti Közösségi Ház-
ban.

O Február 14., csütörtök, 16.30
lelki navigáció. Előadás az egész-
séges életmód keresztény alapjai-
ról az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Február 14., csütörtök, 17 óra
lelki navigáció: Férfiszerepek a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Február 14., csütörtök, 18 óra
Valentin-nap. szaunaprogramok 
a Hotel Lyciumban.

O Február 14., csütörtök, 18 óra
Valentin-napi vacsora Hotel Lyci-
um Átrium éttermében.

O Február 14., csütörtök, 18 óra
reménypont Életmódklub a Jó-
zsai Közösségi Házban.

O Február 14., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Honthy-bérlet.

O Február 14., csütörtök, 19 óra
szerenádot adunk önnek. 

anima musicae Kamarazenekar 
hangversenye Debreceni Egye-
tem aulájában.

O Február 15., péntek, 10 óra
Vojtina: boldog képek. 

O Február 15., péntek, 15 óra
Élőzenés farsangi teadélután az 
Újkerti Közösségi Házban.

O  Február 15., péntek, 17 óra
oláh tibor fotókiállítása a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 15., péntek, 18 óra
Xii. tiszántúli református jóté-
konysági bál a Kölcsey Központ-
ban.

O Február 15., péntek, 19 óra
nyitott akadémia. szondi máté 
előadása a VOKE Egyetértés Mű-
velődési Központjában.

O Február 15., péntek, 19 óra
Kultúrházak éjjel-nappal! Kor-
társ művészek kortárs művé-
szetben a Homokkerti K. Házban.

O Február 15., péntek, 20 óra
Valentin-napi retro parti. Hang-
fogó band-koncert az Aranybika 
Üvegtermében.

O Február 16., szombat, 10 óra
lemezbörze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 16., szombat, 10 óra
jelmezes szépségverseny és ál-
arckészítés a tímárházban.

O Február 16., szombat, 10.30
szövő szombat. játékos foglal-
kozás az Agórában.

O Február 16., szombat, 14 óra
aqua manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Február 16., szombat, 14 óra
bemutatkoznak a széki Kézmű-
vesek a Józsai Közösségi Házban.

O Február 16., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyci-
umban.

O Február 16., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Február 16., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: ory grófja. 
Csortos Gyula-bérlet.
Víg Kamaraszínház: a padlás. Bsz.

O Február 17., vasárnap, 10 óra
Vojtina: boldog képek. 

O Február 17., vasárnap, 10.30
Hal-mustra. ismeretterjesztő 
program az Agórában.

O Február 17., vasárnap, 14 óra
Faludi G 7. Kísérleti buli a Déri 
Múzeumban.

O Február 18., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: illik a tánc a 
farsangnak. Bérletes előadás.

O Február 18., hétfő, 10 óra
magyar széppróza napja a Bene-
dek Elek Fiókkönyvtárban.

O Február 18., hétfő, 13 óra
Kutyaparádé. Mozi az Újkerti Kö-
zösségi Házban.

O Február 18., hétfő, 14 óra
szórakoztató vidám percek, 

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

Nem sikerültek jól az eredményeid? Reménytelennek látod a folytatást?
Nappali tagozatos képzéseinken kapsz egy „második esélyt”!
Versenysportoló vagy?
Rugalmas órarenddel, egyéni tanrenddel segítjük tanulmányaidat!
Nehézségeid vannak az iskolában? Szeretnél egy nyugodt, stresszmentes  
iskolában tanulni?

VÁRUNK!

Felnőtt vagy? Dolgozol? Kisgyermeked neveled otthon és célod az érettségi? 
Jelentkezz hozzánk esti vagy levelező képzéseinkre délutáni vagy szombati oktatással.

IRÁNY A MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, 
IRÁNY AZ ÉRETTSÉGI!

Beiratkozás személyesen a Wesselényi utca 4/b szám alatt.
A részleteket megtalálod a debrecen.magiszteralapitvany.hu weboldalon.
Telefon: 06 52/533-928, 06 70/417-1733
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zene, tánc, humor. táncos lábú 
Szupernagyik bemutatkozása a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 18., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: my land. Ifjú-
sági bérlet. Víg Kamaraszínház:  
a padlás. Nemes Nagy Á.-bérlet.

O Február 18., hétfő, 16 óra
anime és manga Klub. ismerke-
dés a japán kultúrával a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Február 18., hétfő, 17 óra
café Kodály. találkozás Kovács 
Zoltán zeneszerzővel és Szabóki 
tünde, Nyári Zoltán énekművé-
szekkel a Libri Könyvesboltban.

O  Február 18., hétfő
ady-emlékév. Kamarakiállítás 
és kvízjáték Ady Endre idegen 
nyelven megjelent műveiből a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Február 19., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az előszoba-
szekrény boszorkánya. Bérletes 
előadás.

O Február 19., 10, 13 óra és 14.30 
Vojtina Bábszínház: illik a tánc a 
farsangnak. Bérletes előadás.

O Február 19., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Február 19., kedd, 13 óra
Kutyaparádé: amerikai–angol 
kalandfilm. mozi az Újkerti Kö-
zösségi Házban.

O Február 19., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: my land. Ifjú-
sági bérlet. Víg Kamaraszínház:  
a padlás. Nemes Nagy Á.-bérlet.

O Február 19., kedd, 15 óra
társasKedd. társasjátékklub fel-
nőtteknek a Méliusz Újkerti Fiók-
könyvtárában.

O Február 19., kedd, 16 óra
a cseh paradicsom. Hatvani la-
jos vetített képes előadása a Be-
nedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Február 19., kedd, 16.30
szobanövények. Váradi zoltán 
előadása a Méliusz Újkerti Fiók-
könyvtárában.

O Február 19., kedd, 17 óra
szatyor termelői piac az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Február 19., kedd, 19.30
Világok arca. Hangverseny a Köl-
csey Központ nagytermében.

O Február 20., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: illik a tánc a 
farsangnak. Bérletes előadás.

O Február 20., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: az előszobaszekrény bo-
szorkánya. Bérletes ea.

O Február 20., szerda, 13 óra
Farsangi mulatság nyugdíjasok-
nak a Homokkerti K. Házban.

O Február 20., szerda, 13 óra
Kutyaparádé: amerikai–angol 
kalandfilm. mozi az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Február 20., szerda, 14 óra
Csokonai Színház: my land. Ifjúsá-
gi bérlet.

O Február 20., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE 
Egyetértés Műv. Központjában.

O  Február 20., szerda, 16.30
tárlatvezetés a Nagyerdő – a ter-
mészet szertára című kiállításon a 
Déri Múzeumban.

O  Február 20., szerda, 17.30
beszélgetés sulyok Géza festő-
művésszel a Belvárosi Galériában. 

O Február 20., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: my land. Ifjúsá-
gi bérlet.

O Február 20., szerda, 18.15
Függőségeink hálójában. elő-
adás, beszélgetés Kövesi Péterrel 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 20., szerda, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangver-
senysorozat. H. purcell: Dido és 
aeneas a Debreceni Egyetem Ze-
neművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 20., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
sarah Kane: szétbombázva. Bsz.

O Február 21., csütörtök, 9 óra
Gerincjóga a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 21.
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 
óra: illik a tánc a farsangnak. 
Bérletes előadás. 10 és 14 óra: az 
előszobaszekrény boszorkánya. 
Bérletes előadás.

O Február 21., csütörtök, 16.30
lelki navigáció. előadássorozat 
az egészséges életmód keresz-
tény alapjairól az Újkerti Könyv-
tárban.

O Február 21., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyci-
umban.

O Február 21., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: my land. Ifjúsá-
gi bérlet.

O Február 21., csütörtök, 18 óra
lelki navigáció. Úton az egész-
séges családok felé programso-
rozat a Józsai Közösségi Házban.

O Február 21., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
sarah Kane: szétbombázva. 
Bérletszünet.

O Február 21., csütörtök, 19.30
ennivaló muzsika: Énekelt re-
ceptek és egyéb nyalánkságok. 
Koncert a Kölcsey Központ bálter-
mében.

O Február 22., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: az előszobaszekrény 
boszorkánya. Bérletes ea.

O Február 22., 10, 13 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: illik a tánc a 
farsangnak. Bérletes előadás.

O Február 22., péntek, 15 óra
Wass albert felolvasó-maraton 
az Újkerti Közösségi Házban.

O  Február 22., péntek, 16.30
egyiptom, a két tenger mosta 
ország. tárlatvezetés a Déri Mú-
zeumban.

O NYITOTT MŰHELY. Folytatódik a 
Műtermi beszélgetések sorozata, az első 
vendég február 23-án, 15 órától Illés 
Gábor fotográfus, a 2018-as Tavaszi Tárlat 
különdíjasa lesz. Az alkotóval Máthé 
András fotóművész, a Debreceni Fotóklub 
vezetője beszélget.
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O A MÁSIK FŐVÁROS – Kossuth és 
Debrecen 1849. A tárlat március 3-áig lá-
togatható a Déri Múzeum Kupolájában. 

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

O Február 22., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: my land. Ifjúsá-
gi bérlet.

O Február 22., péntek, 20 óra
premier: usnK élő koncert a 
Hallban.

O Február 23., szombat
Farsangi családi délután a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 23., szombat
Keszler György-fagottemlékver-
seny a Debreceni Egyetem Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Február 23., szombat, 15 óra
nyitott műhely sorozat. műter-
mi beszélgetések a Belvárosi Al-
kotóműhelyben.

O Február 23., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyci-
umban.

O Február 23., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: 
sarah Kane: szétbombázva. Bsz.

O Február 23., szombat, 19.30
ma éjjel táncolnék. Koncert báli 
hangulatban a Kölcsey Központ 
báltermében.

O Február 23., szombat, 22 óra
mystery Gang-koncert a Nagyer-
dei Víztoronyban.

O Február 24., vasárnap, 10 óra
Vojtina: az előszobaszekrény bo-
szorkánya. illik a tánc a farsang-
nak. 

O Február 24., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra. ismeretter-
jesztő program az Agórában.

O Február 24., vas., 11 és 16 óra
tompeti 10. jubileumi koncert a 
VOKE Műv. Központjában.

O Február 25., hétfő, 19 óra
Komolyan vett vidámság. Kon-
cert a Homokkerti K. Házban.

O Február 26., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: maskarádé. 
Bérletes előadás.

O Február 26., kedd, 15 óra
társasKedd. társasjátékklub 
felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fi-
ókkönyvtárában.

O Február 26., kedd, 17 óra
Újkerti boldogság Klub az Újker-
ti Fiókkönyvtárban.

O Február 26., kedd, 17 óra
szatyor termelői piac az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Február 27., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: maskarádé. 
Bérletes előadás.

O Február 27., 13.30 és 14.45
Karneváli hangulat Velencében. 
Ismeretterjesztő koncertek a Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Február 27., szerda, 15 óra
császár voltam a tiltott Város-
ban. Kozma lászló könyvbemu-
tatója a DAB-székházban.

O  Február 27., szerda, 16.30
Diós magda karikaturista 
kiállítás-megnyitója a DAB-
székházban.

O  Február 27., szerda, 16.30
tárlatvezetés az állandó egyipto-
mi kiállításon a Déri Múzeumban.

O Február 27., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE 
Egyetértés Műv. Központjában.

O Február 27., szerda, 17 óra
Úton az egészséges érzelemvi-
lág felé. Dankó Ferenc előadása 
a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Február 27., szerda, 18.15
30 éves az Életreform Egyesület. 
Hozz egy történetet a múltból! 
beszélgetés Domokiné tóth Má-
riával az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 27., szerda, 18.30
ereDő. Feltáruló magyar múlt. 
művelődéstörténeti esték Bel-
városi Közösségi Házban.

O Február 28., csütörtök, 9 óra
Gerincjóga a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 28., csüt., 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: maskarádé. 
Bérletes előadás.

O Február 28., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum termálfürdőben.

O Február 28., csütörtök, 16.30
lelki navigáció. előadássorozat 
az egészséges életmód keresztény 
alapjairól az Újkerti Könyvtárban.

O Február 28., csütörtök, 17 óra
mi történt az én kicsikémmel? 
Gyermeknevelés tinédzserkorban 
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Február 28., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyci-
umban.

O Február 28., csütörtök, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiósz.: Kulisz-
szák. ráckevei anna beszélge-
téssorozata. A belépés díjtalan.

O Február 28., csütörtök, 18 óra
reménypont Életmódklub a Jó-
zsai Közösségi Házban.

O Február 28., csütörtök, 19 óra
steinway-hangversenysorozat. 
Grünwald béla zongoraestje a 
Debreceni Egyetem Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.

O Március 1., péntek, 13.30 és 
14.45
Karneváli hangulat Velencében. 
ismeretterjesztő koncertek a Ze-
neművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 1., péntek, 14 óra
arany jános városi szavalóver-
seny az Újkerti Közösségi Házban.

O  Március 1., péntek, 17 óra
pető lászlóné zsinórcsipke-ké-
szítő kiállítása a tímárházban.

O Március 1., péntek, 18 óra
Vojtina Bábszínház: Itt a farsang, 
áll a bál! Farsangi jelmezes mu-
latság felnőtteknek.

O Március 2., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: rajzoljunk 
3D-ben az Agórában.

O Március 2., szombat, 16 óra
VojtinaXiii. Debreceni maskará-
dé térjáték a Kossuth téren.

O Március 2., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.
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O Március 2., szombat, 20 óra
odett-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Március 3., vasárnap
medve matek Élménynap. tema-
tikus program az Agórában.

O Március 4., hétfő, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Kucok. A tü-
net Együttes vendégelőadása.

O Március 4., hétfő, 14 óra
bolgár tavaszköszöntő nemzeti 
ünnep és kézműves játszóház az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 4., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 5., kedd, 9 óra
zenebölcsi a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Március 5., kedd
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 
óra: őztestvérek. 10 és 14 óra: 
boldog képek. 

O  Március 5., kedd, 16 óra
rádió kiállítás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O  Március 5., kedd, 17 óra
bődi ildikó textiles iparművész 
kiállítása a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban. 

O Március 5., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Március 5., kedd, 19.30
sur les champs-elysées. Hang-

verseny a Kölcsey Központ nagy-
termében.

O Március 6., szerda
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 
óra: őztestvérek. 10 és 14 óra: 
boldog képek. 

O Március 6., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE 
Egyetértés Műv. Központjában.

O Március 7., csütörtök
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 és 14 
óra: őztestvérek. 10 és 14 óra: be-
melegítés. A Juhász Kata társulat 
interaktív vendégelőadása. 

O Március 7., csütörtök, 16.30
lelki navigáció. előadás az egész-
séges életmód keresztény alapjai-
ról az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O  Március 7., csütörtök, 17 óra
Keszler ibolya ékszerkészítő és a 
Gipür csipkeverő szakkör alko-
tóinak tárlata az Újkerti K. Házban. 

O Március 7., csütörtök, 17 óra
tavaszi csillagászati bemutató 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 7., csütörtök, 19 óra
nőnapi koncert a Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Március 8–10.
XVi. országos Dohnányi ernő 
Kamarazene találkozó és Ver-
seny a Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Március 8., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: boldog ké-
pek. őztestvérek. 

O Március 8., péntek, 16 óra
Kotricz tünde képzőművészeti 
sorozata az Újkerti Fiókkönyvtár-
ban.

O Március 8., péntek, 19 óra
Quimby–Family tugedör: 6 ze-
nekar, 23 ember, 1 család, 1 
Quimby-koncert a Lovardában.

O Március 9., szombat, 10 óra
Két bors ökröcske. családi kon-
cert a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 9., szombat, 17 óra
nőnap. szaunaprogramok a Ho-
tel Lyciumban.

mÉg láTHaTÓ TárlaTOk

marék Veronika kiállítás
– Méliusz Központi Könyvtár, 
február 4-éig 
az antal–lusztig-gyűjte-
mény 50 éves!
– Modem, február 17-éig
párhuzamosok találkozása
– Déri Múzeum, február 17-
éig
nagy sándor fafaragó kiállí-
tása
– tímárház, február 28-áig
búcsúztatni, lám, a telet, 
busójárás, itt a helyed!
–  Újkerti Közösségi Ház, feb-
ruár 28-áig
a játék régebbi, mint a kul-
túra. szemelgetés bíró zsolt 
és szabó Kornél játékgyűj-
teményéből
– Vojtina Bábszínház, március 
4-éig

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Maskarádé
Konc Király és Cibere Vajda ismét megütközik: 
idén már a 18. Debreceni Maskarádét rendezi 
meg a Vojtina. Február 26-án, 27-én és 28-án 
10 és 14 órától a bábszínházban láthatjuk az 
előadásukat. Március 1-jén 18 órától farsangi 
jelmezes mulatságot rendeznek felnőtteknek, 
2-án 16 órától pedig a főtérre hívják a soka-
dalmat, ahol kiseprűzik a telet a városából.

Jelentkezni a Vojtina programjaira a 418-
160-as telefonszámon vagy a szervezes@
vojtinababszinhaz.hu e-mail címen! n

Ory grófja 
Rossini lenyűgöző. Rossini szórakoztatóan élvezetes, játékos, 
könnyed – és közben mesél az emberről… A vágyakról, a gyö-
nyörökről, a kapcsolatokról. Aki hagyományos vígoperát vár, azt 
meglepetések özöne érheti a Csokonai Színházban. A librettista 
és a zeneszerző féktelen jókedvében egy varázslatos, átöltözé-
ses, különleges helyszínekben gazdag, szélsőségesen érdekes 
világot ábrázol. Az Ory grófja abban is egészen különleges, 
hogy nincsenek benne igazi szerelmesek, így hát a végén nincs 
is diadalmas egybekelés, vagy más ehhez hasonló pozitív vég. 
A darab ilyen módon a modern, kicsit abszurd, kicsit groteszk 
történetekhez hasonlít, és a fergeteges humorú helyzetek a 
meglepetés örömével hatnak. 

Gioachino Rossini vígoperáját február 8-án mutatja be So-
mogyi Szilárd rendezésében és Szabó Sipos Máté vezényletével. 
A főbb szerepekben Varga Donát és Hanczár György (Ory grófja), 
valamint Brassói-Jőrös Andrea (Adèle grófnő) látható. n

Évezredes kincseink. Értékeink a jelenben.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság alapfeladata a 
környezeti nevelés, az évezredes értékeink bemutatása és 
megvédése. Az Igazgatóság az elmúlt hónapokban a 
legfiatalabbaknak, célzottan  az óvodásoknak és az 
iskolásoknak készíttetett olyan zenei anyagot, ra-
jzfilmet, természetfilmet és applikációt, melyek-
kel az online világot jól használó nemzedékhez 
közelebb lehet vezetni természeti kincseinket. 

„A Natura 2000 területekkel kapcsolatos 
tájékoztatás, bemutatás és szemléletformálás 
egységes eszközrendszerének kialakítása a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési terül-
etén” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00012 azono-
sítószámú projekt keretében készült el a Hortobágyi 
Darumese című rajzfilm, mely a Kecskemétfilm Stúdió 
alkotása, az Alma Együttes 10 dala és a #hortobágy c. dal vid-
eoklipje, valamint a Natura 2000 Game Klub nevű telefonos 
applikáció és webes játék. A pályázat eredményeként létrejött 
elemek mind-mind játékos formában ismerteti meg a védett fa-
jokat, élőhelyeket. Aki már egyszer látta a darvak esti behúzását 
az tudja, aligha lehet ennél szebb természeti látványosság, ezt 
örökíti meg a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely 
Egyesület lenyűgöző természetfilmje is.

A legújabb nemzedéknek: óvodásoknak, iskolásoknak 
készíttette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a Hortobágyi 
Darumese című rajzfilmet. A szándék az volt, hogy megmutassák 
a természeti értékeket ennek a korosztálynak is – mondta dr. Aradi 
Csaba ökológus, a nemzeti park nyugalmazott igazgatója. A 

szakember úgy véli – ha a gyerekek megismerik, ha megis-
merik, akkor megszeretik, és ha megszerették, akkor megvédik 

a természetet, legyen belőlük később ügyvéd, orvos, tanár 
vagy kétkezi munkás. Aradi Csaba szerint, az elmúlt 

hónapokban elkészült rajzfilmmel, természetfilm-
mel, mobil applikációval, weboldallal és az Alma 

együttes dalaival a gyerekek megtalálják az utat 
a természethez.

Leskuné Bikki Dóra a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság oktatási csoportvezetője el-

mondta – ezt a pályázatot 2016-ban indítot-
ták útjára, a fő cél az volt, hogy a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 
népszerűsítsék, bemutassák, ismertessék a Natura 

2000 hálózat alapjait. A fejlesztések egy részét a www.hnp.
hu oldalon el lehet érni – tette hozzá Leskuné Bikki Dóra, de ha 
megkeresik és hívják a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
szakembereit, akkor a téli hónapokban örömmel 
elmennek iskolákba, óvodákba és bemu-
tatják az elegáns természetfilmet, 
vidám és szórakoztató rajzfil-
met valamint a telefonos 
applikációt is. Természe-
tesen a helyszínen, 
Hortobágyon is 
egész évben vár-
ják a kíváncsi cso-
portokat.
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Moziműsor
Filmek az Apollóban

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

Téli filmkavalkád

Balázs a családjának él, és fontos számára az otthona 
is, amit éppen felújítanak. Henrik viszont a csábítás 
nagymestere, aki haverja lakására viszi fel csajait. Fe-
leségek, dizájnerek, rajongók, szeretők: mindenki a la-
kásra pályázik, más okok miatt. Hazugságok, szerelem 
és egy sor bonyodalom: A miniszter félrelép írójának 
színdarabjából vérbő vígjáték született a legismertebb 
magyar színészek közreműködésével. n

Kölcsönlakás

Ami egy kamasz viking és egy félelmetes Éjfúria 
sárkány meglepő barátságaként indult, nagyszabású 
trilógiává nőtte ki magát, mely végigköveti hőseink 
nem hétköznapi kalandokkal teli életét. A legújabb 
fejezetben Hablaty és Fogatlan végre megtalálják igazi 
rendeltetésüket. Hablaty a falu főnöke lesz Astriddal 
az oldalán, míg Fogatlan a sárkányok vezérévé válik. 
S ezúttal talán a szerelem is rátalál az imádni való 
sárkányra. n 

Így neveld a sárkányodat 3.

Évszázadok múlva a jövőben, Iron City roncstelepén egy 
kiber-doktor, Ido, rábukkan az eszméletlen kiborglányra, 
Alitára, és magával viszi klinikájára. A lány összebarát-
kozik a talpraesett Hugóval: a két fiatal egyre közelebb 
kerül egymáshoz, ám halálos veszély fenyegeti őket. 
Alita ráébred arra, hogy különleges harci képességek-
kel rendelkezik. James Cameron és Robert Rodriguez 
forradalmi hősnőt alkottak. n

Alita: A harc angyala

O KertÉsz miHály-terem
Febr. 9–13., 16 óra (10-én 14 órától) a lego kaland 2.
Febr. 11–13., 18 óra a kedvenc
Febr. 10–13., 20.15 a csodagyerek
Febr. 14–20., 17.30 alita: a harc angyala
Febr. 14–20., 15.15 Kölcsönlakás
Febr. 14–20., 20 óra (19-én nincs) Kölcsönlakás
Febr. 16–17., 13.15 Kölcsönlakás
Febr. 19., 20.15  minkus: Don Quijote. 
 Élő balettközvetítés a Royal Opera House-ból
Febr. 21–27., 15.30 Így neveld a sárkányodat 3.
Febr. 21–27., 17.45 (23-án és 24-én 13.15-től is) Így neveld a sárkányodat 3.
Febr. 21–27., 20 óra Kölcsönlakás
Febr. 28.–márc. 6., 15.30 Így neveld a sárkányodat 3.
Febr. 28.–márc. 6., 17.45 Így neveld a sárkányodat 3.
(2-án és 3-án 13.15-től is)
Febr. 28.–márc. 6., 20 óra zöld könyv – Útmutató az élethez

O soÓs imre-terem
Febr. 7–13., 17.45 a lego kaland 2.
Febr. 7–13., 19.45 (9-én és 10-én 13.15-től is) a kedvenc
Febr. 7–13., 15.30 csodálatos fiú
Febr. 14–20., 15.30 bohém rapszódia
Febr. 14–20., 18 óra a kedvenc
Febr. 14–20., 20.30 (16-án és 17-én 13.30-tól is) boldog halálnapot! 2
Febr. 21–27., 15.15 alita: a harc angyala
Febr. 21–26., 17.30 zöld könyv – Útmutató az élethez
Febr. 21–26., 20.15 Dermesztő hajsza
Febr. 23–24., 13.30 Hidegháború
Febr. 28.–márc. 3., 15.15 piedone nyomában – bővített moziváltozat
Febr. 28.–márc. 6., 17.30 Kölcsönlakás
Febr. 28.–márc. 6., 19.45 alelnök
Márc. 2–3., 13.30 Hidegháború
Márc. 4–6., 15.15 boldog halálnapot!

O DeÉsy alFrÉD-terem
Febr. 9–10., 13.15 a lego kaland 2.
Febr. 7–10., 20 óra a csodagyerek
Febr. 7–13., 15.15 bohém rapszódia
Febr. 7–13., 17.45 ne érints meg!
Febr. 11–13., 20 óra Üveg
Febr. 14–20., 16.15 (16-án és 17-én 14 órától is) a lego kaland 2.
Febr. 14–19., 18.30 Hidegháború
Febr. 14–20., 20.15 az a nap a tengerparton
Febr. 21–27., 15.15 zöld könyv – Útmutató az élethez
Febr. 21–27., 17.45 (23-án és 24-én 13.15-től is) boldog halálnapot!
Febr. 21–27., 19.45 alelnök
Febr. 28.–márc. 6., 15.45 (28-án 15.15-től) az a nap a tengerparton
Márc. 1–6., 18 óra alita: a harc angyala
Febr. 28.–márc. 6., 20.15 Dermesztő hajsza
Márc. 2–3., 13.45 a lego kaland 2.
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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

Megfejtéseiket február 21-éig  
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debreceni Nagyerdőért Egyesület 

gondozásában megjelent, karjában 
ringat az erdő című kötetből  

sorsolunk ki két darabot.  
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes 
megfejtését beküldő szerencsés 

olvasóink:

Sápiné  Andrea, Irinyi. u. 16.
Tóthné Hammel Edit, Tócóskert tér 5.
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TÓVIZI PETRA, KÉZILABDÁZÓ

MASKARÁDÉ
KISEPRŰZIK A TELET DEBRECENBŐL

IRÁNY AZ AGÓRA
ÚJ KLUBOK A TUDOMÁNYOS 
ÉLMÉNYKÖZPONTBAN

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2019. február 1.– 
március 8.

 Lapigazgató: dr. Szabó józsef
 Kiadó: Médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

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

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

 Megjelenik: 33 ezer példányban  
  Debrecen területén
 Terjeszti: Lapcenter Kft.

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

Impresszum

Címlapunkon Tóvizi Petra, 
aki a Dehir.hu választásán 
elnyerte az Év Embere díjat

Pazar programkavalkádot ígér idén is a Debreceni 
Tavaszi Fesztivál. Érdemes már előre beírni a naptárba, 
mikor és hova menjünk!

O február 17. vasárnap, 19 óra: Jaj, Istenem! Színházi 
kaland a Kölcsey Központban.
O március 16, szombat, 14 óra: TEDxDebrecen. 12 előadó, 
három felvonás a Kölcsey Központban. A központi téma: „A 
küldetés”.
O március 17–21.: Bach Mindenkinek Fesztivál a Kodály 
Filharmónia Debrecennel.
O március 17., vasárnap, 10 óra: Anno 1723 – fesztiválnyitó 
istentisztelet J. S. Bach zenéjével a Református Kistemplomban.
O március 18., hétfő, 18 óra: Bach kamarazenéje a DMK Bel-
városi Közösségi Házban. 19.30: Bach in black – sötétkoncert a 
Kölcsey Központban.
O március 19., kedd, 19 óra: Bach‘n bass – Berkesi Alex. 
koncertje a Karakter 1517 Könyvesboltban. 20 óra: Bach la 
Carte – zenés gasztronómiai est a Nonna Rosa Étteremben.
O március 20., szerda, 18 óra: Jesu, meine Freude – a 
Kodály Kórus Debrecen koncertje a Kistemplomban.
O március 17.: Friss hajtás – 28. Debreceni Tavaszi Tárlat a 
Kölcsey Központ, Bényi Árpád-termében. 
O március 17., vasárnap, 18 óra: Életkatedrális – Merj 
önmagad lenni! Beszélgetés Mező Misivel, és egy rendkívüli 
előadás a témában dr. Almási Kittitől, a Kölcsey Központban.
O március 18., hétfő, 19 óra: Honeybeast-koncert a Szegedi 
Kortárs Balett közreműködésével a Kölcsey Központban.
O március 19., kedd, 19 óra: Kaláka 50. Koncert a Kölcsey 
Központban. Vendég: Lackfi János.
O március 20. szerda, 20 óra: Ingmar Bergman: Jelenetek 
egy házasságból. A Soproni Petőfi Színház és a felvidéki CsaVar 
Színház előadása a Kölcsey Központban.
O március 21., csütörtök, 19 óra: Cserháti Zsuzsa 70. A 
legnagyobb slágereit most a Debrecen Big Band, Szulák Andrea, 
Pákai Petra és Majsai Gábor idézik fel  a Kölcseyben. Vendégek: 
Zsemlye Sándor, Gyárfás István, Ullmann Ottó, Patay György és 
Kovács János. Közreműködnek a Valcer Táncstúdió táncosai.
O március 22., péntek, 14 óra: A bükki füvesember. Szabó 
Gyuri bácsi előadása a Kölcsey Központban.
O március 22., péntek, 19 óra: Lélekruha. A Forrás Nép-
táncegyüttes és a Felhőjárók Drámacsoport előadása a Kölcsey 
Központban.
O március 22–24.: Hitchcock-filmnapok az Apolló moziban.
O március 25., hétfő, 19 óra: Marie Jones. Kövek a zsebben 
– filmtörténet egy részben. Fergeteges vígjáték a budapesti 
Centrál Színházból, a Kölcsey Központban.
O március 27., szerda, 10.30: A muzsika hangja – musical 
két felvonásban. A budaörsi Múzsák Társulat előadása a Kölcsey 
Központban.
O március 27., szerda, 19 óra: Söndörgő: Metafolkloric Tour 
2019. A zenekar új albumát a Kölcsey Központban mutatja be. ■

Ha tavasz, 
akkor fesztivál!

Ennivaló muzsika
Az evés-ivás évszázadok óta szoros kapcsolatban 
áll az énekléssel, tánccal, muzsikával. A piaci árusok 
kiáltozását már a reneszánszban dalba foglalták 
éppúgy, mint a víg lakomákat, a jó borokat, tósztokat, 
vagy a jeles étkeket. Ínyenc zeneszerzőkről is sokat 
hallhatunk, énekelt receptekből azonban bizonyá-
ra nem sokan tudnának idézni. A Kodály Kórus a 
következő koncertjére – amely február 21-én a 
Kölcsey Központ Báltermében lesz – ezért válogatott 
össze egy kosárravalót a zeneirodalom gasztronómi-
ához kapcsolódó nyalánkságaiból az omlett énekelt 
receptjétől a boszorkánykonyháig. És ha netalán a 
karneváli hangulatban a közönség megszomjazna, 
egy nem csak hallható, de ízlelhető csemegébe is 
belekóstolhat a hangverseny végén. n
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