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Te se maradj le róla!
Én már az unokáimnak veszem a könyveket, szok-
tam mondani, amikor az eladók kellemes olvasást 
kívánnak. Viccből mondom; jól össze is szoktunk 
nevetni ilyenkor. Persze, minden viccben van vala-
mennyi igazság, talán ezért is mindig a nevetés a 
válaszreakció, és senki sem kérdez arról, komolyan 
gondolom-e. Pedig úgy szeretném azt felelni erre 
a kérdésre, hogy nem erről van szó. Hogy olva-
sok én folyamatosan, hiszen író vagyok, és ez is a 
munkám része, meg egyébként is... De a még meg 
nem született gyermekeimnek is megvan már az 
olvasnivaló. Ingatag stócokban állnak az új köny-
vek a szobámban, és ezen a helyzeten az végképp 
nem segít, hogy Debrecen kulturális élete idén is 
elképesztően pezseg. Egymást érik az irodalmi 
rendezvények, fesztiválok, ahol mindig van alka-
lom találkozni kortárs szerzőkkel, informálódni új 
vagy megjelenés előtt álló kötetekről. Legutóbb a 
költészeti fesztiválon hallgathattam – többek között 
– Lanczkor Gábor felolvasását is, akinek legújabb 
verseskötetét, a Monolitot, az est után úgy éreztem, 
muszáj megvásárolnom. És még nem is írtam az 
Alföld és a KULTer.hu folyóiratok, a Méliusz Könyvtár, 
a MűvészTér eseményeiről, a könyvesboltok felmér-
hetetlen választékáról sem… 

Most meg nyakunkon a Ünnepi Könyvhét, és tu-
dom, hogy megint a szokásos lelkesedéssel megyek 
a szerzőkhöz dedikáltatni, és mikor azt mondják, 
hogy kellemes olvasást, ezt fogom felelni: további jó 
munkát. És ez már nem vicc; ebben nem lesz tréfa. 
Ahogyan e szöveg első tagmondatában sem volt. 
Mert tényleg az unokáimnak veszem a könyveket. 
Nem akarok lemaradni semmiről, és szeretném, ha 
ők se maradnának majd le. Szeretném, ha tisztában 
lennének azzal, hogy mi történik bennük és körülöt-
tük. Mert az irodalom rólunk szól. Te se maradj le 
róla!

juhász Tibor
író
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Tesztoszteron
Fergeteges vígjátékot láthatnak a nézők a Csokonai 
Színházban arról, milyenek is a férfiak, s mit akarnak 
valójában az élettől. A darabban Mucsi Zoltánt, Mercs 
Jánost, Janka Barnabást, Kiss Gergely Mátét, Kurely 
Lászlót, Rózsa Lászlót, Papp Istvánt és Dargó Ger-
gelyt láthatja a közönség. A színen – a folyamatosan 
érkező poénok mellett – időről időre a zene is nagy 
hangsúlyt kap, és feltűnik egy nő is (pontosabban: a 
Nő!), akit Nagy Kíra játszik. A 16 éven felüli nézőknek 
szánt előadást Szikszai Rémusz rendezte. ■

Mézgáék visszatérnek
Méghozzá egy zenés vígjátékban, melyet május 
28-án a Kölcsey Központban láthatunk. Az alkotók 
aktualizálták az eredeti sztorit, és a szenzációsnak 
ígérkező színpadi előadásból megtudhatjuk, Géza 
hogyan dolgozza fel a kapuzárási pánikot, Paula 
valóban félrelép-e, Kriszta összejön-e újra a gót 
rockzenésszel, sőt Máris szomszéd sötét titkaira is 
fény derül. Mindeközben Aladár felfedezi az MZ/X-
et, és a kalamajka tetőfokán megalakul a családi 
maffia. ■
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Debrecenbe jön Hollywood
Városunk két professzionális komolyzenei együttese 
bérletes sorozatait ismételten szuperprodukciókkal 
fejezi be: a Hollywood és a magyarok könnyedebb, 
populárisabb műsorával valódi finálévá teszi az idei 
debreceni hangversenyszezon zárását. Május 30-án 
és 31-én 19.30 órától, a Kölcsey Központban – Réz 
András filmesztéta műsorvezetésével – a zenén 
keresztül idézik fel a hollywoodi, magyar származá-
sú filmalkotók leghíresebb munkáit. A produkció ven-
dégművésze a debreceni születésű Péter Bence – a 
fiatal, világszerte ismert zongoraművész, zeneszer-
ző, dalszerző, Youtube-sztár, Guinness-rekorder. 

O Ébredj fel! A Neonhal zenekar különle-
ges koncertje várja a közönséget május 18-án 
20 órakor a Debreceni Művelődési Központ 
Pódiumtermében. ■

Gyermeknap Halász Judittal
Igazi, egész napos családi 

programkavalkád helyszí-
ne lesz május 26-án a 
Kölcsey Központ. 
A körfolyosón a Hajdú-
Bihar Megyei Család, 
Esélyteremtő és Önkén-
tes Ház szervezésében 
érzékenyítő foglalkozások 

lesznek, az esélyterem-
tés jegyében, 9 órától. 

A Csemeteliget mellett, a 
Debrecenimami, a Fecsegő és 

Tipegő Családi Napközi, a Gyermekváros Alapítvány, 
a KreDenc, a Magyar Református Szeretetszolgálat, 
a Maminvent, a Pagony Gyerekkönyvesbolt és a Túl 
az Óperencián gyermekfoglalkoztatói fogadják a 
kicsiket.

10-től ajándék Ringató foglalkozás lesz kisba-
báknak, kisgyermekeknek hároméves korig, Horváth 
Zsuzsával és a dudaszóval érkező Dsupin Pállal.

13 órától Váradi Zoltán (Természettár) tart elő-
adást a Nagyerdőről.

16 órától pedig az Alföld Gyermekszínpad és a 
Főnix Diákszínpad jubileumi évadának záróműsorát 
láthatjuk.

A 11 és 15 órakor kezdődő Halász Judit-koncertek 
kivételével a programok ingyenesen látogathatók! ■

A koncert vendégművészeivel, Réz Andrással és 
Péter Bencével, valamint karmesterével, Somogyi-
Tóth Dániellel a közönség személyesen is találkozhat 
és beszélgethet május 29-én, 17 órától az Apolló 
mozi Kertész Mihály-termében. 

A koncertekre jegyek a Kölcsey Központ jegy-
pénztárában és a Karakter 1517 Könyvesboltban 
válthatók személyesen, online a kodalyfilharmonia.
jegy.hu oldalra kattintva! ■

Balázsék a főtéren
Városunk lesz az utolsó állomása a Rádió 1 road-
show-hetének: Sebestyén Balázsék május 24-
én, pénteken 6 és 10 óra között a Kossuth téren 
találkoznak a hallgatókkal. A fiúk alig várják, hogy 
Debrecenbe jöjjenek, mert, mint mondják, „itt mindig 
nagyon jó hangulatban telnek ezek a reggelek, 
nagyon sok az érdeklődő”. Bíznak benne, hogy idén 
is így lesz ez. 

A hallgatókat játékokkal is várják majd, ter-
mészetesen, akár 100 ezer forintnyi készpénzhez 
is juthatnak azok, akik teljesítik a feladatokat, de 
tárgynyeremények is lesznek. Érdemes tehát a játék 
kedvéért is velük tartani a helyszínen, a garanált 
nevetés és jó hangulat mellett. ■
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Nyilas Misi visszatér Debrecenbe: a Nagyerdőn találkozhatunk vele

A Légy jó mindhalálig ott van a kedven-
ceink között. Mint regény, mint színda-
rab, vagy éppen fergeteges hangulatú 
musical. Ezt a megunhatatlan, Debre-
cenhez markánsan kötődő történetet 
hamarosan új helyszínen és újszerű 
formában láthatjuk. A részletekről  
Bálint Albin rendezővel beszélgettünk, 
aki idén Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat 
vehetett át a Lautitia Zenei Egyesület-
tel a Légy jó mindhalálig című musical 
szimfonikus koncertszínházi változatá-
nak megvalósítása érdekében. 

Mit szóltak az elismeréshez?
Rendkívüli megtiszteltetésnek érzem, hogy az 
ösztöndíjon keresztül városi szintű ösztönzésben 
is részesülhetett a Debrecen városához az egyik 
legmarkánsabban kötődő zenés színpadi mű, 
a Légy jó mindhalálig című musical szabadtéri 
koncertszínházi megvalósításának ötlete. 

Honnan jött az ötlet, hogy éppen a légy jó 
mindhalálig című művet dolgozzák fel? 
A Nagyerdei Szabadtéri Játékok színházi prog-
rammenedzsereként kollégáimmal már évekkel 
ezelőtt megfogalmazódott bennünk az az ötlet, 
hogy a Kocsák Tibor és Miklós Tibor által írt nagy 
sikerű zenés játékot szabad téren, illetve vala-
milyen különleges, eddig nem látott formában 
mutathassuk be. A projekt megvalósításához 
a végső lendületet egyrészt Móricz Zsigmond 
születésének idei 140 éves évfordulója, másrészt 
pedig a Pécsi Nemzeti Színház zenei vezetője, 
Bókai Zoltán által 2009-ben készített, szimfoni-
kus nagyzenekarra átírt változatának felfedezése 
adta, amely ilyen formában – Pécsen kívül – az 
országban még sehol máshol nem volt hallható. 
A készülő debreceni produkció az ő különleges 
hangszerelésével kerül majd színre, szakmai tá-
mogatásáról pedig a darab zeneszerzője, Kocsák 
Tibor is biztosított.

mi lesz az érdekessége az előadásnak? 
A több mint százfős közreműködői gárdával szín-
re kerülő produkció egy hatalmas városi össze-
fogás eredményeként fog megvalósulni, mely-
ben számos helyi előadó-művészeti szervezet, 
továbbá neves debreceni és budapesti művészek 
is aktív szerepet vállaltak. Az 1991-ben Pinczés 
István, illetve a 2013-ban Várhalmi Ilona által 
színre vitt, nagy sikerű Légy jó mindhalálig-pro-
dukciókhoz képest újdonság lesz, hogy a zenés 
darabot a debreceni közönség a Kodály Filharmo-
nikusok közreműködésével első ízben hallhatja 
majd, teljesen élő zenekari hangzással.

milyen látványvilágot álmodtak meg ehhez 
az előadáshoz?
A zenés színházi darabok esetében a koncertszín-
házi forma leginkább az angolszász területeken 
elterjedt műfaj, melynek célja egy-egy népszerű 
zenés mű teljességgel élő és részletgazdag meg-
szólaltatása, amely befogadóinak egy valóban 
felejthetetlen zenei élményt kínál. A színpadkép 
központi vizuális magját általában maga a nagy 

bálint Albin

„Debreceniként számomra egy rend-
kívüli megtiszteltetés és csodálatos 
lehetőség, hogy az itthon és külföldön 
eddig megszerzett színházi tapaszta-
lataimmal egy ilyen komplex projekt 
keretében adhatok vissza energiákat 
szülővárosomnak.”
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Nyilas Misi visszatér Debrecenbe: a Nagyerdőn találkozhatunk vele
létszámú zenekar, illetve kórus biztosítja, melyet 
a színészek és táncosok őket körülölelő játéka, 
illetve látványos animációs háttér egészít ki. Ez a 
megszokottnál egy kicsit játékosabb, teátrálisabb 
színházi műfaj, mely illúziószínházi díszletek hí-
ján épít a nézők fantáziájára is, de azok számára 
is egy teljes értékű előadásélményt biztosít, akik 
korábban még nem találkoztak az adott zenés 
színpadi művel. A készülő Légy jó mindhalálig-
produkció tekintetében mind a színpadi tér, mind 
pedig a jelmezek tekintetében egy különleges, 
korszerű és egyedi látványvilágra lehet számí-
tani.

Hogy lehet összefogni, irányítás alatt tarta-
ni egy ekkora csapatot? 
A Kodály Filharmonikusok Debrecen, a Csokonai 
Színház művészei, a Lautitia Gyermekkar és az 
Ady Endre Gimnázium dráma tagozatos tanulói, 
valamint tehetséges fiatal táncművészek közre-
működésével jön létre az előadás. Több sikeres 
közös zenés színházi bemutatót követően a Főnix 
Rendezvényszervező – a Csokonai Színházzal 
karöltve – a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon első 
ízben vállalkozik ilyen nagyságrendű produkció 
létrehozására. Ehhez, úgy gondolom, nagyban 
hozzájárultak a Főnix által 2014 óta évről évre 
megrendezet Karneváléj-produkciók korábbi 
szervezői tapasztalatai is. A produkciós előké-
születek és próbák – melyeket egy csupán pár 

fős, ám rendkívül elkötelezett stáb egyeztet és 
fog össze – 2018 decemberétől párhuzamosan 
zajlanak Debrecenben, Pécsett és Budapesten. 
A teljes produkció 2019 nyarán egy többhetes 
intenzív próbaszakasz keretében fog összeállni 
Debrecenben.

mitől lesz ez az előadás más, mint a többi, 
amely ugyanezt a történetet dolgozza fel?
Az utóbb említett különleges színházi forma 
adottságai mellett, kreatív alkotótársaimmal a 
zenés játék színrevitelét a hagyományőrző és 
újító szándék együttes érvényre juttatása mellett 
képzeltük el, ahol a néző a Móricz-regény és 
annak zenés színházi adaptációjának eredeti gon-
dolati tartalmait egy friss, újszerű, a mai kornak 
megfelelő látványvilággal fogadhatja be.
 
 Magyar Evelin

A Légy jó mindhalálig szimfonikus 
koncertszínházi ősbemutatója július 
23-án lesz, majd 24-én is láthatjuk 
majd a megújulásának idén ötéves 
évfordulóját is ünneplő Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.
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Az év természetfotói 
Immár 26. alkalommal írta ki a naturArt – Magyar 
Természetfotósok Szövetsége Magyarország és Kö-
zép-Európa legrangosabb természetfotós pályáza-
tát. A „Lenergy – Az Év Természetfotósa 2018” – a 
korábbi megmérettetésekhez hasonlóan – ezúttal is 
izgalmas versengést hozott. A zsűri mintegy négy-
ezer képből válogatott, és az utolsó fordulóban 125 
mű versengett. 

A díjakat tavaly novemberben adták át a Magyar 
Természettudományi Múzeumban, ahol egyúttal 
megnyitották a pályázat legjobb képeiből rende-
zett kiállítást, melyet most a debreceni közönség 
is láthat. A tárlat május 15-én 17 órakor nyílik a 
Belvárosi Galériában, és egy teljes hónapon át láto-
gatható hétköznapokon 10–18 óráig. ■

O KÉziMunKáK KiállíTásA. A 25 éve 
alakult Bokréta Foltvarró Kör tagjainak munkáiból 
nyílt tárlat a június 15-éig látogatható a Csapóker-
ti Közösségi Házban. ■

O MániA. Benczúr Emese, Imre Mariann, Szíj Kamilla, 
Szira Henrietta és Tarr Hajnalka – régebbi és új mun-
káikat is bemutatva – a mánia újabb arcát és eszköz-
készletét tematizálják. Életükben és munkásságukban 
mára a mánia egy tudatos állásfoglalássá, alkotói 
stratégiává érett a világgal szembeni életben maradá-
sért, mivel a mániával átszőtt cselekvés időt hagy az 
elemzésre és az önvédelmi reflexek kialakítására. 
A tárlat június 23-áig látható a Modemben. ■

Életnagyság
Újabb tárlat nyílik hamarosan a Batthyány utcai b24 
Galériában: ezúttal a debreceni születésű festőművész, 
Nagy Gabriella munkáiból.

A faszén (latinul carbon) az általunk ismert összes 
szerves vegyület alapja; e nélkül az élet – ahogyan mi 
ismerjük – nem létezhetne. Nagy Gabriella ezt a 20. 
században virágzó grafikai technikát választotta annak 
bemutatására, hogy saját, közvetlen élményvilágát, 
személyes környezetét és történeteit vizuálisan közre-
adja. Lapjainak témája az otthon, a művész mindennapi 
tevékenységének biztonságos és barátságos színtere, 
benne a családdal és minden, a háztartásban léte-
ző vagy hívatlanul felbukkanó élőlénnyel: növények, 
állatok, „tücskök-bogarak” válnak Gabriella rajzainak 
modelljeivé. Élővilágának alanyai a matérián hol eredeti 
méretűek maradnak, hol – mintha nagyító lencséje 
alatt vizsgálnánk – óriásivá nőnek, hol pedig aránytala-
nul kicsivé zsugorodnak. De bármit is ábrázoljon általuk 
a művész, motívumainak mindenképpen köze van az 
élethez és az emberhez.

Az Életnagyság című tárlat június 14. és július 20. 
között látogatható a b24 Galériában. ■

Tea – két személyre
Különleges műsorral érkezik Liverpoolból az angol 
Other Half Productions. Vendégelőadásuk egyvelege a 
kabarénak, a színháznak és a mágikus cirkuszi világ-
nak. A műsor célja, hogy mindenkit megnevettessen. 
Tökéletes hétvégi kikapcsolódást ígér ez a nonverbális 
előadás, mellyel a társulat bejárta a fél világot, s amit 
mindenki megért.

A debreceniek a Vojtina Bábszínházban május 26-
án, vasárnap 10 órától láthatják. ■
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Futva emlékeznek  
a hősökre!
A Magyar Honvédség Hajdú-Bihar megyében szol-
gáló katonái a megye 18 települését érintő váltó-
futással és ünnepi koszorúzásokkal emlékeznek 
meg május 27–31. között azokról a katonahősökről, 
akik életüket áldozták a hazáért. A Magyar Hősök 
Emléknapjához kapcsolódó, „Emlékfutás a Hősökért, 
Tavaszi Toborzó Hadjárat” elnevezésű programsoro-
zat célja – a hősökről történő méltó megemlékezés 
mellett – a sport és az egészséges életmód nép-
szerűsítése, a katonai hivatás, az önként vállalható 
katonai szolgálatformák bemutatása, valamint a 
Magyar Honvédség és a civil lakosság kapcsolatának 
erősítése. Ennek érdekében az érintett településeken 
katonai toborzó rendezvények is várják az érdek-
lődőket, ahol a lakosság testközelből találkozhat a 
katonákkal, megismerheti mindennapjaikat, kézbe 
foghatja az általuk használt technikai eszközöket, 
betekintést nyerhet a Magyar Honvédség életébe, 
feladatrendszerébe. A toborzópontokon információt 
kaphatnak a katonai szolgálatvállalás különböző 
formáiról, sőt, akár jelentkezhetnek is katonának, 
hiszen napjainkban az önkéntességen alapuló 
honvédség az ország egyik legnagyobb munkáltatói 
közé tartozik. ■

A nyolcas ezúttal esztendőben mérendő, és 
Senánszky Petra nevéhez kapcsolódik. Az uszonyos 
gyorsúszás debreceni királynője 2011 óta, azaz 
nyolc éve nem talált legyőzőre a két sprinttáv 
Világkupa-versenyein. Legutóbb a franciaországi 
Aix-en-Provence városában diadalmaskodott, ahol 
pályafutása ötvenedik Vk-elsőségét gyűjtötte be.

– A sportág nemzetközi történelmében is egyedül-
álló, hogy valaki ilyen hosszú ideig, minden egyes 
alkalommal megnyerje a saját versenyszámait, de 
meg merem kockáztatni, hogy más sportágakban 
is párját ritkítja ez a teljesítmény. Nem vitás, hogy 
szépen lassan ikonikus alakjává válik az uszonyos 
gyorsúszásnak, ráadásul még mindig ereje teljében 
van, gőzerővel készül a 2021-es Világjátékokra – 
dicsérte tanítványát Kókai Dávid edző, aki 12 éve 
irányítja Petra felkészülését.

O rövidpályás gyorskorcsolya-kontinensviadalt 
rendeznek jövő január 24. és 26. között a Főnix 
Csarnokban – közölte az erről tartott sajtótájékoz-
tatón Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség elnöke. Megszületett a kormánydöntés a 
rendezés garanciavállalásához, a szervezőbizottság 
társelnökének pedig Papp László polgármestert 
kérte fel a testület. Az elnöki posztot Kósa Lajos 
tölti be, Schulek Csaba lesz az ügyvezető igazgató, 
Becsky András a társügyvezető. 2010 óta Debrecen 
csaknem harminc világeseményt rendezett már; a 
cívisváros az ország legsportosabb városa a szerve-
zés szempontjából. ■

Senánszky Petra az első aranyérmére különösen 
emlékszik.

– 2008-ban még Hajdúszoboszlón rendezték 
a magyarországi fordulót, ahol 100-on országos 
csúccsal sikerült először ilyen rangos nemzetkö-
zi versenyen is nyernem. Utána viszont gyorsan 
pörögtek az események; engem is meglepett, hogy 
már túl vagyok az 50. aranyérmen is. Kihívóim, per-
sze, mindig akadnak; most is vannak ügyes fiatalok, 
akiknek, persze, az a fő céljuk, hogy megszerezzék 
a skalpomat – mosolygott a kedvenc számaiban 
jelenleg is világcsúcstartó sellőlány, aki még mindig 
motiváltnak érzi magát.

–  A Világkupákat tekintve a 100. aranyérmet 
már nem ígérem, de amíg örömet okoz, biztosan 
úszok még jó pár alkalommal. Két év van a követ-
kező világjátékokig, de addig is szeretnék tovább 
faragni az időeredményeimből. Ilyenkor ez azért 
már korántsem könnyű, de – szerencsére – folya-
matosan új kihívások elé vagyok állítva; mindig 
vannak új edzésfeladatok, a kifogyhatatlan krea-
tivitású edzőm úgysem hagy békén egy pillanatra 
sem... – fejezte be nevetve értékelését a jelenleg  
a júniusi Európa-bajnokságra készülő klasszis. ■

A sellőlány nyolcasa
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Sok kérdés már eldőlt a női 
kézilabda magyar bajnokság 
2018/2019-es szezonjában. De a 
Loki helye még kérdéses. 

Elmaradt például az őrült, kiélezett 
versenyfutás a Győr és a 
Fradi között, hiszen a 
fővárosi zöld-fehérek 
hazai veresége 
a Siófok ellen 
gyakorlatilag 
eldöntötte a 
bajnoki cím sor-
sát Amorimék 
javára. Amúgy 
a Győr elleni 
mérkőzéseket 
leszámítva, a 
Ferencváros legutóbb 
majdnem nyolc éve, 
2011. május 1-jén veszített 
bajnoki mérkőzést házigazdaként; 
akkor éppen a Loki győzött a 
Népligetben. Ennek köszönhetően – 
miután a győriek is nyertek az Elek-
arénában – a nagy rivális pályáján 
járhatták el az örömtáncukat.

A kiesés kérdése sem kérdés, 
hiszen az Eger és a Budaörs sorsa 
már megpecsételődött – Pálos-
Bognár Barbaráékat esetleg az 
tarthatja bent az első osztályban, 
ha nem lesz két vállalkozó feljutó 
a másodosztályból. 

Hatalmas harc várható viszont 
még a bronzéremért. A medálokat 

Hullámvasúton halad tavasszal 
a debreceni Lokomotív

nemrég még az érdiek érezhették 
a markukban, már csak azért is, 
mert hazai pályán leküzdötték a 
Siófokot. Ám fordult a kocka, mert 
Szabó Edina szeszélyes tanítványai 
– óriási meglepetésre – otthon 

simán kikaptak a tavasszal 
gyengélkedő Kisvárda 

együttesétől. Így 
az EHF-kupa 

Balaton-parti 
nemzetközi bri-
gádja a Fradi 
legyőzésével 
fellépett a 
dobogó har-
madik fokára, 

és lehet, hogy 
le sem lehet már 

taszítani onnan. 

A DVSC Schaeffler 
helyezése viszont még 

korántsem dőlt el. 

Köstner Vilmos együttese nagy 
harcban áll a hatodik hely meg-
szerzéséért a Fehérvár csapatával. 
A debreceniek a tapasztalt mester 
irányításával egyre markánsabb 
képet mutattak tavasszal. A 
védekezés az őszinél lényegesen 
stabilabb lett, az erre alapozott 
támadójáték pedig eredménye-
sebb. A csapat a februári békés-
csabai kellemetlen vereség óta 
szinte csak örömet okozott. A BL- 

Program
Május 18., 18 óra: 
GVM Europa-Vác–DVSC 
Schaeffler

és bajnoki címvédő győriek elleni 
nagyszerű helytállást a kisvárdai 
győzelem követte, aztán a Fradi 
ellen a véghajrában még vezettek 
Lotte Grigelék. Ezután pedig három 
sima győzelem következett az 
Eger, az MTK és a Mosonmagyar-
óvár ellen. 

Így érkeztünk el a Fehér-
vár elleni, „négypontos” hazai 
rangadóhoz, amit – kellemetlen 
meglepetésre – a Loki simán 
elvesztett. Nem a szerzett gólok 
számával volt elsősorban baj, 32 
találattal ugyanis bőven lehetne 
meccset nyerni – ám 38 kapottal 
lehetetlen. A Budaörs ellen aztán, 
ha kissé csikorgó játékkal is, de 
sikerült visszatalálni a győzelmi 
ösvényre.

Jelenleg – a debreceni győzel-
mének köszönhetően – a Deli Rita 
által vezetett fehérváriak állnak 
közelebb a hatodik hely megszer-
zéséhez, hiszen egy ponttal a Loki 
előtt állnak. 

Ám a helyzet már változhat 
a május 18-ai zárásig… Az első 
lépést meg is tette a Loki az Érd 
legyőzésével. ■
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Megismételte az esztendőnyitó 
meccsek eredményeit a Loki: akár-
csak februárban, most is ikszelt 
az Újpesttel (az akkori itthoni 0-0 
után áprilisban a Szusza Ferenc 
Stadionban 1-1 lett a kisrangadó), 
majd újból hármast kapott a sza-
bolcsi légiósoktól (Kisvárdán 0-3, 
május legelején a Nagyerdőn 1-3 
állt Tőzsérék bizonyítványában).

Különösen ez utóbbi eredmény 
fájó, hiszen egy győzelemmel 
valóban jelentőssé lehetett volna 
hizlalni az előnyt, bronzközelbe ke-
rült volna a Loki, mivel az újpestiek 
kikaptak a Fraditól. Így viszont ma-
radt a (nem csekély) vigasz: mivel 
a lilák sem szereztek pontot a 31. 
fordulóban, így megőrizte harma-
dik helyét a tabellán a DVSC.

Hogy marad-e ott, vagy sem, az 
utolsó két fordulóban tisztázódik. Az 
egyaránt 48 ponttal álló két csapat 
hajráján múlik, melyik fut be az 

Futballbajnoki hajrá: ki nevet a végén? 
S ott van még esélylesőként a 

három pont hátrányban setten-
kedő Honvéd is, mely szintén 
két kiesőjelölt ellen mérkőzik: a 
Diósgyőrt fogadja, majd az MTK 
otthonában lép pályára. Ám a kis-
pestiek még két vasat tartanak a 
tűzben: ha le is csúsznak a bajnoki 
dobogóról, kijuthatnak a nemzet-
közi porondra, ha legyőzik a Vidit 
kupadöntőben.

A Magyar Kupa fináléja any-
nyiban érinti az elődöntőben már 
búcsúzott Lokit (0-1, 2-3 a Vidi 
ellen), hogy fehérvári kupasiker 
esetén a bajnoki negyedik is kijut 
Európába, ám a Honvéd diadala 
azt jelentené, hogy a bajnok FTC 
és az ezüstérmes Vidi mögött már 
csak egy hely kiadó...

Szóval a Fradi helye a BL-
selejtezőben már fix, a Vidi is min-
denképpen ott lesz az Európa-Liga 
kvalifikációban (ezüstérmesként 
vagy kupagyőztesként), a másik 
két magyar pozícióért viszont még 
három csapat csatázik: a Loki, az 
Újpest és a Honvéd.

Izgalmas végjáték várható. ■

Fotó: dvsc.hu

Fotó: dvsc.hu

O szÜleTÉsnAp. Koncer-
tek, rendőrkutyás bemutató és 
ugrálóvár várták a majálisozó 
közönséget a Nagyerdőn május el-
sején. Jubileumi rendezvény volt ez, 
mivel idén ünnepli ötödik születés-
napját a Nagyerdei Stadion. Ennek 
alkalmából tortával is készültek a 
szervezők, amelyet aztán meg is 
kóstolhattak a látogatók. ■

Európa Liga kvalifikációjára jogosító 
pozícióba. A Loki május 11-én a 
Groupama Arénában immár 36 baj-
noki mérkőzés óta veretlen, bajnoki 
aranyérmes FTC ellen mérkőzik, 
majd május 19-én, az idényzárón a 
Paks csapatát fogadja. Az újpestiek 
két kiesésétől rettegő együttessel 
meccselnek: előbb a Puskás AFC 
gárdáját látják vendégül, majd Diós-
győrött zárják az idényt.
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O várOsi fejleszTÉseK. Az elmúlt évek köz-
lekedési fejlesztéseiről és az idei tervekről tartott 
sajtótájékoztatót Papp László. A polgármester 
elmondta: „az elmúlt 4 évben a debreceni útháló-
zat fejlesztése során 3 fő területre fókuszáltunk: 
a csomópontok kapacitásnövelő átépítésére, új 
utak építésére és a meglévő utak felújítására. 
Ezekre a feladatokra 2015 és 2018 között minden 
eddiginél nagyobb összeget, 9,121 milliárd forin-
tot fordítottunk.” Idén lakossági kezdeményezésre 
induló útépítésre 930 millió forintot, nagy felületű 
aszfaltozásra 500 millió forintot fog költeni a város. 
Téma volt a Júliatelep is, ahol 2016 óta szeretne az 
önkormányzat – 800 millió forintból – 7 utcán új 
utat építeni, de vannak ingatlantulajdonosok, akik 
3 év után sem hajlandóak együttműködni. „Nem 
adjuk fel; remélem, hogy idén az összes szüksé-
ges területet meg tudja szerezni az önkormányzat 
annak érdekében, hogy elindulhasson az útépítés” 
– nyilatkozta Papp László. n

O bOKrÉTAAvATÓ. Elérte legmagasabb pontját a 
National Instruments debreceni leányvállalatának 
legújabb épülete. Ebből az alkalomból bokrétaavató 
ünnepséget tartottak az építkezés helyszínén. Az 
amerikai vállalat már a negyedik létesítményét építi 
fel a Határ úti ipari parkban. n

O A várOs nApjA. I. Lipót császártól és 
királytól 1693. április 11-én kapott sza-
bad királyi városi rangot Debrecen. Ebből az 
alkalomból e napon minden évben kitüntető 
címeket adományoz a városi közgyűlés. Idén 
a Kölcsey Központban tartott ünnepi ülésen 
Barta János történész kapta a Debrecen Város 
Díszpolgára címet. Pro Urbe-díjat vehetett át 
Ruszin Romulusz dandártábornok, Törökné 
Csécs Lenke táncpedagógus és Varga László, 
volt városfejlesztési főosztályvezető. Mecénás-
díjban részesült Bárány László, a Master Good 
cégcsoport tulajdonosa és Szabó Péter, az FAG 
Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője. Az idei 
sajtódíjas Tóth Judit, az FM 90 Campus Rádió 
ügyvezető-főszerkesztője lett, a Kölcsey-ösz-
töndíjat pedig Bálint Albin rendező és a Lautitia 
Zenei Egyesület kapta a Légy jó mindhalálig 
című musical szimfonikus koncertszínházi válto-
zatának megvalósítása érdekében. n

O visszATÉrTeK a békefenntartók. A Magyar 
KFOR-kontingens 19. váltásának visszafogadó 
ünnepségét a Kossuth téren tartották. A fél év után 
hazaérkező katonákat Papp László polgármester is 
köszöntötte. A kontingens katonái közül legtöbben 
– több mint háromszázan – az 5. Bocskai István 
Lövészdandár kötelékébe tartoznak. n

O viráGvAsárnAp. Dalárdatalálkozó és a 
Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásra emlékező 
szimpozium is színesítette ezt a napot.  A hagyo-
mányos virágvasárnapi körmenet pedig néptánccal 
és a dalárdások énekével kezdődött a Déri Múzeum 
előtt, ahol Papp László polgármester köszöntő-
beszédében kiemelte: városunkban a felekeze-
tek együtt ünneplik a húsvét közeledtét. „Mi azt 
üzenjünk innen, Debrecenből Európának, a világnak, 
hogy büszke magyar keresztények vagyunk.” n
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O AZ Új FŐNIX TERV Zöld város programjában 
Debrecen tizenegy városrészében összesen 6 milli-
árd forint értékben újulnak meg parkok, játszóterek, 
sportpályák. Az önkormányzat zöldterületi felada-
tokra ebben az évben 1,6 milliárd forintot fordít; 
ez az összeg 28 százalékkal több, mint tavaly volt. 
Megszépül a Vénkert is; erről sajtótájékoztatón szá-
molt be Papp László és Barcsa Lajos. Mint mondták, 
itt közel 600 millió forintból korszerűsítenek, több 
mint 26 ezer négyzetméteren újul meg a zöldfelü-
let, játszótereket, sportpályákat újítanak fel, fákat 
ültetnek és füvesítenek, lesz térépítés és térköve-
zés is. „Bízom benne, hogy néhány hónap múlva a 
Vénkert az egyik legszebb része lesz a városnak – 
mondta a polgármester. (Fotó: betonárnyékoló zöld 
tetőket alakítanak ki a Sinai Miklós utcán) n

O áTAdTA – a teljesítési határidő lejárta előtt 
–  az Inter Traction Electrics Kft. a Volán Busz-
park Kft. számára készre szerelt 50 Mercedes-
Benz Conecto Next Generation városi szóló 
autóbusz utolsó ütemben elkészült 17 darabját. 
Az átadott buszok a regionális közlekedési tár-
saságok járműállományát erősítik tavasztól. n

O elAdjA az önkormányzat a Nádsíp utcai telket 
a reformátusoknak: épülhet az új, négy csoport-
szobás, száz gyerek befogadására képes új óvoda, 
mely várhatóan 2020 decemberére használatba-
vételi, 2021 májusára működési engedéllyel fog 
rendelkezni. n

O nOTre dAMe. A debreceni önkormányzat a 
keresztény kultúra egyik legfontosabb jelképének,  
a párizsi Notre Dame templomának helyreállítást 
30 ezer euróval támogatja. n

O Tízezer fA. Nagyszabású faültetési programot 
hirdetett meg a polgármester. A következő öt évben 
tízezer fát telepítenek Debrecenben. Az első facse-
metéket Szilágyi László önkormányzati képviselővel 
együtt ültette el Papp László a Cívis és a Békessy 
Béla utca közötti parkban. „Összevetve a kivágott 
és az elültetett fák arányát, látható, hogy minden 
kivágott fára 17 elültetett fa jut” – nyilatkozta a 
polgármester. n

O GyOrs MeGTÉrÜlÉsT eredményezett Debre-
cen topkategóriás irodaháza. A Debreceni Vagyon-
kezelő eladta a Forest Offices irodaházat; a vevő, a 
GARDA Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 
már át is utalta a vételárat. n

O elKÉszÜlT a Létai és a Vámospércsi út 
kereszteződésének átalakítása, így nem lesz 
akkora dugó a reggeli csúcsban. Erről közös 
sajtótájékoztatóján nyilatkozott a két érintett 
városrész önkormányzati képviselője, Türk 
László és Kovács István. A Létai útról most már 
a korábbi egy helyett két sávon kanyarodhat-
nak az autósok a Vámospércsi útra, a belváros 
irányába. n

O felújíTjáK a Dózsa György Általános Iskola 
épületét; az önkormányzat kiírta a közbeszerzést 
az intézmény épületének energetikai korszerűsí-
tésére. Az iskola az önkormányzat tulajdonában 
van; a Debreceni Tankerületi Központ üzemelteti. 
Hőszigetelik a homlokzatot és a födémet, a nyílás-
zárókat korszerűre cserélik, és napelemeket tesznek 
a tetőre. n
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O úTfelújíTásOK . Az Új Főnix Terv közlekedési 
programja minden évben kiemelten kezeli a deb-
receni úthálózat fejlesztését. Idén a városvezetés 
több útszakaszon is elvégezteti a teljes szélességű 
felújítást. Az első helyszín a Mester utca – jelentet-
te be Széles Diána alpolgármester és Papp Csaba 
önkormányzati képviselő. Széles Diána arról is 
nyilatkozott, hogy befejeződtek a területszerzési 
eljárások a Nyugati kiskörút harmadik, befejező 
szakaszának építése kapcsán. n

O peKinGben TárGyAlT Debrecen polgár-
mestere. Papp László a kínai metropolisz Haidan 
városrészének önkormányzati vezetésével talál-
kozott; együttműködési területként jelölték meg a 
tudomány, a technológia, az innováció területét. 
Az utazás célja volt a kínai innovációs környezet 
megismerése is. A debreceni küldöttség ellátogatott 
Kína első innovációs utcájába, és megtekintette az 
ország első mesterséges intelligencia parkját is. n

O ELKEZDŐDÖTT A 48-AS FŐÚT felújítása Deb-
recen és a nyírábrányi határátkelő között. A több 
mint 13 milliárd forintos fejlesztés eredményeként 
26 és fél kilométeren kiszélesítik és megerősítik az 
útburkolatot; ezzel biztonságosabbá válik az autó-
sok és a kamionok közlekedése is. n

O BÖLCSŐDÉK NAPjA. 167 évvel ezelőtt 
április 21-én alapították Magyarországon az 
első bölcsődét. E napon szakmai konferenci-
át rendeztek Debrecenben, melyen Komolay 
Szabolcs alpolgármester kiemelte: a város 
igyekszik bővíteni a férőhelyek számát, és arra 
törekszik, hogy 21. századi körülményeket 
biztosítson a gyerekeknek és a nevelőknek 
egyaránt. n

O reKOrdösszeG jut idén a lakossági kezdemé-
nyezésre történő útépítésekre: e célra idén 930 mil-
lió forintot különítettek el a városi költségvetésben. 
Jelenleg három, lakossági kezdeményezésre történő 
útépítésre van szerződés; az Eper utca mellett a 
Pajtás utcára és a Kertekalja utca harmadik ütemé-
re, 15 másik utca leburkolására pedig folyamatban 
van a közbeszerzési eljárás. n

O Új jáRmŰ segíti a debreceni mezőőrök 
munkáját. Mint Barcsa Lajos alpolgármester 
elmondta az átadón: az eddigi három Lada 
Niva terepjáró mellett most már egy Dacia 
Dustert is igénybe vehetnek, így a négy jár-
művel sokkal hatékonyabban és gyorsabban 
tudják feladatukat ellátni. n
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O áTÉpÜl a Dósa nádor tér és a Csapó utca 
az Új Főnix Terv Zöld város programjának 
részeként. A megszűnő parkolók pótlására 
új helyen, a Debreceni Ítélőtábla melletti a 
Széchenyi utcai telken alakított ki a debreceni 
önkormányzat parkolókat. n

2019. május 26-án vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig minden 
választópolgár abban a szavazóhelyiségben tud szavazni, amely 
a választási értesítőjében szerepel. Az értesítő tartalmazza a 
szavazókör számát, valamint a szavazóhelyiség pontos címét.

A választópolgárnak a személyazonosságát, valamint lakcímét 
vagy személyi azonosítóját kell hitelt érdemlően igazolnia a 
szavazókörben, mielőtt szavazhatna. Fontos kiemelni, hogy csak 
az érvényes igazolványok alkalmasak az igazolásra, továbbá az 
egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor átvételi 
elismervényként kapott A/4-es nyomtatott lap nem elfogadható.

Átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel
Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár nem a lakcíme szerinti szavazókörben, hanem egy másik 
magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor átjelentke-
zési kérelemmel élhet. Az átjelentkezési kérelmet május 22-én 16 
óráig lehet benyújtani.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
kérelmére külföldön, Magyarország külképviseletein is szavazhat. 
Az erre irányuló kérelmet május 17-én 16 óráig lehet benyújtani. 
A külképviseleti választási irodák felsorolása, elérhetősége megta-
lálható a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu 
internetes portálon.

Mind az átjelentkezésre irányuló, mind a külképviseleti 
névjegyzékbe vételre irányuló kérelem benyújtható személyesen 
akár a választópolgár lakóhelye, akár bejelentett tartózkodási 
helye szerinti helyi választási irodához. A kérelem eljuttatható 
levélben a választópolgár lakóhelye szerinti helyi választási 
irodához vagy benyújtható a választások hivatalos honlapján, a 
www.valasztas.hu honlapon, ahol a nyomtatványok elektronikus 
úton kitölthetőek és egyidejűleg benyújthatóak. Debrecenben a 
névjegyzékkel kapcsolatos ügyeket személyesen az Új Városházán 
(Kálvin tér 11.) lehet intézni, tájékoztatás a 06-52-517-843-as 
telefonszámon kérhető. 

Mozgóurna igénylés
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, 
de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása 
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. 
A kérelem legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig nyújtható be. A 

mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár 
nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, azt 
a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. 

A mozgóurnát a választópolgár 
•  kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő 

bármely címre, 
•  ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén 

található bármely címre, 
•  ha előzőleg nem jelentkezett át, május 22-én 16 óráig akkor 

is kérheti bármely település területén található bármely 
címre. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben 
átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni. A két kérelemről 
egyidejűleg dönt akár a választópolgár lakcíme szerint, akár a 
mozgóurnázás helye szerint illetékes helyi választási iroda. 

A mozgóurna iránti kérelmet 
a) a helyi választási irodához
    • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 

legkésőbb május 22-én 16 óráig, 
    • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 

24-én 16 óráig, vagy 
    • május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással 

interneten május 26-án 12 óráig,  
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott 

útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítéssel a szavazás napján, május  26-án, legkésőbb 
12 óráig kell benyújtani. 

A választópolgár május 24-én 16 óráig kérheti, hogy a 
korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon 
mozgóurnát, vagy a korábban igényelt mozgóurna helyett 
mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson. A szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt a 
lakóhelyén vagy az általa megadott más címen, annak érdekében, 
hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Aki mozgóurnát kért, 
a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem 
szavazhat. 

 Helyi Választási Iroda

Az Európai Parlament tagjainak választása 
2019. május 26.

O A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN a városfejlesztésre 
fókuszálunk. A cívisváros polgármestere a Deb-
recen Business Clubban beszélt a város jövőjéről. 
Mint mondta, Debrecen egészének egyenletes 
fejlődésével a versenyképesség és az életminőség 
egyaránt megőrizhető és tovább javítható. Ezért 
kell a gazdasági fejlődés ütemét más területeken 
is követni a következő években. „Az elmúlt öt esz-
tendőben a gazdaságfejlesztésre fókuszáltunk, a 
következő ötben valószínűleg a városépítésre, hogy 
az egység, a lendület meg tudjon maradni. Emel-
lett a közlekedés és a lépéstartás a folyamatokkal, 
a változásokkal az egyik legfontosabb kihívás 
előttünk” – mutatott rá Papp László. n

O leOlvAsÓ. Debrecenben évente csaknem 
400 kóbor kutya kerül a menhelyekre, ezért nagy 
segítség, hogy immár minden debreceni MOL töltő-
állomáson van kutyachipleolvasó, így az elveszett 
vagy elkóborolt kedvencek gyorsan visszakerülhet-
nek a gazdikhoz. n
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Kérdezz a harcostól!
Az avar nép életét ismerhetik meg jobban a láto-
gatók a Déri Múzeum Kerek Világ című időszaki ki-
állításához kapcsolódó családi napon. Május 19-én 
délelőtt 10-től 14 óráig látványos előadások fedik 
fel a jurtaépítés lépéseit, s a résztvevők megismer-
kedhetnek egy avar lakhely berendezési tárgyaival 
is. Kiderül, hogy teltek az egykor élők hétköznapjai, 
milyen fegyverekkel vívták csatáikat, de még az 
is, milyen ételek kerültek asztalukra. A látogatók 
maguk is csemegézhetnek a fogásokból, kóstolhat-
nak a lepénykenyérből, tépett húsból és kölesből is. 
A családokat mozgalmas kihívások is várják; lesz 
fegyverpróba avar módra: célba dobás, íjászat és 
lándzsadöfés.  Az ügyességi feladatok teljesítői 
oklevelet kapnak. A múzeumpedagógusok emellett 
kézműves foglalkozásokon ismertetik meg a részt-
vevőket a szövés és a nemezelés technikájával. A 
rendezvénynapra ellátogatók délelőtt „élő adásban”, 
közvetlen kapcsolatot teremtve tehetik fel kérdései-
ket a ma is élő utolsó avar harcosnak. n

Új helyszínen  
a régiségvásár! 
Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a cívisvá-
rosban ez a Máté László által szervezett rendez-
vénysorozat. A régiségvásárnak minden évszakban 
más hangulata van; bármikor jó kimenni oda, s 
nézelődni, böngészni a tárgyak között. 

Idén új helyzet áll elő: a Kishegyesi úti Tesco 
parkolójából elköltözik a vásár a Nagyerdőre. A 
helyszín a stadion északi parkolója lesz; a forgatag 
reggel 7 és 14 óra között várja az érdeklődőket. 

További információk: debreceniregisegvasar.hu

Irodalmi találkozások  
a Csapó utcán
Immár 90. alkalommal rendezik meg országszerte 
az Ünnepi Könyvhét programsorozatát júniusban. 
A debreceni Ünnepi Könyvhét – a legnagyobb vidéki 
könyvheti rendezvény – június 12-étől 16-áig tart 
a Csapó utcai sétálóövezetben, s ennek keretében 
mintegy 20 standon várják majd a könyvesboltok, 
könyvkiadók és könyvkereskedők az olvasókat. 
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett 
rendezvény díszvendége Bereményi Géza lesz, aki 
június 13-án, csütörtökön 17 órakor nyitja meg a 

debreceni könyvhét hivatalos programját – ami 
valójában már a szerdai nulladik napon elkezdődik. 
A kedvezményes könyvvásárlási lehetőség mellett 
dedikálások, interaktív közösségi programok, 
gyerekprogramok, koncertek és más programok 
várják az érdeklődőket. 

Az Ünnepi Könyvhét eredeti célkitűzése az volt, 
hogy az élő, kortárs szerzőket népszerűsítse, és ez 
kilenc évtized elteltével sem változott. Most is lehe-
tőséget kívánunk adni az olvasóknak, hogy szemé-
lyesen találkozhassanak kedvenc szerzőikkel, hiszen 
ez alkotónak és befogadónak egyszerre fontos.  
A szerzők bemutatkozása mellett kerekasztal-be-
szélgetések, előadások, rendhagyó irodalomórák so-
rán a könyvekkel „hivatalból” foglalkozó előadókat 
hallgathatunk. Kiemelt vendégünk lesz Nagyvárad, 
ahonnan a Várad folyóirat több szerzőjét is vendé-
gül látjuk, és számos rendezvényen mutatkoznak be 
Nagyváradról érkezett művek és alkotók.

A részletes program a www.meliusz.hu oldalon 
és a Debreceni Ünnepi Könyvhét Facebook-oldalán 
érhető el. n
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O Május 10–31., hétköznap, 18 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Május 11–26., hétvégé, 11 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Szaunavilágban.

O Május 11., szombat.
séta a fekete rét és a górési tan-
ösvényen. Górési madármentő hely 
lakóinak bemutatása a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban.

O Május 11., szombat., 10 óra
gombfociverseny az Ifjúsági Házban.

O Május 11., szombat., 10 óra
Családi nap a Lencztelepi Református 
Templom melletti közösségi téren.

O Május 11., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: vicces hangok. 
játékos foglalkozás az Agórában.

O Május 11., szombat, 14 óra
aqua manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Május 11., szombat, 16.30
emlékezés Karády Katalinra, a Bel-
városi Közösségi Házban.

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

O Május 11., szombat, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O Május 11., szombat, 19 óra
az afewyearslater, the vernal és a 
lightchase zenekarok punkrock-
koncertje az Ifjúsági Házban.

O Május 11., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: ezoba. táncszín-
házi előadás. Bemutató.

O Május 11., szombat, 20.30
Blahalouisiana-koncert a Víztorony-
kertben.

O Május 11., szombat, 22 óra
lights off–vegas baby! Koncert a 
Hallban.

O Május 14., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: a csúnya kislány. 
Bérletes előadás.

O Május 14., kedd, 13.45
Kreatív kézműves kalandok a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Május 14., kedd, 17 óra
Bartalovics zoltán Két világ közt 
című verseskötetének bemutatója 
a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 14., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 14., kedd, 18 óra
ieas film Club: the old mand and 
the gun. filmvetítés a Modemben.

O Május 14., kedd, 18.30
eredő. feltáruló magyar múlt – a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 14., kedd, 19 óra
fenyő gusztáv (skócia) zongora-
estje a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Május 14., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: andrzej sara-
monowicz: tesztoszteron. Universi-
tas-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: zalán tibor: unferlédi. Kertész 
Gyula-bérlet. Víg Kamaraszínház:  
a bűn paradoxona. Lontay-bérlet.

O Május 14., kedd, 19.30
B-betűs óriások. hangverseny a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O  Május 15., szerda
örökség gyermekeinknek. szekér-
makett-kiállítás a Józsai Közösségi 
Házban. Megtekinthető július 1-jéig.

O miKlósa eriKa és Fekete-
Kovács Kornél a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon ad koncertet. 

O Május 12., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár: új helyen, a 
Nagyerdei Stadion északi oldali par-
kolójában. 

O Május 12., vasárnap, 10 óra
Korea-nap. Workshopok, előadá-
sok, bemutatók az Ifjúsági Házban.

O Május 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: mátyás, a furfan-
gos. Családi előadás.

O Május 12., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: fény-játék az 
Agórában.

O  Május 12., vasárnap, 15 óra
mánia. Tárlatvezetés Tarr Hajnalkával 
és Balajthy Boglárkával a Modemben.

O Május 12., vasárnap, 16 óra
nótaest a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Május 12., vasárnap, 17 óra
Klasszikus gyöngyszemek. vasárna-
pi muzsika a Kölcsey Központban.

O Május 12., vasárnap, 19 óra
Könnyűzenei szemeszterzáró gá-
lakoncert a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Május 13., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: a csúnya kislány. 
Bérletes előadás.

O Május 13., hétfő, 17 óra
házasság 2.0 tréning: Veszekedjünk 
egy jót! Konfliktuskezelés pároknak a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Május 13., hétfő, 18 óra
Víg Kamaraszínház: feydeau, avagy 
egy próba története. Ady Endre-
bérlet.

O Május 14., kedd, 9 óra
zenebölcsi foglalkozás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 14., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív 
foglalkozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O Május 15., szerda, 9.30
hangbújócska zenebölcsi a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Május 15., szerda, 10 óra
álmaimban európa – Kultúrák talál-
kozása a Homokkerti K. Házban.

O Május 15., szerda, 10 óra
Kakaó klub zenebölcsi a Petőfi Em-
lékkönyvtárban.

O Május 15., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: az 
aranyszőrű bárány. 14 óra: Kodály 
madara. 

O Május 15., szerda, 15 óra
dunkel norbert mese és zene című 
előadása a DAB-székházban.

O Május 15., szerda, 16 óra
japán, kínai, koreai interaktív prog-
ram. 16.30 órától Keleti kultúrák ta-
lálkozása c. kiállítás megnyitója. 17.15 
órától Jamagucsi Szango: Tokugava a 
legnagyobb sogun c. könyvének be-
mutatója az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 15., szerda, 16.30
daloló a Méliusz Könyvtárban.

O  Május 15., szerda, 16.30
nagyerdő – a természet szertára. 
lovas márton levente tárlatvezeté-
se a Déri Múzeumban.

O Május 15., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 15., szerda, 16.45
gróf Wass albert társaság mese-
délutánja Méliusz Központi Könyv-
tárában.

O Május 15.–június 12., minden szer-
dán 17 órától (5-én nincs)
egészséges életmód, ezotéria és 

önismeret az Újkerti Közösségi Ház-
ban. 17 órától kínai meridián torna, 
17.30-tól reiki gyógyító meditáció.

O  Május 15., szerda, 17 óra
lenergy. az év természetfotósa, 
2018 fotókiállítás megnyitója a 
Belvárosi Galériában. Megtekinthető 
június 15-éig.

O  Május 15., szerda, 17 óra
rend a káoszban. Koroknai róza 
festőművész születésnapi kiállítása 
a DAB-székházban.

O Május 15., szerda, 18.15
a földenergiák és mindennapi éle-
tünk kapcsolatai. Előadás az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 15., szerda, 19 óra
Bazi nagy magyar lagzi. tavaszi 
színházi esték a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Május 15., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: tesztoszteron. 
Honthy Hanna-bérlet. Víg Kamara-
színház: a bűn paradoxona. Latino-
vits-bérlet.

O Május 16., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: az arany-
szőrű bárány. Bérletes előadás.
10 és 14 óra: az elveszett bárány. 
Bérletes előadás.

O Május 16., csütörtök, 10 óra
ringató. Családi, művészeti nevelé-
si program a Modemben.

O Május 16., csütörtök, 14 óra
az élelmiszer-tudatosság jegyében: 
amit eszel, azzá leszel. zöld klub a 
Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Május 16., csütörtök, 16 óra
mozgókép a kiállítótérben. Modem 
Rec videolabor középiskolásoknak a 
Modemben.

O Május 16., csütörtök, 17 óra
alföldi forradalmi városjárás: 
városjáró túra. Jelentkezni a 
CityLegends.Com@gmail.com e-mail 
címen lehet.

O Május 16., csütörtök, 17 óra
önkéntesek éjszakája. A fiatalok 
tájékoztatása az Ifjúsági Házban.

O Május 16., csütörtök, 18 óra
az erősebbik nem? lelki navigáció 
a Józsai Közösségi Házban.

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

O Május 16., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: zalán 
tibor: unferlédi. Hofi Géza-bérlet.
Víg Kamaraszínház: a bűn parado-
xona. Mensáros László-bérlet.

O Május 16., csütörtök, 20.15
royal opera house. élő balettköz-
vetítés az Apolló moziban.

O Május 17–20., 17 órától
iii. fröccs torony. fehér- és habzó-
bor-fesztivál a Víztoronykertben.

O Május 17., péntek, 9.30
tökmag kuckó. interaktív baba-ma-
ma klub az Ifjúsági Házban.

O Május 17., péntek
Vojtina Bábszínház, 10 és 14 óra: Ba-
busgató. 14 óra: Kodály madara. 

O Május 17., péntek, 18 óra
a negatív gondolatok hatalma. 
Szabó-Bartha Anett előadása az Ifjú-
sági Házban.

O Május 17., péntek, 19 óra
iii. fröccs torony. ivan an the para-
zol-koncert a Víztoronykertben.

O Május 17., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: zalán 
tibor: unferlédi. Bérletszünet.
Víg Kamaraszínház: angol nyelvű 
színházi találkozó.

O Május 17–18., szerda-csütörtök
a magyar református egység nap-
ja. Tíz évvel ezelőtt, 2009-ben alakult 
meg Debrecenben a Magyar Refor-
mátus Egyház; ennek az évfordulóját 
ünneplik meg a Nagytemplomban és 
a főtéren. A nagy hálaadó úrvacsorás 
istentisztelet  május 18-án 15 órától 
lesz a Nagytemplom előtt.

O Május 17–18., szerda-csütörtök
oldtimer-találkozó az Egyetem 
téren

O Május 18., szombat, 10 óra
állati zenék. mesekoncert szimfo-
nikus zenével a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O  Május 18., szombat, 14 óra
nem nagyon bírjuk egymást a fa-
lakkal. Kiállításmegnyitó és workshop 
a Méliusz Központi Könyvtárában.

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

O Május 18., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: tesztoszteron. 
Csortos Gyula-bérlet.

O az aranyszőrű Bárány 
a Vojtinában várja a gyerekeket. 

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Víg Kamaraszínház: angol nyelvű 
színházi találkozó.

O Május 18., szombat, 20 óra
Best of ’90s hungarian allstars-
koncert a Hallban.

O Május 18., szombat, 20 óra
ébredj fel! neonhal – (több mint) 
koncert Debreceni Művelődési Köz-
pont Pódiumtermében. 

O Május 18., szombat, 20 óra
iii fröccs torony. 30y-koncert a 
Víztoronykertben.

O Május 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Május 19., vasárnap, 10 óra
régészeti tematikus nap. Az avar 
nép életmódjának megismerése a 
Déri Múzeumban.

O Május 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: az elveszett 
bárány. Családi előadás.

O Május 19., vasárnap, 10.30
a titokzatos cseppkőbarlangok. Is-
meretterjesztő program az Agórában.

O Május 19., vasárnap, 14 óra
iii. Kertvárosi Kutyák Karneválja a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O  Május 19., vasárnap, 15 óra
mánia. Tárlatvezetés Imre Mariannal 
és Szikra Renátával a Modemben.

O Május 19., vasárnap, 19 óra
iii. fröccs torony. Boban markovic 
orchestra-koncert a Víztoronykert-
ben.

O  Május 20., hétfő
madarak és fák napja. gyermek-
rajz-kiállítás a Homokkerti Közösségi 
Házban. 

O Május 20., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Május 20., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: a halhatat-
lanságra vágyó királyfi. Bérletes 
előadás.

O  Május 20., hétfőpéntek, 17 óra
a kő lelke. Kavicsképkiállítás-meg-
nyitó az Ifjúsági Ház Galériájában.

O Május 20., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: William shakes-
peare: lear. Szabó Magda-bérlet.

O Május 21., kedd, 9 óra
zenebölcsi foglalkozás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 21., kedd, 10 óra
galagonya zenebölcsi. interaktív 
foglalkozás az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 21., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: a csúnya kislány. 

O Május 21., kedd, 14 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: szív-
lapát.

O Május 21., kedd, 14 óra
10 éves a debreceni szépkorúak 
dalköre – az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 21., kedd, 16 óra
Boldogasszony pártás Koronája. A 
Magyarok életkönyve c. könyv bemu-
tatója a Méliusz Könyvtárban.

O Május 21., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 21., kedd, 18 óra
ieas film Club: the old mand and 
the gun. filmvetítés és beszélgetés 
a Modemben.

O Május 21., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: William shakes-
peare: lear. Novák István-bérlet.

O Május 22., szerda, 
Vojtina Bábszínház 9.30, 11 és 14 óra: 
az aranyszőrű bárány. 14 óra: Ko-
dály madara. 

O Május 22., szerda, 14 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: szív-
lapát.

O Május 22., szerda, 16.30
utazás amazóniába. Földrajzi esték 
a Déri Múzeumban.

O Május 22., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 22., szerda, 17 óra
fenntartható ökovárosok. előadás 
az Ondódi Közösségi Házban.

O Május 22., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: William shakes-
peare: lear. Horváth Árpád-bérlet.

O Május 22., szerda, 18.15
mesterek és tanítványok. XXI. század 
alternatív energetikai gyógyító mód-
szerek az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 22., szerda, 19 óra
anyák napi operettgála a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Május 23., csütörtök, 9 óra
jóga foglalkozás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Május 23., csütörtök, 9 óra
iv. Cívis országos gyermek- és 
ifjúsági népzenei verseny a Józsai 
Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök, 10 óra
ringató. Családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Május 23., csütörtök, 10 óra
hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök, 10 óra
nagy játéknap. népi sportjátékok a 
Kismacsi Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök
Vojtina: 10 és 14 óra: a csúnya kis-
lány. 14 óra: Kodály madara. 

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

O Május 23., csütörtök, 18 óra
prae. alföld lapbemutató a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

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

O Május 23., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: zágon istván–nóti 
Károly–eisemann mihály: hippolyt, 
a lakáj. Bérletszünet.
Víg Kamaraszínház: presser gábor–
sztevanovity dusán: a padlás. Rajz 
János-bérlet.

O Május 24., péntek, 9.30
tökmag kuckó. interaktív baba-ma-
ma klub az Ifjúsági Házban.

O Május 24., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: az aranyszőrű bárány. 

O unferlédi: sajátos hangulatú 
előadást láthatunk a stúdiószínházban. 
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O Május 24., péntek, 13 óra
viii. józanság napja. Csoportos be-
szélgetések, előadások a szenvedély-
betegségekről az Ifjúsági Házban.

O Május 24., péntek, 13 óra
iv. Cívis térségi népzenei találkozó 
és i. Cívis népzenei Konferencia a 
Józsai Közösségi Házban.

O Május 24., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara. 

O Május 24., péntek, 14.30
menő manó kreatív kézműves 
foglalkozások az István Úti Fiók-
könyvtárban.

O Május 24., péntek, 15 óra
emlékműsor szendrey júlia emlé-
kére a Déri Múzeumban.

O Május 24., péntek, 17 óra
Kinek a szégyene? Vallomások, igaz 
történetek a bántalmazásról. Az Élő 
Könyv Műhely a Méliusz Könyvtárban.

O Május 24., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: feydeau, avagy 
egy próba története. Téri-bérlet.

O Május 24., péntek, 20 óra
privát affér-koncert az ifiház zenei 
élményterében a Club Akusztikban.

O Május 24., péntek, 20.30
iii. rozé torony. a nyughatatlan-
koncert a Víztoronykertben.

O Május 24–26., 17 órától
iii. rozé torony. rozé- és habzóbor-
fesztivál a Víztoronykertben.

O Május 25–26.
gyermeknapi hétvége. Különleges 
tudományos kalandok, izgalmas és 
játékos foglalkozások az Agórában.

O Május 25–26.
debrecen drive. autó- és járműipari 
seregszemle a Nagyerdő Stadionnál.

O Május 25., szombat
gyermeknap a Liget téren. Színpadi 
programok, slambucfőző verseny, 
kézműves foglalkozások. 

O  Május 25., szombat
hangfegyverek. Fiatalos hangnemű 
kiállítás a Modemben. Megtekinthető 
augusztus 4-éig.

O Május 25., szombat
nappalilepke-fotóstúra a debreceni 
erdőspusztán. Bővebb információ az 
Erdőspusztai Bemutatóház és Arbo-
rétumban.

O  Május 25., szombat, 10 óra
déri-nap. Déri Frigyes gyűjteményét 
bemutató előadások és tárlatvezeté-
sek a Déri Múzeumban.

O Május 25., szombat, 10 óra
ibolya–ifjúság utcai gyermeknap az 
Ifjúság utcai óvodában.

O Május 25., szombat, 14.30
újkerti gyermeknap és közösségi 
ünnep az Újkerti szánkódombon.

O Május 25., szombat, 15 óra
Családi juniális a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Május 25., szombat, 17 óra
gyermeknap. szaunaprogramok a 
Hotel Lyciumban.

O Május 25., szombat, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O Május 25., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: feydeau, avagy 
egy próba története. Németh László-
bérlet.

O Május 25., szombat, 20.30
iii. rozé torony. parnograszt-
koncert a Víztoronykertben.

O Május 26., vasárnap
halász judit gyermeknapi koncert-
je, kísérő foglalkozásokkal, a Köl-
csey Központban.

O Május 26., vasárnap
a fostos bugybóka nyomában. ma-
darászséta a hortobágyi Malomházi 
tanösvényen.

O Május 26., vasárnap, 10 óra
gyermeknap Bubuval és az aqua 
manókkal az Aquaticum Élményfür-
dőben.

O Május 26., vasárnap, 10 óra
gyermeknapi móka a manó udvar-
ban, a Medgyessy Ferenc Emlékmúze-
um udvarán.

O Május 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: tea – két sze-
mélyre. Családi előadás.

O Május 26., vasárnap, 13 óra
iii. rozé torony: gyermeknap. rock-
suli-örömzene jimmyvel és sóder-
rel a Víztoronykertben.

O  Május 26., vasárnap, 15 óra
mánia. tárlatvezetés simon and-
reával és ráckevei annával a Mo-
demben.

O Május 27., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: felhőcirkusz. 
Bérletes előadás.

O Május 27., hétfő, 14 óra
Kulturális örökségeink. előadás, 
vetítéssel a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Május 27., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: örkény istván: 
macskajáték. Bérletszünet.

O Május 27., hétfő, 19 óra
Komolyra fordítva. Koncert a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Május 28., kedd, 9 óra
zenebölcsi foglalkozás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 28., kedd
Vojtina, 10 és 14 óra: a csúnya kis-
lány. 14 óra: Kodály madara. 

O Május 28., kedd, 17 óra
az ellentétek vonzzák egymást? 
házasság 2.0 tréning a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Május 28., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Május 28., kedd, 19 óra
a mézga család. zenés vígjáték a 
Kölcsey Központban.

O Május 28., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: molière: a mi-
zantróp. A Nagyváradi Szigligeti 
Színház vendégjátéka. Bérletszünet.

O Május 29., szerda, 10 óra
Kakaó klub. zenebölcsi a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Május 29., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 óra: a csúnya 
kislány. 14 óra: Kodály madara.

O  Május 29., szerda, 16.30
mítoszok és kultuszok a múzeum-
alapító Déri Frigyes gyűjteményének 
tükrében a Déri Múzeumban.

O Május 29., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE Egyet-
értés Művelődési Központjában.

O Május 29., szerda, 17 óra
Café Kodály: hollywood és a ma-
gyarok. Közönségtalálkozó az Apol-
ló mozi Kertész Mihály-termében.

O Május 29., szerda, 18.15
hozz egy történetet a múltból. 
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Beszélgetés az Életreform Egyesület 
elmúlt éveiről az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Május 29., szerda, 19 óra
amíg az asszony alszik. tavaszi 
színházi esték a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Május 29., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: feydeau, avagy 
egy próba története. Lendvay Már-
ton-bérlet.

O Május 29., szerda, 20 óra
Banzaj–sheik anorak (fra/sWe) /// 
hoWie reeve (sCo) /// bell lungs 
(sCo) /// anna henriksson (sWe) 
koncert a Modemben.

O Május 30., csütörtök, 9 óra
jógafoglalkozás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Május 30., csütörtök, 10 óra
ringató. Családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Május 30., csütörtök, 10 óra
hangbújócska zenebölcsi a Józsai 
Közösségi Házban.

O Május 30., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara. 
Bérletes előadás.

O Május 30., csütörtök, 16 óra
modem rec: Hang és zene. 
Videolabor a Modemben.

O  Május 30., csütörtök, 16.30
múltidéző helytörténeti kiállítás a 
Nagymacsi Közösségi Házban.

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

O Május 30., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: feydeau, avagy 
egy próba története. Lontay-bérlet.

O Május 30–31., 19.30
hollywood és a magyarok. hang-
verseny a Kölcsey Központban.

O Május 31., péntek, 9.30
tökmag kuckó. interaktív baba-
mama klub az Ifjúsági Házban.

O Május 31., péntek, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara. 

O Május 31., péntek, 14 óra
szabadságtelepi juniális.

O Május 31., péntek, 14.30
emlékfutás a hősökért. Tavaszi 
Toborzó Hadjárat és megemlékezés. 
A váltófutás utolsó állomása és befu-
tója a Medgyessy sétány.

O Május 31., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: feydeau, avagy 
egy próba története. Szabó Magda-
bérlet.

O Május 31., péntek, 20 óra
ocho macho-koncert a Víztorony-
kertben.

O Június 1., szombat
mesél a múlt. gyalogtúra a Megy-
gyes csárdához.

O Június 1., szombat
asztro-gasztro túra a Hortobágyon.

O Június 1., szombat, 9 óra
vasutas és városi gyermeknap és 
juniális a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Június 1., szombat, 16 óra
nótaest a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Június 2., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: az előszoba-
szekrény boszorkánya. 

O Június 2., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: légy te is 
nyomozó! pogram az Agórában.

O Június 2., vasárnap, 20.30
Chicago. a vörösmarty színház 
Broadway-musicalje a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 3., hétfő, 10, 13 és 14 óra
Vojtina: szíp kerekek, forogjatok! 

O Június 3., hétfő, 17 óra
enyém, tiéd, miénk – házasság 2.0 
tréning a Méliusz Könyvtárban.

O Június 4., kedd, 9 óra
zenebölcsi foglalkozás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Június 4., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: szíp kerekek, forogjatok!

O Június 4., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara. 

O  Június 4., kedd, 16 óra
Képregény-kiállítás ürge lászló 
gyűjteményéből a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O  Június 4., kedd, 17 óra
Bakos szilvia és fiatal tanítványai 
kiállítás megnyitója az Ifjúsági Ház 
Galériájában.

O  Június 4., kedd, 17 óra
duplum. szatmári alexandra fotói 
és horog máté grafikái a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban. 

O Június 5., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: 
szíp kerekek, forogjatok! 14 óra: 
Kodály madara.

O Június 5., szerda, 16 óra
Batár zsolt Botond: trianon tör-
ténelmi tévedése című könyvének 
bemutatója a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O  Június 5., szerda, 16.30
nagyerdő – szülőföldem legbecse-
sebb értéke. tárlatvezetés  a Déri 
Múzeumban.

O Június 5., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE  
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Június 5., szerda, 17 óra
hulladék? szemét? előadás a Kör-
nyezetvédelmi világnap alkalmából a 
Méliusz Központi Könyvtárában.

O Június 5., szerda, 20.30
menopauza. musical a játékszín 
előadásában a Nagyerdei Szabadtéri 
Színpadon.

O Június 6., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 óra és 
13.15: szíp kerekek, forogjatok! 14 
óra: Kodály madara.

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

O  Június 7., péntek
Kösöntyű – iv. amatőr ékszerkészí-
tő-pályázat kiállítása a Tímárházban.

O Június 7., péntek, 9.30
tökmag kuckó. interaktív baba-ma-
ma klub az Ifjúsági Házban.

O Június 7., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 óra és 

O a Kertvárosi KutyáK 
Karneválját május 19-én rendezik meg a 
Homokkerti Közösségi Házban. 



27

13.15: szíp kerekek, forogjatok! Bér-
letes előadás. 14 óra: Kodály madara. 
Bérletes előadás.

O Június 7., péntek, 14.30
menő-manó kreatív kézműves 
foglalkozások a Méliusz István Úti 
Fiókkönyvtárában.

O Június 7., péntek, 18 óra
akinek hite van mindene (meg) 
van! Lippai Marianna-ÉLETKEdv 
előadása az Ifjúsági Házban.

O Június 8., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: a szivárvány szí-
nei. Játékos foglalkozás az Agórában.

O Június 8., szombat, 14 óra
aqua manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O Június 8., szombat, 14 óra
v. ondódi pünkösdikirály-választás 
és gyermeknap. Színpadi programok 
és kézműves játszóházak az Ondódi 
Közösségi Házban.

O Június 8., szombat, 15 óra
városi családi nap a pünkösd jegyé-
ben az Ifjúsági Házban. Cimbaliband 
koncert, kézműves játszóház, táncház, 
tánctanítás. 

O Június 9., vasárnap, 7 óra
debreceni régiségvásár a Kishegyesi 
úti Tesco-parkolóban.

O Június 9., vasárnap, 14 óra
aqua manó party az Aquaticum 
Élményfürdőben.

O  Június 11.–július 1.
Kik bújócskázni mentek a halállal: 
régészek a régi Magyarország utolsó 
háborújában c. kiállítás a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Június 11., kedd, 9 óra
zenebölcsi foglalkozás a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Június 11., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O Június 11., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Kodály madara. 

O Június 11., kedd, 17 óra
Kedd – Könyvtár – Költők. régi 
erzsébet előadóművész önálló 
estje a Méliusz Benedek Elek Fiók-
könyvtárában.

O Június 11., kedd, 20.15
royal opera house. prokofjev: ró-

meó és júlia. élő balettközvetítés az 
Apolló moziban.

O Június 12–16.
90. ünnepi Könyvhét és 18. gyer-
mekkönyvnapok a Csapó utcán.

O Június 12., szerda, 10 óra
Kakaó klub. zenebölcsi a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O Június 12., szerda
Vojtina 10 és 14 óra: a csúnya kis-
lány. 14 óra: Kodály madara. 

O Június 12., szerda, 16.30
daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Június 12., szerda, 16.30
szatyor termelői udvar a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Június 12., szerda, 20.30
játék a kastélyban. Anekdota a 
Vígszínház előadásában a Nagyerdei 
Szabadtéri Színpadon.

O Június 13., csütörtök, 9 óra
jógafoglalkozás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Június 13., csütörtök, 10 óra
ringató. Családi, művészeti és 
nevelési program a Modemben.

O Június 13., csütörtök
Vojtina: 10 és 14 óra: a csúnya kis-
lány. 14 óra: Kodály madara. 

O Június 13., csütörtök, 16 óra
modem rec. Filmelmélet. Videolabor 
középiskolásoknak a Modemben.

O Június 13., csütörtök, 17 óra
az online addikció?! – avagy mit 
tehetünk azért, hogy ne váljunk 
függővé. Előadás a Méliusz Központi 
Könyvtárában.

O Június 14., péntek, 9.30
tökmag kuckó. interaktív baba-ma-
ma klub az Ifjúsági Házban. 

O Június 14., péntek, 22 óra
Klaudia gawlas by dns x 
mariposas koncert a Hallban.

O Június 15., szombat
varrjunk a szabadban! szabadtéri 
rendezvény a Csapókerti Református 
Templom kertjében.

O Június 15., szombat, 17 óra
alföldi forradalmi városjárás: 
városjáró túra. Jelentkezés a 
CityLegends.Com@gmail.com e-mail-
címen.

O Június 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: itt a vége, fuss el 
véle! Családi előadás.

O Június 16., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: őslény-pro-
ject. Ismeretterjesztő program az 
Agórában.

O  Június 19., szerda, 16.30
Kovács árpád festőművész kiállítá-
sa a DAB-székházban.

MÉG láTHATÓ TárlATOK

Kossuth lajos azt üzente. 
’49-es emlékkiállítás
– Déri Múzeum, május 26-áig
nagy adrienn amatőr kép-
zőművész álmok útján kiál-
lítása
– Méliusz Benedek Elek Fiók-
könyvtára, május 31-éig
színes gyermekvilág – suza 
galéria kiállítása
– Méliusz Központi Könyvtára, 
május 31-éig
születés. az emberi élet 
fordulóihoz kapcsolódó 
kiállítássorozat
– Tímárház, május 31-éig
Kerek világ, avagy élet az 
avar jurtában
– Déri Múzeum, június 1-jéig
a mélységből rajzok feléd. 
szerényi gábor kiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődés 
Központja, június 3-áig
fölfele süllyedni lehet. szabó 
Károly kiállítása
– b24 Galéria, június 8-áig
Kossuth kultusza Bulgáriá-
ban
– Déri Múzeum, június 22-éig
mánia. Csendes stratégiák 
című kiállítás
– Modem, június 23-áig
mánia. Csendes stratégiák
– Modem, június 23-áig
debreceni alkotók kiállítása
– Józsai Közösségi Ház színház-
terem, július 1-jéig
újraírható történetek. 
Wunderblock és Keserue 
zsolt: nemzeti tankönyv 
című kiállítása
– Modem, július 7-éig
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Kutass, nyomozz, kísérletezz, vagy merülj el a 
robotika világában! Az élményközpont idén is kétféle 
témakörben hirdetett nyári napközis táborokat isko-
lás gyermekek számára. A Játékos tudomány című 
ismeretterjesztő táborban a résztvevők belekóstol-
hatnak a különböző tudományterületek izgalmas 
világába, és együtt fedezhetik fel a természet szám-
talan csodáját. A diákok az egy hét alatt vadonatúj 
foglalkozásokon keresztül pillanthatnak be a fizika, 
kémia, biológia, környezettudomány és a csillagá-
szat rejtelmeibe, feltérképezhetik a Botanikus Kert 

Nyári táborok az Agórában

Bor, gasztro, Bihardiószeg
Alig harminc kilométerre Debre-

centől, a magyar–román határ 
túloldalán szőlőskertekkel, 

borospincékkel tarkított dom-
bok fogadják a látogatót. 
Óriási mulatság lesz itt, az 
Érmelléken, a bihardiószegi 
Zichy-kastély kertjében 
június 1-jén, 10 és 22 óra 

között. 
A Bakator Bor- és 

Gasztrofesztiválon megismer-
kedhetünk a borvidék egykori és 

mai zászlósborával, a bakatorral, és az 
Érmellék közel 20 borászatának válogatott borait is 
megkóstolhatjuk majd.

A kastélykerti színpadon a gyerekeket a Rutkai 
Bori Banda, a jazzbarátokat a kolozsvári Edina 
Quartet szórakoztatja, majd Dánielfy Gergő és az 
Utazók, a népszerű gyergyószentmiklósi Bagossy 
Brothers Company és a Csík zenekar koncertezik.

A hajdúsági, bihari és érmelléki mesterek vásá-
rában kézműves portékák és házi finomságok, a 
vásári fogadóban pedig szürkemarha-burger, debre-
ceni páros kolbász és erdélyi kürtőskalács is várja a 
látogatókat. n

Itt a vége, fuss el véle!
Kapuzáró napra készül a Vojtina Bábszínház: 
immár hagyományosan idén is a Nagytemplom 
mögötti Emlékkertbe várják a közönséget június 
16-án 10 és 13.30 óra között. Rövid ízelítők-
kel emlékeznek az elmúlt évad előadásaira, 
kézműveskedésre, játékra és mókára készülnek, 
majd bezárják a bábosház kapuját a nyári szünet 
idejére. A részletes programot a Vojtina honlapján 
találják meg! n

növényeit és állatait. A robotika táborokban a kezdők 
játékos formában ismerkedhetnek meg a robotépítés 
és a modern programozás alapjaival a programoz-
ható robotépítő készletek és a fantáziájuk segítségé-
vel, míg a haladók tovább bővíthetik ismereteiket, és 
teljesen automatikusan működő robotokat építhet-
nek. A robotokat a táborozók különböző kihívásokon 
keresztül, terepasztalon is tesztelhetik. Az Agóra Tu-
dományos Élményközpont táborai júliusban indulnak, 
és egészen augusztus közepéig várják a természet-
tudományok iránt érdeklődő gyermekeket. n
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Május 29., 20.30 (esőnap: május 30.)
KÖRHINTA 
Színmű egy részben, a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
előadása. Rendező: Vidnyánszky Attila

Június 2., 20.30 (esőnap: június 3.)
CHICAGO
Musical két részben, a Vörösmarty Színház előadása, a világhírű férfi 
szoprán, Vásáry André közreműködésével! 

Június 5., 20.30 (esőnap: június 6.)
MENOPAUZA
A Játékszín kacagtatóan tabudöntögető sikermusicalje Hernádi Judit, 
Szulák Andrea, Tóth Enikő és Náray Erika elsöprő erejű előadásában!

Június 11. és 12. 20.30 (esőnap: június 13.)
JÁTÉK A KASTÉLYBAN
Molnár Ferenc fergeteges vígjátéka a Játékszín előadásában, két részben.

Június 16. és 17., 20.30 (esőnap: június 18.)
LEGYEN FÉRFI, MONSIEUR PIGNON!
Vígjáték a Thália Színház előadásában. Szereplők: Pindroch Csaba, Szervét 
Tibor, Szabó Győző, Gubás Gabi, Vida Péter, Nagy Viktor, Tóth Eszter. 

Június 19. és 20., 20.30 (esőnap: június 21.)
NE MOST, DRÁGÁM!
Az angol bohózatirodalom klasszikusa a Madách Színház előadásában. 

Június 23. és 24., 20.30 (esőnap: június 25.)
BOLHA A FÜLBE
A Thália társulatának tisztelgése a francia bohózatszerzők királya előtt.

Június 26., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint Quartet:
SHAPESHIFTER lemezbemutató koncert

Június 27., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Dumaszínház: KÖNNYŰBULVÁR. Dombóvári István, Bellus István, 
Lovász László és Musimbe Dávid Denise estje. 

Június 30., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
MÁSKÉPP
Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél koncertje a Modern Art Orchestrával

Színház a Nagyerdőn
Festői környezetben és hagyományosan idén is pazar 
programot ígér a nagyerdei szabadtéri játékok 
sorozata. Sokszínű, szórakoztató, emlékezetes és 
értékes előadások várják a nézőket ezen a nyáron is.

Július 3., 20.30
A SKARLÁT BETŰ
A Győri Balett előadása két felvonásban.

Július 8. és 9., 20.30 (esőnap: július 10.)
MENNYEI HANG!
Vígjáték a Játékszín előadásában. Szereplők: Bánsági Ildikó, Gálvölgyi 
János, Szemenyei János, Lévay Viktória, Murányi Tünde, Bacsa Ildikó. 

Július 11., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
MINTHA ELVÁGTÁK VOL a L’art pour l’art Társulat előadása

Július 13. és 14., 20.30 (esőnap: július 15.)
AZ ŐRÜLT NŐK KETRECE
Musical két részben, a Kultúrbrigád és az Átrium előadásában. Rendező: 
Alföldi Róbert

Július 23. és 24., 20.30 (esőnap: július 25.)
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG!
Szimfonikus koncertszínház két részben.

Július 29., 19.00 (esőnap: július 30.)
A PÁL UTCAI FIÚK
Zenés játék két részben, a Pannon Várszínház előadása. 

Augusztus 12., 20.00 (esőnap: augusztus 13.)
FIGARO HÁZASSÁGA
Mozart vígoperája két részben, magyar nyelven 

Augusztus 14., 20.00 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
A BON-BON ÉS A DEBRECEN BIG BAND KONCERTJE

Augusztus 15., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
Dumaszínház: ÉLETED FILMJE. Kovács András Péter önálló estje

Augusztus 16., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
THE BEATLES VS. ROLLING STONES
a The BlackBirds és a Stoned koncertje

Augusztus 17., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
BUDAPEST BÁR-KONCERT
Énekesek: Behumi Dóri, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László, 
Lovasi András, Szűcs Krisztián. 

Augusztus 18., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
SZERELMÜNK, KALOTASZEG. A Duna Művészegyüttes 
előadása

Augusztus 19., 20.30 (esőhelyszín: Kölcsey Központ)
CARAMEL-KONCERT

Bővebb információ és jegyvásárlás: www.nagyerdeiszabadteri.huŐrült nők ketrece

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

O Kertész mihály-terem
Máj. 10–15., 15.15 Pokémon – Pikachu, a detektív
Máj. 10–15., 17.15 Pokémon – Pikachu, a detektív
(11-én és 12-én 13.15-től is)
Máj. 10–15., 19.15 Bosszúállók: Végjáték
Máj. 14., 19 óra Pécsi szál: díszelőadás
Máj. 16., 20.15 Royal Opera House: Élő balettközvetítés
Máj. 16–22., 15.15 Pokémon – Pikachu, a detektív
Máj. 16–22., 17.15 Pokémon – Pikachu, a detektív
(18-án és 19-én 13.15-től is)
Máj. 17–22., 19.15 Bosszúállók: Végjáték
Máj. 23., 19 óra Fájdalom és dicsőség: ankétvetítés
Máj. 23–29., 15.15 Pokémon – Pikachu, a detektív
(25-én és 26-án 13 órától is)
Máj. 23–28., 17.15 (25-én és 26-án 13.15-től is) Aladdin
Máj. 23–29., 19.45 Aladdin
Máj. 30.–jún. 4., 15.15 Pokémon – Pikachu, a detektív
(1-jén és 2-án 13 órától is)
Máj. 30.–jún. 4., 17.15 Aladdin
Máj. 30.–jún. 5., 19.45 Godzilla II. – A szörnyek királya

O soós imre-terem
Máj. 9–11.,  Lengyel filmnapok
Máj. 10–15., 20.30 Csaló csajok 
Máj. 11–12., 13.30 Vízipók, csodapók – A film (zöld)
Máj. 12–15., 17 óra Bosszúállók: Végjáték
Máj. 12–15., 15 óra A művészet templomai: Leonardo 500
Máj. 16–22., 15.30 John Wick 3. – Parabellum
Máj. 16–22., 20 óra John Wick 3. – Parabellum
Máj. 16–22., 18 óra Közönségsiker-sáv
Máj. 18–19., 13.30 Két lépés távolság
Máj. 24–29., 15.30 Közönségsiker-sáv
Máj. 24–29., 17.45  Fájdalom és dicsőség
Máj. 24–29., 20 óra John Wick 3.  – Parabellum
Máj. 30.–jún. 5., 15.30 Közönségsiker-sáv
Máj. 30.–jún 5., 17.30 Godzilla II. – A szörnyek királya
Máj. 30.–jún. 5., 20 óra Aladdin
Jún. 1–2., 13.15 Két lépés távolság

O deésy alfréd-terem
Máj. 10–13., 18.45  Pécsi szál
Máj. 10–14., 15.30 Bosszúállók: Végjáték
Máj. 10–15., 20.15 Két lépés távolság
Máj. 15., 17.45 Izraeli filmvetítés
Máj. 16–22., 15.30 (18-án és 19-én 13.30-tól is)  Csaló csajok
Máj. 16–22., 17.30 Szívek királynője
Máj. 16–22., 20.15 Brightburn – A lángoló fiú
Máj. 23–29., 15 óra Bosszúállók: Végjáték
Máj. 23–29., 18.30 Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány
Máj. 23–29., 20.30 A gyermek
Máj. 25–26., 13.30 Vízipók, csodapók – A film (zöld)
Jún. 1–2., 13.15 Aladdin
Máj. 30.–jún. 5., 15.30 John Wick 3. – Parabellum
Máj. 30.–jún. 5., 18 óra Fájdalom és dicsőség
Máj. 30.–jún. 5., 20.15 Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány

Filmek az Apollóban
Moziműsor

Mangalica finomságok  
a Mihály-napi vásáron
 
A Mihály-napi vásár Magyarország legnagyobb országos ki-
rakodóvására, melyet évente két alkalommal rendeznek meg 
városunkban. A 2019-as tavaszi vásártéren, május 11–12-én 
közel 1200 kereskedő kínálja portékáját az érdeklődők számá-
ra. Az értéket képviselő, legkülönfélébb kézműves és iparmű-
vészeti árucikkek mellett a gasztronómia is helyet kap a hét-
végén: a ragyogó napsütés mellett a kitűnő minőségű hazai 
borok, pálinkák és finom falatok széles kínálata gondoskodik a 
kellemes piacozás hangulatáról. 

A népszerűségének köszönhetően évről évre visszatérő saj-
tok, rétesek és kemencés lángos mellett a Mangalica Buci és 
a Mangalica Lángos is megjelenik a repertoárban. Az ínycsik-
landó Mangalica Lángosnál mangalicatepertős lángossal vár-
ják a vendégeket, de hasonlóan ínycsiklandó lesz a Mangalica 
Buciban tálalt grillezett mangalicatarja, zöldségekkel, ajvárral, 
lilahagyma chutneyval vagy cheddar öntettel.

A mangalicatenyésztés nem újkeletű hazánkban, de mára 
már nemzetközi sikerekről is beszélhetünk: jó minőségű húsa 
az alapja a világhírű spanyol serrano sonkának, valamint a ma-
gyar mangalica csaknem 80 százalékát exportálják Spanyol-
országba, az Egyesült Államokba, sőt Japánba, Szingapúrba, 
Hongkongba és Tajvanba is jut belőlük.

A mangalicatermékek annyira népszerűek a távol-keleti szi-
getországban, hogy már manga is készült a mangalicáról.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén május 11–12. 
között várják az érdeklődőket mangalicaérdekességekkel.
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Megfejtéseiket május 24-éig várjuk a 
korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió Keresztfához 
megyek – útmenti keresztek a 

Kárpát-medencében című  filmjéből 
sorsolunk ki két darabot DVD-n.  

Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfej-
tését beküldő szerencsés olvasóink:

Radácsi József, Kastély u. 51. 
Jónásné Halmosi Csilla,  
Kishegyesi út 50. 2/9.

Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén 
évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az 
elváltozás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválasztja, 
elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a 
lézerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt köröm, 
úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a talpon 
levő szemölcsök, vagy bármely testtájon levő 
számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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NAGYERDEI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 
KÖRHINTA, BOLHA A FÜLBE, LÉGY JÓ MINDHALÁLIG: 
PAZAR PROGRAM VÁRJA A KÖZÖNSÉGET EGÉSZ NYÁRON

DEBRECEN DRIVE
ÓRIÁSI AUTÓ- ÉS JÁRMŰIPARI SEREGSZEMLE 
A STADIONNÁL MÁJUS 24-ÉN ÉS 25-ÉN

KÖNYVHÉT A CSAPÓ UTCÁN
TALÁLKOZÁS AZ IRODALOMMAL 
JÚNIUS 12. ÉS 16. KÖZÖTT

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2019. május 10.– 
június 14.

 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

O deBreCen drive.  Ilyen még nem volt Debrecen-
ben: őrületes programkavalkáddal jelentkezik az ország 
egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, 
melynek a Nagyerdő ad otthont május 25-én és 26-án. 
500 különböző jármű, számos fellépő és rengeteg prog-
ram gondoskodik a szórakoztatásról.

Ritkaságszámba menő oldtimerek, tuning-, rally- és 
szupersport autók, motorok, katonai járművek, kamionok 
is felvonulnak. Szimulátorok, 5G távvezetés, ügyessé-
gi versenyek és koncertek is lesznek. Háromóránként 
látványos show-műsorok, street fighterek, quadosok 
kápráztatják el a közönséget, az autós kaszkadőrök és 
big foot roncsmászás sem maradhatnak ki a listából. 
De együtt láthatjuk a Sárga Angyalokat, találkozhatunk 
Berki Krisztiánnal, a gyerekek pedig felszállhatnak egy 
elképesztő kutyafogatra is ezen a rendezvényen, ahol a 
család minden tagja remekül szórakozhat majd. n

O állati zenéK. A Debreceni Közösségi Ház Pódium-
termében május 18-án, szombaton 10 órakor kezdődő 
koncert a Kodály Filharmónia Debrecen családi bérlet-
sorozatának befejező darabja. A Kodály Filharmonikusok 
a legnagyobb szerzők (mint például Csajkovszkij, Grieg, 
Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov, Vivaldi) „állati” zenéiből 
válogatta össze és adja elő a legnépszerűbbeket. A zenei 
részeket klasszikus és kortárs magyar költők (például 
Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Csukás István) versei 
kötik össze Domján Viktória fuvolaművész műsorvezeté-
sével. A koncertet Kiss Boldizsár vezényli.  

Jegyek a Kölcsey Központ jegypénztárában és a 
Karakter 1517 Könyvesboltban válthatók, vagy online a 
kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon! n

O móKa a manóudvarBan. Közös gyermek-
napi játékra várnak a szervezők minden kíváncsi kis és 
nagy manót, május 26-án, 10 és 18 óra között a Med-
gyessy Ferenc Emlékkiállítás udvarán. Talán sokan nem 
tudják, ám a mesés helyszín föld alatti üregében egy 
sárkány lakik, s neki köszönhető a szivárvány születése. 
Gyermeknapon a kicsik találkozhatnak a barátságos 
óriással, sőt sárkánytojást is készíthetnek majd. n

O az elveszett Bárány. A derék pásztor, 
Vendel báránykájának nyakában egy csengettyű lógott, 
melynek hangja betegeket gyógyított. A Garabonciás 
vihara azonban felkavarta a juhnyáj életét, és a kis-
bárány egyedül találta magát egy ismeretlen erdőben. 
Ám egy igazi pásztor, mint amilyen Vendel, nem mond 
le arról, hogy az elveszett Baricskát megkeresse és 
hazavigye, akár világ végéről is...

Écsi Gyöngyi vendégelőadását május 16-án és 19-
én láthatja a közönség a Vojtina Bábszínházban. n
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