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Kilencéves voltam, amikor elköltöztünk Debrecenből.
Nem volt könnyű a váltás; Debrecen és Budapest
nagyon más, különösen egy kisgyerek szemével. Apai
nagyszüleim, nagynéném, más rokonok és sok barát
szerencsére Debrecenben maradtak, ezért mindig
volt hova visszamenni. Olyan helyeket is felkerestem ilyenkor, melyek azóta is nagyon kedvesek és
fontosak nekem: a Nagyerdőt, a debreceni líciumfát
a Füveszkertben, a Csokonai Színházat, a Déri Múzeumot, a piacot, az Apolló mozit.
Ez utóbbiban visszatérő vendég lettem, mert időközben filmrendezéssel kezdtem foglalkozni, és 2017
óta a Malter Filmfesztivál is ide kötődik.
A fesztiválon három kisjátékfilmem is díjazott lett
már; ezeket a kitüntetéseket (köztük a közönségdíjat
is) az Apollóban vehettem át.
Első egész estés filmem szintén erősen kötődik
a városhoz: Szabó Magda Pilátus című regényéből
tavaly készítettem televíziós filmet. Az írónő minden
művében érezhető a debreceni identitás; szerintem
őt igazán megismerni csak úgy lehet, ha a város
szellemiségét is ismerjük. Következő utam biztosan elvezet a Szabó Magda-emlékházba, és egy
hosszabb sétával felkeresem az írónő debreceni
életének fontosabb helyszíneit.
A Déri Múzeum mellett általában a Modem kiállításai is érdekelnek. Tavaszi programnak a kortárs
drámák fesztiválját, a Deszkát néztem ki magamnak,
de szeretnék ott lenni a jazznapokon (ami egy ideje
a borfesztivállal közös rendezvény). S mert annyira
szerettem gyerekkoromban a Virágkarnevál hangulatát is, reményeim szerint ötéves kisfiamnak végre
megmutathatom idén ezt is.
Dombrovszky Linda
filmrendező
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Maradj
velem
Nagyzenekaros
Valentin-napi koncerten lép fel Debrecenben a Korál
együttes legendás
alapító billentyűse,
szövegírója és zeneszerzője. Balázs
Fecó ma már
sokkal kevesebb
fellépést vállal,
mint korábban, így
igazi különlegesség lesz élőben
hallgatni és látni
február 14-én a
Kölcsey Központban. Zenésztársaival ezúttal időutazást terveznek a dalok segítségével abba az elmúlt
ötven évbe, amelyet eddig a zenei pályán eltöltött. Elválaszthatatlan életművétől az ős-Neoton, a Taurus, és
a Korál együttes; dalain nemzedékek nőttek föl. Balázs
Fecó zenekara ezen az estén kiegészül sztárvendégével: Szűcs Antal Gáborral. ■

Mélyáramok
Nagyszabású kiállítás nyílt a Modemben, mely bemutatja a párhuzamokat, a kapcsolatokat a magyar fotográfiában. A világhírű elődök – többek között Brassaï,
Lucien Hervé, Paul Almasy – eredeti művei mellett
a kortárs magyar fotóművészet számos alkotásával
is megismerkedhetünk. A tárlat részben a SzöllősiNagy–Nemes műgyűjtő házaspár fotográfiai kollekcióját mutatja be, másrészt – a Budapest FotóFesztivál
keretein belül immár harmadik éve megrendezett
kortárs kiállítások nyomán – félszáznál is több magyar
fotóművész alkotását tárja elénk.
A kiállításhoz kapcsolódóan fotós workshopot rendeznek február 14-én az intézményben. ■

A papucsszaggató
királykisasszonyok
Ki látott már olyan tarisznyát, amely sohasem telik
meg, s olyan bundát, amit ha valaki magára kanyarít,
láthatatlan lesz? Ki találkozott már olyan ördöngös
lélekkel, aki álomport hint mindenkire, aki útjába kerül?
De az is fogas kérdés, hogy egy éjszaka alatt miképpen feslik szét egy pár papucs! A juhászlegény, mint
minden mese hőse, sok mindennel szembe néz, utazik
erdőkön, mezőkön, s lát olyan csodákat, ami számára
is hihetetlen. S hogyan nyeri el a legkisebb királylány
kezét? Ez kiderül a Vojtina Bábszínházban. ■

Ötéves az Agóra
Ki volt az a debreceni egyháztudós és botanikus, akinek az
első magyar nyelvű gyógynövényekről szóló könyvet is
köszönhetjük? Miért nevezték
el magyar Faustnak a XVIII.
században élt híres debreceni
professzort, Hatvani Istvánt?
Hány helyen őrzik a világon a
kabai meteorit darabjait? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk február 8-án és 9-én,
az Agóra ötödik születésnapján. A kétnapos rendezvényen
a rendhagyó programok – egy
minikiállítás, izgalmas tudománynépszerűsítő előadások
és ismeretterjesztő foglalkozások – mind valamilyen
módon kapcsolódnak a debreceni természettudomány
születéséhez, a városhoz kötődő, különböző területeken
dolgozó tudósok életművéhez, munkásságához.
A rendezvény vendége lesz a természettudomány
népszerűsítésének egyik hazai „élharcosa”, Zsíros László Róbert, a Szertár néven futó szórakoztató internetes
ismeretterjesztő sorozat atyja, aki különleges kísérleti
bemutatóval készül erre a hétvégére.
A programok kizárólag előzetes regisztrációval látogathatók! Bővebb információk az Agóra weboldalán. ■
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Időszámításom szerint
Ez Varga Tamás debreceni orvos-fotográfus vis�szatekintő kiállításának címe; annak egyes szám első
személye egyfajta leltárként is értelmezhető, melyben
sorra veszi azokat az állomásokat, melyeket fotográfusként fontosnak tart, és néhány friss munkájával
felveti a továbblépés lehetőségét is.
Egyéni
kiállítása a
B24 Galériában
elsősorban
az elmúlt tíz
évre fókuszál,
azon belül is az
analóg-kézműves technikával
készített munkákra. Varga
Tamás ugyanis
hosszú idő óta
a fotográfiának azon markáns képviselői közé tartozik,
akik régi, nagyméretű, általában faszerkezetes fényképezőgéppel és alkimista praxissal készítik többnyire
egyszeri és megismételhetetlen fényképeiket. Alkotói
módszerére jellemző, hogy a bonyolult kézműves
fotóeljárásához – mely adottságainál fogva alkalmas
egyfajta belső látás megteremtésére – az eszközhöz
legalkalmasabb témát kutatja fel. Ennek kitalálását
minden esetben hosszadalmas tervezés és gyakorlati
előkészítés, majd időigényes megvalósítás követi.
A téma sokféle; ami azonos bennük, az a fotográfiai
hagyományokhoz kapcsolódó, személyes hangulatú,
archetípusos képi nyelv. Akár női test, portré, emberi
csont, táj vagy vurstli a téma, a mindannyiunk számára ismerős látványvilág különös hangulatával, vizuális
letisztultságával saját emlékeinkből is előhívható.
Varga Tamás tárlata március 7-ig látogatható a B24
Galériában. ■

A tárgyak birodalma
Az esztendő első Csak Design vására február 9-én
11 és 17 óra között az Egyetem díszudvarán várja
az érdeklődőket.
Központi témának a szervezők ezúttal a tervezők által létrehozott tárgyakat választották.
Vajon egy tárgy mikor lép túl a puszta tárgy fogalmán? Mitől válik önmagán túlmutató objektummá? Mi az a szellemi, érzelmi tartalom, amivel a
designerek munkája feltölti, és mit ad ez azoknak,
akik kapcsolatba kerülhetnek ezekkel a tárgyakkal?
Ezen a vasárnapi eseményen – a tervezők mellett és a kézzelfogható tárgyakon kívül – természetesen a gasztronómia és a kikapcsolódás is fontos
szerephez jut majd. ■

Széttépve
Vajon miért választja az ember az élet helyett az élet
villanásnyi illúzióját? Mi az, amiért az olykor biztonságos családi hátteret, a tiszta jövőt egy koszos
gyorséttermi WC-re váltja? Mi az a pillanat, ahol megszületik a döntés, hogy fejjel csússzunk lefelé a lejtőn?
A függőség mindenki életében megtalálható, hol
észrevehetetlenül, hol látványosan. Az Orlai Produkció
előadása az embert boncolgatja, a döntést vizsgálja,
és igyekszik bemutatni, hogy az élet néha tényleg csak
egy pillanaton múlik! Igaz történetek, zene, fény és
sötét, valamint az a helyzet, amikor azt érezhetjük: a
döntés a miénk, de talán létezik kiút…
Ennek a különleges hangulatú zenés előadásnak
részesei lehetnek a nézők a Csokonai Színházban is
február 24-én. A Széttépve című produkcióban színre
lép Szabó Kimmel Tamás, valamint Lázár Zsigmond és
zenekara. ■

Világklasszis
hegedűművészek
Február 11-én Baráti Kristóf, március 3-án Kelemen
Barnabás lesz a Kodály Filharmonikusok
Debrecen hangversenyének szólistája. Mindketten a Beethoven 250.
sorozat keretében zenélnek együtt
a debreceni szimfonikusokkal.
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
Baráti Kristóftól a klasszikus
mester D-dúr hegedűversenyét hallhatja a közönség,
Kollár Imre vezényletével.
A szintén Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjjal
kitüntetett Kelemen
Barnabás a C-dúr
hármasverseny
zongorára, hegedűre
és gordonkára közreműködője, az orosz Alexander Buzlov csellista
és Somogyi-Tóth Dániel
zongoraművész, az est
karmestere mellett. Bővebb
információk, jegyek: www.
kodalyfilharmonia.hu. ■
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„Sajátos életforma
a színház,
így nincs túl sok
szabadidőm”
Egyértelmű volt, hogy a Csokonai Színházba
szerződjön fiatal színészként?
Debreceni vagyok, de véletlen volt – amennyiben
vannak véletlenek –, hogy amikor 2006-ban végeztünk Pesten a színművészetin (ahol Lukáts Andor
és Jordán Tamás voltak az osztályfőnökeim), itt
pont akkor volt igazgatóváltás, új társulat alakult.
S amikor később hívtak máshova, végiggondoltam,
hogy miután itt élnek a szüleim, a nagyszüleim,
a testvérem, barátaim, jó itt nekem. Ismerem az
utcákat, a házakat, az embereket… Persze, az is
nagyon izgalmas, ha megérkezek egy új helyre, és
felfedezem azt,
A Don Quijote címszerepében

A színpadon sokféle szerepben láthatják a
nézők, a hétköznapjairól, a magánéletéről
azonban nem sokat tudhatnak: a világot jelentő deszkákon kívül ugyanis nem
különösebben szeret szerepelni. A Dehir
választásán a jelöltek között volt az év
kulturális szereplője címért folyó küzdelemben – igen előkelő társaságban –, és
a végén meg is nyerte ezt a kategóriát:
mi több, ő kapta az év embere címet is!
Mercs Jánossal, a Csokonai Színház
művészével stílusosan egy csupa tükör,
csendes öltözőben ültünk le beszélgetni.
Hogy emlékszik, milyen volt itt debreceni
diáknak lenni?
Nagyon jó; gondtalanul teltek ezek az évek. Mivel
korán eldőlt, hogy mivel szeretnék foglalkozni, az
Ady-gimnázium igazán remek helynek bizonyult
számomra; meleg szívvel gondolok rá, na meg a
színházra is, ahova már egészen fiatalon bejárásom
lehetett.

az viszont, hogy a családom itt él,
és itt vagyok velük, semmihez sem
hasonlítható.
A saját városommal egyébként jóval összetettebb
a viszonyom, mint más helyekkel; sok minden fűz
ide, a színházon keresztül, meg azon kívül is. Közel
lakom, biciklivel 15 perc a színház; fontos szempont
volt, hogy ne legyek innen túl messzire, mert ha van
napi két próbám vagy előadásom, közben hazamegyek a családomhoz. Arra a környékre költöztem
vissza egyébként, ahol tízéves korom óta laktunk; a
szüleim most is ott élnek tőlünk pár utcára.
Sokféle szerepben láthatta a közönség. Közel
másfél évtized után melyeket tartja a legkedvesebbeknek?
A kezdeti időkből Osztrovszkijtól a Vihart, amit
Viktor Rizsakov rendezett, és egy nagyon érdekes
iskolával ismerkedtünk meg általa. Ott volt még
az Oblom-off, a Szegény Dzsoni és Árnika vagy a
Revizor. Sokszor felemlegetik az ismerősök, és én is
nagyon szerettem a Bolha a fülbe című darabot.
De jó volt megismerkedni és találkozni Szabó Magdával is, amikor a darabjaiban játszhattam, és az
Egy szerelem három éjszakájára is szívesen emlékszem vissza, ahol még énekelhettem is. Az utóbbi
években pedig egészen elkényeztet a színház: a Há-
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rom nővér, a Tesztoszteron, a Szétbombázva vagy a
Don Quijote nagyon jó szerepekkel kínált meg.
Honnan értesült róla, hogy a Dehir Év embere
választásának jelöltje lett?
A művészeti főtitkárunk, Miklós Eszter szólt. Örültem neki, jólesett, bár egy ideig nem hittem, hogy
nyerhetek. Ha akkor megkérdeznek, biztosan Nemes
József karnagy urat és a Lautitiát mondtam volna
esélyesnek, aztán amikor elkezdtünk fej fej mellett
haladni, kezdtem beleélni magam én is. Nagyon
sok visszajelzést kaptam; jólesett, amikor bementem például a könyvtárba, és valaki, akivel nem is
ismerjük egymást,

csak annyit mondott, hogy én is
magára szavaztam ám…
Budapestről, Győrből is üzentek ismerősök, hogy
látták és szavaztak rám, de még Kapa, Mucsi Zoltán
is felhívott. De nemcsak szakmabeliek, hanem akár
a pék is, a boltos is megszólított. Vagy a fiam óvónője. Nem tagadom, jólesett ez, mert csak itt élek
már néhány évtizede, és nagyon örülök, hogy végül
sikerült megnyernem.
Sokat dolgozik?
Eléggé, de nem panaszkodom. Ötödik éve foglalkozom amatőr színjátszókkal egy pályázat keretében,
máskor versmondókat zsűrizek, de van egy saját
előadásom is Babits Jónás könyve című verséből,
amit iskolákban, művelődési házakban játszom, ha
hívnak. Itt a színházban három-négy bemutató az

A Tesztoszteronban, Janka Barnabással

átlag egy évadban, idén viszont kértem, ha lehet,
kicsit legyen kevesebb, három hónapos a kislányom
ugyanis, és szeretnék minél több időt vele tölteni.
Még a díjátadás napján is játszott!
Igen; akkor a Szívlapát volt műsoron.
Ha nem dolgozik, hogyan lazít, mi kapcsolja ki?
Sajátos életforma a színház, így nincs túl sok szabadidőm. Ha meg van, akkor sem egyszerű a helyzet,
mert nem életszerű, hogy, mondjuk, délután háromkor, amikor én ráérek, programot tudjak szervezni a
barátokkal, mivel akkor általában ők még javában
dolgoznak, estefelé pedig én. Az nagyon jó, hogy a
feleségem is hasonló érdeklődésű; vele nemrég egy
délelőtt a Modembe mentünk el egy kiállításra.
Jó volt együtt kimozdulni kicsit. Nyáron egy-egy nyaralás belefér, és, persze, gyakran megyünk színházba
is, mert fontos, hogy a kollégáimat megnézzem azokban a darabokban, amelyekben nem vagyok benne.
A fiam most már ötéves, így vele is több helyre el
lehet menni. A múltkor például a Lautitiát hallgattuk
meg; most már ő is kibír egy koncertnyi időt.
Sport?
Hetente egyszer focizok; ez fizikailag is jól jön, meg
ki is kapcsol, hogy olyankor csak a játékra kell figyelnem. Emellett van egy régi házunk, nagy kerttel,
és bár nem vagyok egy ezermester típus, de ott is
mindig van mit csinálni.

Az év embere díjat Papp László polgármestertől
vette át

Vannak álmai, tervei? Mit vár 2020-tól?
Egyszerű dolgokat: jó szerepeket, egészséget, boldog családi életet... ■
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Sötét idők hétköznapjai

A Makoldi-vonal
A Belvárosi Galéria előző kétévi programjának meghatározó eleme volt a 2017-ben elhunyt Makoldi Sándorra való emlékezés. Ez a tárlat az alkotó rajzaiból,
grafikáiból válogat, s célja, hogy ezúttal a grafikai
munkásságát is megismertesse a művészetszerető közönséggel, és a műveken keresztül láttassa a mestert
is, aki idén lenne 75 éves. Makoldi Sándor karakteres
személyiségének hatása kitapinthatóan jelen van számos alkotó munkásságában, akik mesterükként, vagy
barátjukként tekintettek rá. Életműve megérdemli,
hogy Debrecen kiemelt figyelmet szenteljen a hagyaték
méltó elhelyezésének, gondozásának. A Makoldi-vonal
február 28-áig várja a látogatókat. ■

E címmel februárban rendez újra szakmai találkozót a
Déri Múzeum. Az 5. Sötét Idők Konferencia – a hagyományokhoz híven – a Kárpát-medencei népvándorlás
kori régészet világába vezeti a résztvevőket. A találkozót az újabb kutatási eredményeknek és a problémák
vizsgálatának kívánják
szentelni a szervezők.
Ennek szellemében a konferencia témája és címe:
Sötét Idők Hétköznapjai.
Települések, temetkezési helyek, illetve az anyagi
műveltségek kutatása
kiemelt figyelmet élvez a
népvándorlás kori régészetben. Az 5–11. századi
Kárpát-medence ideális
terepnek tekinthető a problémakörök tárgyalására,
így a témaválasztás az e
téren szerzett tudásanyag
összegzését célozza.
A fő témakörök a következők lesznek: egy feltárt
telep vagy temető, illetve az ezeken a lelőhelyeken
megjelenő különleges, érdekes tárgytípusok bemutatása, mikroregionális kutatások, valamint természettudományos módszerek és kutatások.
Február 13-án és 14-én a Déri Múzeum Dísztermébe az ország minden részéről érkeznek szakemberek,
hogy a két nap alatt huszonnyolc előadást hallgassanak meg a konferencián. ■

Maskarádé

Eredő
Folytatódik a művelődéstörténeti sorozat a Belvárosi
Közösségi Házban. Az előadások szerdánként, 18.30
órakor kezdődnek. Február 12-én Pap Gábor új könyvével, a Három magyar szentbeszéddel ismerkedhetünk
meg, két hét múlva, 26-án
Szántai Lajos tart előadást
Bethlen Gábor koráról.
Márciu 4-én Harangozó
Imre témája az alföldi
pásztorművészet lesz,
11-én pedig Szántai Lajost
hallhatja a közönség II. Rákóczi Ferencről. ■

Ismét kiseprűzi a telet a Vojtina társulata a városból!
Február 10–14. között 9.30, 11 és 14 órától Illik a tánc
a farsangnak, minden rongya fityeg annak címmel a
Vojtina játszószínházában táncos lábú figurások várják
a gyermekeket télűző játékokra. Február 18-ától 21-éig
10 és 14 órától Konc Király és Cibere Vajda csap össze
a Vojtina falai között az ORT-IKI, a Szeredás, a Kuckó
Művésztanya, a Hajdú és a Forgórózsa Táncegyüttes,
valamint a Vojtina közreműködésével.
Február 22-én szombaton 16 órától a Városházától
indul a télkergető menet, hogy a Kossuth téren tanúi
legyünk Konc Király és Cibere Vajda – a bőség és böjt
urai – viadalának. A sorozat másnap, vasárnap 10
órakor Családi Maskarádéval zárul.
A programokról bővebb információ a 418-160-as
telefonszámon vagy a szervezes@vojtinababszinhaz.hu
e-mail címen kérhető! ■
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Egy befutott sportág,
melyben a magyarok
nagyon jók!
Az akrobatikus rock and roll páros női tagja többet
van a levegőben, mint a földön – mondja e szép és
látványos sportág országosan és nemzetközileg is
elismert szakembere, Szarvas Ferenc, a debreceni
Kenguru Tánc-sport Egyesület vezetőedzője.
– Az akrobatikus rock and rollban páros és
formációs kategóriában mérhetik össze tudásukat a versenyzők. A legkisebbeknél (6–11 év) nincs
akrobatika, csak a szabálynak megfelelő koreográfia.
A serdülőknél (10–14 év) hosszabb a táncidő és gyorsabb a zene, a junior kategóriában (14–17 év) pedig
már végre lehet hajtani kisebb akrobatikákat. Három
kategória van a felnőtteknél is; itt a legmagasabb az
„A”, melyben nagyon sok látványos elem van.
Az egyesület 1993-ban alakult, nagyon sok jó
versenyzőt neveltek ki; többen választották hivatásul ezt a szép sportágat. Sok versenyt rendeztek, és
terveik között szerepel, hogy 2021-ben Debrecenben
szeretnének világkupát rendezni.
S hogy mennyire életképes a Kenguru? Mint
Szarvas Ferenc mondja, önfenntartóak, tagdíjakból,
fellépési díjakból tartják el magukat. Az idei éves

Új Út épül a BalmazÚjvárosi Út
és a vezér utca keleti vége között
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat „egyetemi Innovációs Park elérhetőségének javítása” (top6.1.5-16-De1-2017-00004) című pályázatát a támogató
560.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A beruházás során megvalósul a Balmazújvárosi úttól
(33-as számú főút) északi irányban található, a METRO
Áruháztól a Vezér utca nyugati végéig tartó terület fejlesztése. A területen kb. 1000 méter hosszú belterületi
gyűjtőút építése valósul meg. Ezen a szakaszon kétirá-

versenynaptáruk egyébként már tele hazai és külföldi
megmérettetésekkel.
– Jelenleg is vannak olyan párosaink, akik járják
a világot, emellett nagyon jó az utánpótlásunk mind
a párosoknál, mind a formációknál. Kállai Kristóf és
Kelemen Kitti párosunk a Children kategóriában az
ország legjobbjai között van, Lénárt János és Ács
Vivien a felnőtt „C” kategóriában szintén nagyon jók.
A junior kategóriában is van két tehetséges párosunk,
akik nagy lendülettel, motivációval készülnek. Az én
két fiam a felnőtt „B” kategóriában készül a versenyre.
Akik emlékeznek a Kismenők tévéműsorra, ott szerepelt Szarvas Benjamin és Papp Csenge; ők már a felnőtt kategóriában versenyeznek. Formációnknál főleg
a kis formációk azok, akikkel versenyzünk, fellépünk.
Aki kedvet kapott ehhez az izgalmas és látványos
tánchoz, keresse Szarvas Ferencet, aki ezen a számon
érhető el: (30) 998-6550.

nyú, 2x3,25 méter széles forgalmi
sávú út építése történik.
A kivitelezési munkák
során csapadékvíz-elvezető rendszert építenek szikkasztó árkokkal és vízelnyelőkkel,
közvilágítási hálózatot alakítanak ki 40
darab közvilágítási oszlop kihelyezésével. Megtörténik
az érintett terület akadálymentesítése, a közművezetékek elhelyezése, kiváltása és védelembe helyezése. A
kivitelezés során kivágott fákat összesen 44 darab fával
pótolják.
A projekt célja az Egyetemi Innovációs Park területének
könnyebb megközelítése, a munkaerő mobilitás és a
gazdasági fellendülés érdekében.
A fejlesztés eredményeképpen egy gyorsan és könnyen
megközelíthető terület jön létre, mely lehetőséget biztosít újabb vállalkozások betelepülésére, új telephelyek
kialakítására, amely rövid- és középtávon hozzájárul a
foglalkoztatás, hosszú távon pedig a város lakosságának
növekedéséhez.
Tervezett befejezés: 2020. 04. 31.
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Kreatív focit ígér a Loki új szakvezetője
Január elején átalakult a DVSC
labdarúgócsapatának szakmai
stábja, melynek élén a pro licenccel
rendelkező Vitelki Zoltán áll. A Borsodból érkezett tréner nézőkkel és
domináns futballal töltené meg a
Nagyerdei Stadiont.
Munkáját a szintén a legmagasabb edzői képesítéssel rendelkező Kriston István, valamint
az előző szakmai stáb tagja,
Igor Bogdanovics segíti. A DVSC
kapusedzője továbbra is Erdélyi
Miklós marad, aki 2011 januárja óta
látja el feladatát az első csapatnál. Mellettük egy erőnléti edző is
dolgozik Száraz Ádám személyében,
aki MLSZ erőnléti edzői képesítéssel
rendelkezik. Eddig a Debreceni Labdarúgó Akadémia utánpótlásában
dolgozott; jelenleg a Testnevelési
Egyetem Labdarúgó Szakedzői képzésére jár. A csapat videóelemzője
továbbra is Cserháti Levente, aki
szintén tagja volt az előző szakmai
stábnak.
– Természetesen tisztában vagyok vele, milyen felelősséget jelent
egy ilyen tradíciókkal rendelkező
klub felkérése, mint a DVSC – hangsúlyozta Vitelki Zoltán, aki hozzátette: a Szima Gábor klubelnökkel
folytatott beszélgetései alkalmával fontos szempont volt, milyen
nézeteket vall a futballról, és milyen

ehhez képest a klub filozófiája. Kialakult közöttük az összhang, hiszen
az elképzeléseik közösek.
– Az én játékfelfogásom az,
hogy kreatív, domináns futballt
játsszon a csapat – fogalmazta
meg a lényeget a tréner. – De az
elnök úr és a klub filozófiájánál is
fontosabb az, hogy a szurkolók
hogyan viszonyulnak a csapathoz.
Mert amikor itt van egy gyönyörű
stadion, és kevés benne a néző,
akkor valami nem jó. A stábnak,
a csapatnak és a klubnak is közös
célja kell hogy legyen a stadion
megtöltése.
Az új vezetőedző leszögezte:
a keret adott, az alap, amire tud
építkezni, megvan a csapatban,
hiszen rendelkezik egyéniségekkel,
kreatív futballra képes játékosokkal.

A lemondott debreceni tréner
lett az Év edzője
A Loki futballcsapatának éléről
decemberben távozott Herczeg
Andrást választották a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének
(HLSZ) szavazásán az OTP Bank
Liga 2018/19-es idénye legjobb
edzőjének. ■
Mint Herczeg András esztendő
végi lemondólevelében írta:
„Debrecenben magasak az elvárások, a közönség is igényes. Azt
kívánom, hogy a Loki ismét elérje azokat a sikereket, amelyeket
együtt elértünk korábban.”

A feladat: stabilabbá, tudatosabbá,
kompaktabbá tenni a csapatot.
Olyan rendszert kell találni a gárdának, amely működik, és a játékosok
képességeihez illeszkedik.
– Kemény edzésekre és olyan
tudatos munkára van szükség, ami
a játékosokban nem ébreszt kételyt
a mérkőzések közben – mutatott rá
a szakember, aki hozzátette: egész
eddigi pályafutása során mindig
arra törekedett, hogy pozitív hozzáállást sugározzon azok felé, akikkel
dolgozik, s ez nem lesz másképpen
Debrecenben sem. ,,Nem szeretek
sokat beszélni az öltözőben, az én
lételemem a pálya, de szívesen
beszélgetek a játékosokkal. Szeretném, ha nyugalom lenne a csapatban, mert az repíthet bennünket
felfelé!” ■

Program:
Február 1., 17 óra
Puskás Akadémia–DVSC
Február 5., 18 óra
DVSC–MOL Fehérvár FC
Február 8., 17 óra
Diósgyőr–DVSC
Február 15., 17 óra
DVSC–Mezőkövesd Zsóry
Február 22., 17 óra
Paksi FC–DVSC
Február 29., 19.30 óra
Ferencváros–DVSC
Március 7., 17 óra
DVSC–Kisvárda
Március 14., 17 óra
DVSC–ZTE FC
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Taroltak
a magyarok
a Főnix jegén

Országos tenisztorna
a Teknősben

A Debreceni Egyetem szeptemberben avatott új teniszcsarnoka, a Teknős névre keresztelt impozáns létesítmény rangos esemény házigazdája volt január közepén:
a négypályás csarnokban rendezték meg a 14 esztendős
korosztály magyar bajnokságát, az Unideb Kupát. A
viadal támogatói a debreceni teniszcsarnok építészeti és
burkolati különlegességeit is bemutatták. A HUNÉP és
a Globál Sport az építkezésről, a holland Pulastic cég a
burkolatról számolt be a szakmai előadáson. Raimond
Ubing, európai területi menedzser előadásában kifejtette:
a teniszközpont sportburkolatának korszerűségét fémjelzi, hogy az ATP-, WTA-viadalokon, valamint Australian
Open pályáin is ezt a pályaborítást használják. ■

volt a nemzetközi szövetség részéről
Debrecennek és Magyarországnak adni
a Short Track Eb rendezési jogát, hiszen
fantasztikus futamokat láthatott a telt
házas közönség – hangsúlyozta Becsky
András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója. ■

Évkezdésnek nem rossz!
Féltettük a Lokit, hiszen gyengén muzsikált az esztendő
második felében, edzőváltás is volt a csapatnál, s
mindössze három hét jutott a felkészülésre, a közös
munkára Vitelki Zoltánnal.
A 2020-as felütés azonban ragyogóan sikerült: a
két találatot jegyző Szécsi Márk, valamint Bódi Ádám
és gólpasszal és góllal is jeleskedő Adeniji jóvoltából kiütéssel felérő 4–0-s győzelmet könyvelhetett el a DVSC
az Újpest elleni január végi nagyerdei szezonnyitón. Mire
a sorok az olvasó kezébe kerülnek, a gárda már túl van
a felcsúti fellépésen is, s remélhetőleg az új év lendülete a Puskás Akadémia otthonában sem szakadt meg. ■

Fotó: dvsc.hu

Az 500, az 100 és az 1500 méteres távon is itthon maradt az
arany a debreceni Főnix Csarnokban rendezett rövidpályás
gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. Liu Shaolin Sándor
és testvére, Liu Shaoang
remekelt a nagyszerű versenyeket hozó viadalon, s az összetett
verseny első és második helyén
is ők végeztek. A magyar testvérpár
hetedszer aratott közös diadalt; ezúttal
három számban is egymás oldalán álltak a
dobogón. A nők versenyében az Ausztráliában született
Lockett Deana összetett nyolcadik helyezése volt a legjobb magyar eredmény. Váltóban az érmes helyre érkező
magyar csapatot a férfiaknál és a nőknél is kizárták.
A rendezvény rendkívül nagy népszerűségnek örvendett a szurkolók körében, szombaton és vasárnap is telt
ház volt.
– Csak, hogy érzékeltessem, mekkora siker is volt ez:
tavaly Montrealban, a sportág őshazájában is körülbelül
ennyien voltak a nézők. Ez is bizonyítja, hogy jó döntés
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Egyre fiatal(os)abb
csapattal van versenyben
a Loki

Jubileumi évet ünnepelhet a
DVSC női kézilabdacsapata
idén, hiszen 25 évvel ezelőtt
nyerte meg először az EHFkupát. Az évfordulót EHF-kupacsoportkörrel ünnepli a Loki.
Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője
ennek apropóján
elmondta: a
Lokinak vissza
kell nyernie
azt a szerepét
a hazai és a
nemzetközi
porondon,
amit korábban betöltött.
Azaz a magyar
bajnokságban
stabilan az élmezőnyhöz tartozni, és
folyamatosan benne lenni az
európai körforgásban. Köstner
Vilmos pedig úgy véli, nyáron
sikerült lerakni egy olyan csapat
alapjait, amelyikben ideális
arányban keverednek a fiatalok
és a tapasztalt játékosok.
Januárban aztán elkezdődött
a DVSC Schaeffler csapatának
nagy menetelése. Az EHF-kupa
és a bajnokság jelentette kettős
terhelés azt jelenti, hogy 13
mérkőzésen kell helytállni
48 nap alatt, ez pedig nagy kihívás a csapat számára.
Az első nagy feladat a EHFkupában jött, hiszen a rutinos játékosokból álló török Kastamonu
otthonába kellett utazni.
Nos, a Loki parádés végjátékkal a maga javára fordította a
meccset, kiváló csapatmunkának
és a Kovács Anna–Arany Rebeka
fémjelezte jobbszárny remeklésének köszönhetően. Hétközben
Kisvárdán egy döntetlenre

futotta, nem kis részben
annak köszönhetően, hogy
a Törökországban a lövő
kezén hüvelykujj-sérülést
szenvedő Jeca Deszpotovics
kiszállni kényszerül a a körforgásból. S hogy a baj ne járjon
egyedül, a Banik Most elleni
hazai kupameccset – térdsérülése miatt – már Vámos Petra is
a montenegrói átlövő mellől volt
kénytelen civilben végignézni.
Ekkor újra megmutatkozott,
milyen erő, milyen potenciál van a debreceni
női kézilabda utánpótlásában. Mert
színre lépett az a
Borgyos Panna,
akit sérülése
miatt szinte
egész ősszel
nem láttunk, és
olyan sebességgel cikázott a
csehek között, hogy
szemmel alig lehetett
követni. Bejött aztán
az ígéretes átlövő tehetség,
Poczetnyik Luca, aki két góllal
tette le a névjegyét, Szabó Dóra
megint megfogta a szokásos
hetesét, és láthattuk a pályán
az utánpótlás újabb ékességét,
Vámosi Pannát is.
Hétközben aztán nem volt
esély az újabb bravúrra, a magyar bajnokság második helyét

megcélzó Siófok ellen, de tapsolhattunk a 18 éves szélső, Petrus
Mirtill és Vámosi Petra góljainak,
és Borgyos újfent jelezte: lehet
rá tartósan számítani. Aztán az
EHF-kupában is odalett az idei
hetedik (!) meccsen a veretlenség, mert a Thüringer HC
BL-szintű produkcióval vitte el a
pontokat a Hódosból. És a meccs
hajrájában ismét a fiatalok vagánysága vitt életet – és gólokat
– a Loki játékába.
A Loki utánpótlás-nevelő bázisa ismét bizonyított! ■

Program:
február 1., 15 óra
DVSC Schaeffler–Kastamonu
Belediyesi GSK
február 7., 18.30
ALBA Fehérvár KC–DVSC
Schaeffler
február 9., 18 óra
DHK Banik Most–DVSC
Schaeffler
február 14., 18 óra
DVSC Schaeffler–Váci NKSE
február 22., 18 óra
Békéscsabai ENKSE–DVSC
Schaeffler
március 6., 18 óra
DVSC Schaeffler–Érd
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14
O BEFEJEZŐDHET a Latinovits Színház beruházása, miután a Románia–Magyarország határ menti
együttműködési program keretében komoly forrást
nyert Debrecen és Nagyvárad. A támogatás teljes
költsége két pályázatból áll össze; ezek együttes
összege 17,6 millió euró, azaz 5,6 milliárd forint.
2021-ben akár már előadások lehetnek a Latinovits
nevét viselő színházban. Megjelent a Csokonai felújítására kiírt tender is: a Modern Városok Program
részeként 6 milliárd 350 millió forinttal támogatja a
kormány a Csokonai Színház teljes körű felújítását.
A beruházó az önkormányzat, azaz Debrecen lesz a
gazdája a felújításnak. n

O 600 EZER. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni repülőtér, ahol december 30-án a hatszázezredik utast köszöntötték: Gál Juditot, aki Barcelonából tért haza. Az eseményt követő sajtótájékoztatón
szó volt arról, hogy Debrecenből 14 desztinációt
érhettek el az utasok 2019-ben, a következő évben
pedig tovább bővítik a kínálatot. A reptéren nemcsak
a járatokat fejlesztik, az utasok kényelmét szolgálva
elkészült, például, egy büfé is. Épül egy tűzoltólaktanya, és vásárolnak két új tűzoltó járművet is.
A tervek szerint a legkorszerűbb utasbiztonsági eszközöket szerzik be. Az eseményen Papp László polgármester hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartják a
repülőtér vezetésével a megnövekedett utaslétszám
dinamikus kiszolgálását, a biztonsági paraméterek
növelését. Mint hozzátette: jövőre egy új kifutópálya
tervezését is elindítják. n
O STRAND. A tervek szerint az Aquaticum Strandfürdő 2020 májusának utolsó hetében nyílik meg.
„Ekkor van a gyermeknap és a pünkösdi hétvége is;
ekkor tervezzük a strandfürdő megnyitását – jelentette be Papp László polgármester. Mint kiemelte:
azt szeretnék, hogy a debreceniek kitüntetve érezzék
magukat, ezért bevezetik az úgynevezett Debrecen
városkártyát, mellyel számos kedvezmény vehető
majd igénybe. A kártya a strandfürdő esetében jelentős kedvezményt, mintegy 30 százalékot biztosít
majd. n

O ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Immár hagyományos módon
a Kodály Filharmónia Debrecen – illetve a Kodály
Kórus – a Református Nagytemplomban újévi
koncertet adott. A hangverseny elején Papp László
beszédet mondott. Debrecen polgármestere többek
közt elmondta: „Debrecen a következő években számos vonatkozásban reális alternatívája, sőt nem egy
esetben riválisa lesz Budapestnek. Kézzelfoghatóvá
tesszük, hogy az országnak van egy másik fővárosa
is, amely büszke nemzeti tradícióira, a kereszténységhez és általában a vallásokhoz kötődő kapcsolatára, sőt mi több, ezt erősíti, és mindezzel együtt
haladó, fejlődő és nemzetközi kapcsolataiban nyitott
gondolkodású, fiatalokra építő város.” n
O KÖZÖS NYÍLT NAPOT szervezett a BMW és a
Debreceni Szakképzési Centrum. „Az együttműködésnek az volt a célja, hogy olyan életpálya-lehetőséget kínáljon a debreceni fiataloknak, amely
megfelelő minőségű munkahely megteremtésével
a városban tartja őket. Egy város életében ugyanis
az a legfontosabb, hogy megtartó ereje legyen” –
mondta a nyílt napon Papp László polgármester.
Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja pedig arról nyilatkozott, hogy „a közös munka egyik legnagyobb gyümölcse, hogy sikerült kidolgozni egy közös tananyagot, és kollégáinknak átadni azokat az elvárásokat,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a képzési idő
alatt a diákok hasznosan töltsék idejüket, a képzés
végeztével pedig egy gyakorlatias, azonnal alkalmazható tudással rendelkezzenek”. Az eseményen
nagyon sok érdeklődő diák jelent meg. n
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Barcsa Lajos és Papp István

Széles Diána és Becsky István

Krasznahorkay Attila kapta
a zsűri különdíját

Átadták a Dehir.hu választásának díjait
A Dehir.hu, a Médiacentrum Debrecen hírportálja
újra megrendezte nagy választását. A középpontban
ezúttal az állt, mire lesz érdemes később is emlékezni 2019-ből.
Az olvasók négy kategóriában voksolhattak, és
több ezer szavazatot adtak le. A választás győztesei ünnepélyes körülmények között, a város bálján
vehették át díjukat.
A közönség szavazatai alapján az év sportembere kategóriát Battai Sugár Katinka nyerte, az év
kulturális szereplője Mercs János, az év gazdasági
szereplője Papp István lett, az év rendezvénye címet
pedig a 3x3-as kosárlabda-bajnokság nyerte el. Az
év emberét a Dehir zsűrije választotta meg a kategóriák győzteseiből.

Battai Sugár Katinka díját édesapja vette át Balázs Ákostól

O VÁROSI BÁL. A Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gyógyító tevékenységéhez
járultak hozzá az idei Debrecen Város Bálja
résztvevői. A bált a debreceni önkormányzat,
a Debreceni Egyetem és a Hajdú-Bihar Megyei
Iparkamara közösen szervezte. Az eseményen
Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész
saját fejlesztésű zongoráján adta elő a Kodály
Filharmonikusokkal közösen erre az alkalomra írt
zeneművét, a Debrecen fanfárt. A hagyományoknak megfelelően idén is debreceni középiskolások adták elő a nyitótáncot, amelyben a Csokonai
Színház művészei is közreműködtek. ■

Az év embere díjat idén Mercs János, a Csokonai
Nemzeti Színház művésze kapta.
A zsűri idén különdíjat is kiadott: Krasznahorkay Attila és
kutatócsoportja az Atommagkutató Intézetben egy olyan
részecskét fedezett fel, amivel
közelebb kerülhetünk a sötét
anyag megismeréséhez. A
debreceni kutatókat lehetséges
Battai Sugár
Nobel-díjasokként említik.
Katinka
Az év embere díjat Papp
László polgármester adta át
Mercs Jánosnak. (Interjúnkat a színművésszel lapunk
6. oldalán olvashatják.) ■

Mercs János és Puskás István

16

O BMW. Jól halad a munka az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben. Erről győződött meg Papp László
polgármester, aki a helyszínen tájékozódott arról,
hogy állnak az előkészületek, hiszen a BMW-csoport
decemberben jelentette be, hogy tavasszal elkezdi az
autógyár építését. Mint elmondta: a terület előkészítése olyan fázisban van, hogy februárban indulhatnak
a BMW-gyár cölöpözési, alapozási munkálatai. n
O PARKFENNTARTÁSI és köztisztasági feladatellátás szempontjából Debrecen területe öt részre tagozódik. Az ezeken végzendő munkákra az önkormányzat – a folyamatos feladatellátás érdekében – tavaly
novemberében új közbeszerzési eljárást hirdetett
meg. A továbbiakban ezeket a munkákat a Bazár
Parking 2000 Kft., az Uniszol Létesítményüzemeltető
Zrt., valamint az Agrárius Kft. végzi. n

O ÉVINDÍTÓ. Magyar, zöld és high-tech gazdaságról
beszélt Debrecenben Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter a Debreceni Egyetem gazdasági évindító partnertalálkozóján. Az eseményen
felszólaló Papp László polgármester köszöntőjében
úgy fogalmazott, Debrecen az elmúlt években a városstratégiáját összekötötte a gazdaság fejlődésével.
Mint mondta: a kormány, az egyetem és a város is
azon dolgozik, hogy az Észak-alföldi Régió Magyarország és az Európai Unió egyik legperspektivikusabb
régiója legyen. n
O EREDMÉNYES lett az önkormányzat által a Bocskai István Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítésére kiírt közbeszerzés. A korszerűsítés
– számos más debreceni iskolaépület felújításával
együtt – az Új Főnix Terv része. A nyertes hajdúböszörményi székhelyű cégnek a munkaterület átvételétől számítva nyolc hónapja lesz a munka elvégzésére. A munkákat úgy ütemezik majd, hogy a tanítás
zavartalanul folyhasson az intézményben. n

O DEBRECEN VÁROS BORAI húsz pincészet 82
tétele közül kerültek ki. Az idei nyertes fehér Mátrai
Rajna Rizling 2018, Szőke Mátyás és Zoltán Pincészet. Vörös: Szekszárdi Cabernet Franc classic 2017,
Mészáros Borház. Rozé klasszikus: Szekszárdi Pinot
noir Rosé 2019, Takler Borbirtok. Fehér prémium:
Mátrai Paskomi Chardonnay 2018, Szőke Mátyás és
Zoltán Pincészet. Vörös prémium: Villányi Franc 2017,
Koch Borház, VinArt Pincészet. Desszert: Intuition No1
Zéta édes szamorodni 2008, Holdvölgyi Pincészet.
Pezsgő: Tokaji Furmint Pezsgő Extra Brut 2016, Gróf
Dégenfeld Szőlőbirtok. n

O ÚJJÁALAKULT a Debreceni Idősügyi Tanács.
Az új önkormányzati ciklusban már hat szervezet
delegál tagokat a testületbe; ezek közül a legnagyobb
a négyszáz tagot számláló Debreceni Nyugdíjas
Egyesület. Papp László polgármester az alakuló
ülésen elmondta, hogy különösen fontos fókuszterület az idősügyi ellátás. Felidézte, hogy a jövőben
kidolgoznak egy idősügyi stratégiát is, melynek
része a nappali, illetve a bentlakásos ellátási formák
esetleges fejlesztési lehetősége, bővítése, az egyedül
élők támogatása, a segítségnyújtás, a biztonságérzet
növelése is. n
O KUTYAFUTTATÓVAL gazdagodott a város:
a Kassai út 115–123. alatti háztömbök mögötti
területen átadott, 250 négyzetméteres parkban
foglalkoztató eszközök is várják a négylábúakat.
Balázs Ákos alpolgármester elmondta, ez már a harmadik kutyafuttató a városban, s itt foglalkoztató
eszközöket is elhelyeztek. Becsky István, a városrész
önkormányzati képviselője pedig elmondta, olyan
helyet kerestek a foglalkoztató parknak, ahol a
kutyák ugatása nem zavarja a lakókat. n
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O ÚJ ÚT. Befejeződött Debrecen új, az északnyugati városrészt tehermentesítő útjának építése, amely
a 33-as főutat köti össze a Vezér úttal és az ott
lévő UD Tudományos, Technológiai és Innovációs
Parkkal – jelentette be Papp László polgármester,
Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Katona Erzsébet, a városrész önkormányzati képviselője.
Az Új Főnix Terv részeként megépített Domokos
Márton út 1,1 kilométer hosszú, kétsávos, több mint
3 méter széles. Az utat a későbbiekben tovább építik, egészen a 354-es főútig. A beruházás a jövőben
jelentősen tehermentesítheti a forgalmas Böszörményi utat is.” n

O ÁTADTÁK a Fenntartható Debrecen díjat.
Elsőként egy európai nagyvállalat, az Eurings
Zrt. vezetője vehette át az elismerést. A díjjal a
környezettudatos gondolkodást akarják erősíteni.
Papp László polgármester történelmi pillanatnak
nevezte, hogy most először köszönhetik meg egy
cégnek, hogy üzletpolitikájába még hatékonyabban beépítette a környezetvédelmi szempontokat. n
O ÖT TONNA használt ruhát ajánlott fel két és fél
millió forint értékben a Margó-Textil Kft. a Debreceni
Karitatív Testület részére. Az adományból több mint
háromezer rászoruló család részesül. A testület tagjai azt tapasztalják, hogy egyre többen keresik fel
őket kisebb-nagyobb felajánlásokkal. A karácsonyi
szeretetakció során 3500 családnak gyűjtöttek tartós élelmiszereket, az Add tovább! házikóban pedig
több mint ötszázan adakoztak. Széles Diána szerint
példaértékű az az összefogás, ami a városban létrejött. Mint mondta, egyre többen segítenek másokon,
olyanok is, akiknek nem feltétlen van miből. n

O TÍZ KORC SOLYÁT és gyermekenként ötalkalmas belépőt adott a Debreceni Jégcsarnokba a
létesítményt üzemeltető Debreceni Sportcentrum
– a Tesco áruház támogatásával – a Szent Lukács
Görögkatolikus Szeretetszolgálat által fenntartott
Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Békés utcai lakásotthonának lakóinak.
Mint az átadón elhangzott, az Eb-re az előértékesítési időszak alatt eladott jegyek árából darabonként
száz forintot a Debreceni Karitatív Testület kapott
meg, amiből a testület 44 kék vödröt töltött meg
tartós élelmiszerrel. n
O ELISMERÉSEK. Debrecen önkormányzata idén is programsorozattal
ünnepelte a magyar kultúra napját. A
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ennek
keretében tartotta díjátadóját. Debrecen
Kultúrájáért Díjban részesült Szendiné dr.
Orvos Erzsébet, főlevéltáros, igazgató, valamint Velényi Rudolf képzőművész, tanár.
Hét pályázó kapott alkotói ösztöndíjat:
Bárdosi Ildikó tanár, előadóművész; Budai
Krisztián Ferenc, művész-tanár; Lakner
Lajos irodalomtörténész, főmuzeológus;
Lakó Zsigmond, tanár; Harangi Attila, építészmérnök; Mátrai-Nagy Andrea Bíborka,
néprajzkutató, közművelődési szakember;
Rácz Imre, tanár, festőművész. n
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Február 1-jétől
Programok a digitális planetáriumban. Galilei távcsöves felfedezései
az Agórában.
O Február 1–2.
I. Kínai–Európai Ifjúsági Zongoraverseny és Fesztivál Liszt Ferenc
emlékére a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán.
O Február 1–2., 16 óra
DNM-finisszázs. Rendhagyó tárlatvezetések a Modemben.
O Február 1–29., hétvégén, 11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Február 1., szombat
Varjúbehúzás a Debreceni köztemetőben.
O Február 1., szombat, 10 óra
Mesés délelőtt diafilmvetítéssel,
papírszínházzal, mesemondással gyerekeknek, családoknak a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Február 1., szombat, 12 óra
Városi bor- és pálinkaverseny a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Február 1., szombat, 16 óra
A mosolygós bíró: Számít-e a bíró
személyisége? Igazságszolgáltatás
a Földön és Mennyben. Makkos
Norbert előadása a Józsai Közösségi
Házban.
O Február 1., szombat, 16.30
Afrikai kulturális nap az Ifjúsági
Házban.
O Február 1., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Február 1., szombat, 19 óra
Ma éjjel táncolnék. A Kodály Filharmonikusok II. báli koncertje a
Kölcsey Központ Nagytermében.
O Február 1., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Szentivánéji álom.
Bérletszünet.

O Február 2., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete.
Családi előadás.
Az aranyszőrű bárány. Családi előadás.
O Február 2., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mozgás!
Ismeretterjesztő programsorozat az
Agórában.
O Február 2., vasárnap, 16 óra
A mosolygós bíró: Becsaphat-e a
bíró? Igazságszolgáltatás a Földön
és Mennyben. Makkos Norbert előadása a Józsai Közösségi Házban.
O Február 3–28., minden hétköznap,
18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Február 3., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
O Február 3., hétfő, 14 óra
Indul a bakterház. Egészségügyi
előadás a Belvárosi Közösségi Házban.
O Február 3., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi
Házban.
O Február 3., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Szabó Magda-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Anyaöl. Bérletszünet.

O Szerencsés János, avagy
az ördög három arany hajszála: február
16-án ismét láthatjuk ezt az előadást a
Vojtina Bábszínházban
O Február 4., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
O Február 4., kedd, 10 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
Lázár Ervin-program.
Stúdiószínház: Anyaöl. Bérletszünet.
O Február 4., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Február 4., kedd, 14 óra
Baba-mama klub a PC klubban.
O Február 4., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: A Pál utcai fiúk.
O Február 4., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Február 4., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Február 4., kedd, 17 óra
A Maticska Jenő Képzőművészeti
Kör kiállítása az Újkerti Közösségi
Házban. Megtekinthető febr. 21-éig.

1. Területi Autizmus Munkacsoportok
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) MONTÁZS
projektjének keretében Területi Autizmus Munkacsoportok kezdték meg működésüket országszerte.
A TEAM területi hatókörrel autizmus-specifikus tudás és tapasztalat
átadásával támogatja a közszolgáltatást nyújtó intézményeket és szakembereket.
Bővebb információ a TEAM-ekről, szolgáltatásaikról, elérhetőségeikről:
http://fszk.hu/montazs-projekt/team/tajekoztato/
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O Sikk, Jazz, Rhodes
A Rieger Rhodes Quartet ad koncertet
a Domb utcai klubban, a Sikkben
február 6-án, csütörtökön, 20 órától.
Igazi élmény lesz ez – és nemcsak a
műfaj kedvelőinek: Rieger Attila gitáros,
Rozsnyói Péter zongorista, Oláh Zoltán
nagybőgős és Csízi László dobos zenekarának különleges hangzását a 70-es évek
analóg elektromos zongorája, a Rhodes
piano adja.
O Február 4., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Február 4., kedd, 17 óra
Kotricz Tünde fotóművész kiállítása
a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Megtekinthető február 28-áig.
O Február 4., kedd, 18.30
Impro-fülek. A Van-Gogh Füle
Társulat improvizációs előadása az
Újkerti Közösségi Házban.
O Február 5., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi Sikó-Nagy
Zita vezetésével a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Február 5., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Február 6., csüt., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az aranyszőrű
bárány. Bérletes előadás.
O Február 6., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Február 6., csütörtök, 13 óra
Nótaszó, boldogság, szerelem.
Előadás a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Február 6., csütörtök, 13 óra
Csak a szépre emlékezünk. Múltidéző teadélután a Kismacsi Közösségi Házban.
O Február 6., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Para. Ifjúsági
bérlet.
O Február 6., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O Február 6., csütörtök, 16.30
Relax klub a Méliusz Kartács Utcai
Fiókkönyvtárában.
O Február 6., csütörtök, 17 óra
Tarottanfolyam indul az Újkerti
Közösségi Házban.

receni Egyetem Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.
O Február 6., csütörtök, 20 óra
Rieger Rhodes Quartet. Koncert a
Sikk Klubban.
O Február 7., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Február 7., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O Február 7., péntek, 17 óra
Citera szakkör a PC klubban.
O Február 7., péntek, 17 óra
Versműhely Áfra Jánossal a Modemben.
O Február 7., péntek, 18 óra
A mosolygós bíró: Melyik a legjobb
bíróság? Igazságszolgáltatás a Földön és Mennyben. Makkos Norbert
előadása a Józsai Közösségi Házban.
O Február 7., péntek, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő.
Rajz János-bérlet.
O Február 7., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Szétbombázva. Bérletszünet.

O Február 5., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Para. Ifj. bérlet.

O Február 6., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció – Testi-lelki egészségünk: A szívbetegségekről.
Dr. Nagy Vilmos háziorvos előadása
a Méliusz Központi Könyvtárában.

O Február 5., szerda, 16 óra
Aktív életért klub. Előadás a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.

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

O Február 8–9., 10 óra
Ötödik születésnap. Rendhagyó
programok az Agórában.

O Február 5., szerda, 16.30
A titokzatos Perzsia. Sipos László
Forster-díjas fotográfus vetített
képes előadása a DAB-székházban.

O Február 6., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Tesztoszteron.
Bérletszünet.

O Február 8., szombat
Hortobágy–Kónya téli terepmadarász gyalogtúra a nagy őrgébicshez
a Tiszakürti Arborétumban.

O Február 5., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Tesztoszteron.
Bérletszünet.

O Február 6., csütörtök, 19 óra
Orosz est: Érdi Tamás zongoraművész hangversenye. Konzervatóriumi esték hangversenysorozat a Deb-

2. AAK-Módszertani Központok
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) MONTÁZS
projektjének keretében AAK-Módszertani Központ nyílt Debrecenben, Kaposváron és Szegeden. A központokban
kompetenciafelmérés, AAK-fejlesztés és tanácsadás, térítésmentes
eszközkölcsönzés és speciális kommunikációs segítő szolgáltatás zajlik.
További információ az AAK-Módszertani Központokról és szolgáltatásaikról: http://fszk.hu/montazs-projekt/aak-modszertani-kozpontok/

O Február 8–9.
Tradicionális reiki I.

O Február 8., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermek-sakkverseny az Újkerti Közösségi Házban.
O Február 8., szombat, 16 óra
A mosolygós bíró: Melyik a legszigorúbb törvény és kikre vonatkozik? Igazságszolgáltatás a Földön
és Mennyben. Makkos Norbert
előadása a Józsai Közösségi Házban.
O Február 8., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Február 8., szombat, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő.
Mensáros László-bérlet.
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O Február 8., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Szétbombázva. Bérletszünet.
O Február 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri mesék.
Családi előadás.
O Február 9., vasárnap, 16 óra
A mosolygós bíró: Szabadulás az
adósságcsapdából. Igazságszolgáltatás a Földön és Mennyben.
Makkos Norbert előadása a Józsai
Közösségi Házban.
O Február 10–23.
XIX. Debreceni maskarádé. Farsangi
mulatságok a Vojtina Bábszínházban.
O Február 10., hétfő, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház: Illik a tánc a
farsangnak. Bérletes előadás.
O Február 10., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Don Quijote – Az
utolsó álom. Lontay Margit-bérlet.
O Február 11., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
Illik a tánc a farsangnak. Bérletes
előadás. 10 óra: Iciri-piciri mesék.
Bérletes előadás.
O Február 11., kedd, 10.30
Farsang. Hangbújócska zenebölcsi
a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Február 11., kedd, 14 óra
Baba-mama klub a PC klubban.
O Február 11., kedd, 14 óra
Főzőklub a Nagymacsi Közösségi
Házban.
O Február 11., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Február 11., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Február 11., kedd, 16 óra
Polgári Sikk: a nagyközönség által
eddig soha nem látott, vagy több évtizeddel ezelőtt bemutatott tárgyak.
Időszaki kiállítás a Déri Múzeumban.
Megtekinthető május 3-áig.
O Február 11., kedd, 16.30
Erdő dala fotókiállítás-megnyitó az
Ifjúsági Ház Galériájában.
O Február 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.

O Február 11., kedd, 17 óra
Lelki navigáció. Úton az egészséges
érzelemvilág felé. Útvesztőben:
A kiúttalanságtól a reményig.
Dankó Ferenc előadása a Méliusz
Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Február 11., kedd, 17 óra
Kedd–könyvtár–költők. Bemutatkozó beszélgetés Márton Andrással
a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Február 11., kedd, 18 óra
Kreatív sziget a Méliusz Központi
Könyvtárában.
O Február 11., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Don Quijote – Az
utolsó álom. Bérletszünet.
O Február 11., kedd, 19 óra
Francia hangulatban. Régizenei
hangversenysorozat a Debreceni
Egyetem aulájában.
O Február 11., kedd, 19.30
Beethoven 250. III. hangverseny a
Kölcsey Központ nagytermében.
O Február 12., szerda,
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
Illik a tánc a farsangnak. Bérletes
előadás.
10 óra: Iciri-piciri mesék. Bérletes
előadás.
O Február 12., szerda, 13 óra
Álarcosbál. Farsangiálarc-készítés
kicsiknek, nagyoknak a Méliusz
István Úti Fiókkönyvtárában.
O Február 12., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene: Bottal üthetjük.
Ismeretterjesztő ifjúsági élménykoncertek a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Február 12., szerda, 14 és 18 óra
Víg Kamaraszínház: Para. Ifjúsági
bérlet.
O Február 12., szerda, 15 óra
Karády-láz Debrecenben. Bakó
Endre könyvbemutatója a DABszékházban.
O Február 12., szerda, 16.30
Kávékapszulaékszer-készítés. Kézműves foglalkozás felnőtteknek a
Méliusz Kartács Utcai Fiókkönyvtárában.
O Február 12., szerda, 16.30
Mesélj nekem! Családi mesedélután
kicsiknek és nagyoknak a Méliusz
Libakerti Fiókkönyvtárában.

O NAGYVÁRADTÓL DEBRECENIG címmel nyílt kiállítás Kocsis
Csaba fotográfus munkáiból a Csapókerti
Közösségi Házban. A művek február 20-áig
tekinthetők meg.
O Február 12., szerda, 17 óra
Életreform egyesületi klub-esték:
Kínai meridián torna Sarkadi Judittal
az Újkerti Közösségi Házban.
17.30-tól Reiki gyógyító meditáció,
18.15-től Gyógyulás a tudatalatti
erejével Kövesi Péter előadásában.
O Február 12., szerda, 17 óra
Margaret Forest festőművész kiállítása a DAB-székházban. Megnyitja
Tamus István grafikusművész.
O Február 13., csütörtök, 8.30
Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny az Újkerti Közösségi
Házban.
O Február 13., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
Illik a tánc a farsangnak. 10 óra: Iciri-piciri mesék. Bérletes előadások.
O Február 13., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Február 13., csütörtök, 10 óra
Játszóházi foglalkozás óvodásoknak a Kismacsi Közösségi Házban.
O Február 13., csütörtök, 14 és 18 óra
Víg Kamaraszínház: Para. Ifj. bérlet.
O Február 13., csütörtök, 16 óra
A magyar széppróza napja, 2020.
Balázs Ildikó: Látható az Isten –
Wass Albert hitvilága című könyvének bemutatója a Méliusz Benedek
Elek Fiókkönyvtárában.
O Február 13., csütörtök, 18 óra
Valentin-nap. Szaunaprogramok a
Hotel Lyciumban.
O Február 13., csütörtök, 19 óra
Balog József zongoraművész hangversenye. Universitas–Debrecen
hangversenysorozat a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszttermében.
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O Február 14., péntek, 15 óra
Bálint-napi sláger-péntek az Újkerti
Közösségi Házban.
O Február 14., péntek, 17 óra
Citera szakkör a PC klubban.

O SZÉP MAGYAR BESZÉD.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Kazinczy-díj Alapítvány idén 23. alkalommal rendezi meg a Szép Magyar Beszéd
versenyt. A Kazinczyról elnevezett rendezvény az ifjúság anyanyelvi nevelését, a
beszédkultúra javítását hivatott szolgálni.
A városi és város környéki fordulót – a
hagyományoknak megfelelően – az idei
tanévben is a DMK Újkerti Közösségi Háza
szervezi 5–8. osztályos tanulók számára
február 13-án 8.30-tól.
O Február 14., péntek
Fotós workshop, a Mélyáramok kiállításhoz kapcsolódva, a Modemben.
O Február 14., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Február 14., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Illik a tánc a
farsangnak. Bérletes előadás.
O Február 14., péntek, 10 óra
Valentine’s Day. Könyves vakrandi a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Február 14., péntek, 13.30
Ismeretterjesztő ifjúsági élménykoncertek a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Február 14., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Február 14., péntek, 18 óra
A mosolygós bíró: Nyolc apokaliptikus ítélet. Igazságszolgáltatás
a Földön és Mennyben. Makkos
Norbert előadása a Józsai Közösségi
Házban.
O Február 14., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A padlás. Bsz.
O Február 15–16., 11 óra
Farsangi szaunamaraton.
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Február 15–16., 14 óra
Farsangi mulatság. Kiszebábégetés
és bál a PC klubban.
O Február 15., szombat, 10 óra
Mesés délelőtt diafilmvetítéssel,
papírszínházzal, mesemondással gyerekeknek, családoknak a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Február 15., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Illúziók. Játékos
foglalkozássorozat az Agórában.
O Február 15., szombat, 11 óra
Itt a farsang. Zenés, táncos mulatság a Józsai Közösségi Házban.
O Február 15., szombat, 14 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Élményfürdőben.
O Február 15., szombat, 15 óra
Farsangi motolla a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Február 15., szombat, 15 óra
Farsangi pingpong-kupa a Kismacsi
Közösségi Házban.

3. Információs és Koordinációs Pontok
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) MONTÁZS
projektjének keretében fogyatékosságügyi tanácsadó hálózat jött létre. Az ország 21 városában működő Információs
és Koordinációs Pontok feladata, hogy információkkal lássák el az érdeklődőket – többek között – közszolgáltatásról, ellátásokról, eszközkölcsönzési lehetőségekről.
Szolgáltatások és elérhetőségek: http://www.efiportal.hu/a-projektszolgaltatasai/informacios-es-koordinacios-pontok/

O Február 15., szombat, 16 óra
A mosolygós bíró: Az elrontott
ítélet. Igazságszolgáltatás a Földön
és Mennyben. Makkos Norbert
előadása a Józsai Közösségi Házban.
O Február 15., szombat, 17 óra
Valentin-nap. Szaunaprogramok a
Hotel Lyciumban.
O Február 15., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A padlás. Bérletszünet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Szívlapát. Bérletszünet.
O Február 15., szombat, 21 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum
Élményfürdőben.
O Február 16., vasárnap, 9 óra
Országos parókásgalamb-kiállítás a
Józsai Közösségi Házban.
O Február 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Szerencsés János. Családi előadás.
O Február 16., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Február 16., vasárnap, 15 óra
Hang-játék-zene: Bottal üthetjük.
Ismeretterjesztő ifjúsági élménykoncertek a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Február 16., vasárnap, 16 óra
Igazságszolgáltatás a Földön és
Mennyben. Makkos Norbert előadása a Józsai Közösségi Házban.
O Február 17., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Február 17., hétfő, 10 óra
Víg Kamaraszínház: A padlás. Lázár
Ervin-program. Stúdiószínház: Szívlapát. Bérletszünet.
O Február 17., hétfő, 13 óra
30 éves a Főnix Néptáncegyüttes.
Előadás a Belvárosi K. Házban.
O Február 17., hétfő, 14 óra
Farsangi gyermekrajz-kiállítás a
Homokkerti Közösségi Házban. Megtekinthető február 25-éig.
O Február 17., hétfő, 17 óra
Helyi ízek helyi gazdáktól. Bemutatkozik a Debreceni Szatyor a
Méliusz Központi Könyvtárában.
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O Február 18–21., 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé.

koncertek a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 18., kedd, 10 óra
Tematikus élményhangverseny az
Újkerti Közösségi Házban.

O Február 19., szerda, 16.30
A debreceni cívis élet lexikona.
Kálnási Árpád könyvbemutatója
a DAB-székházban. A szerzővel Gaál
Botond beszélget.

O Február 18., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Február 18., kedd, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kis herceg.
Mesebérlet.
O Február 18., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Február 18., kedd, 14 óra
Maskarások, bolondok. Farsangi
kézműves délután gyerekeknek a
Csapókerti Közösségi Házban.
O Február 18., kedd, 14 óra
Baba-mama klub a PC klubban.
O Február 18., kedd, 16 óra
Gróf Wass Albert Társaság Irodalmi
Estje a Méliusz Központi Könyvtárában.
O Február 18., kedd, 16 óra
Erotika – humorban pácolva. Erdei
Sándor újságíró előadása a Méliusz
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.
O Február 18., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Február 18., kedd, 17.30
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Február 18., kedd, 19.30
Kedd esti házimuzsika. Koncert a
Pásti utcai zsinagógában.
O Február 19., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi Sikó-Nagy
Zita vezetésével a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Február 19., szerda, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kis herceg.
Mesebérlet.
O Február 19., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Február 19., szerda, 13.30 és 14.45
Hang-játék-zene: Bottal üthetjük.
Ismeretterjesztő ifjúsági élmény-

O Február 19., szerda, 16.30
Viola: Az éneklő közösség. Rendezvény Jäger Éva zenepedagógus,
énekművész vezetésével a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Február 19., szerda, 17 óra
Életreform egyesületi klub-esték:
Kínai meridián torna Sarkadi Judittal
az Újkerti Közösségi Házban.
17.30-tól Reiki gyógyító meditáció,
18.15-től A böjt csodái Nagyné Halász
Anna előadásában.
O Február 20., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Február 20., csütörtök, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kis herceg.
Mesebérlet.
O Február 20., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Február 20., csütörtök, 16 óra
Női nap. Szaunaprogramok az
Aquaticum Szaunavilágban.
O Február 20., csütörtök, 16.30
Emlékek és emlékezések. Fodor Éva
Irén művészettörténész vetített
képes előadása a Déri Múzeumban.

O A piszkosak
A Karinthy Színház és a Nézőművészeti
Kft. közös előadását február 28-án a
láthatja az Odeon Színház közönsége. Ez
a fergetegesnek ígérkező spakli-bohózat
nyomokban Rejtő Jenőt is tartalmaz. Szereplői: Banovits Vivianne, Pápai Rómeó,
Marton Róbert, Molnár Gusztáv, Katona
László, Kovács Krisztián, Scherer Péter és
Mucsi Zoltán. Rendezője: Scherer Péter
ütőegyüttesének hangversenye
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.
O Február 21., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Február 21., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes előadás.
O Február 21., péntek, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: A kis herceg.
Lázár Ervin-program.
O Február 21., péntek, 14 óra
Az Aranymorzsa Ki mit tud? döntője az Újkerti Közösségi Házban.
O Február 21., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Február 21., péntek, 14.30
Menő-manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István Úti
Fiókkönyvtárában.
O Február 21., péntek, 17 óra
Citera szakkör a PC klubban.

O Február 20., csütörtök, 16.30
Relax klub a Méliusz Kartács Utcai
Fiókkönyvtárában.

O Február 21., péntek, 18 óra
XIII. tiszántúli református jótékonysági bál a Kölcsey Központban.

O Február 20., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció – testi-lelki egészségünk: Szívhez szóló kérdéseink,
valamint ételbemutató. Restás
László előadása a Méliusz Központi
Könyvtárában.

O Február 21., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Csokonai
Vitéz Mihály-bérlet.

O Február 20., csütörtök, 17 óra
Nagy Természettár Kvíz. Tematikus
kvízjáték okos eszközökkel csapatok
számára az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Február 22., szombat, 15 óra
Kertbarát-farsang a Homokkerti
Közösségi Házban.

O Február 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Február 20., csütörtök, 19 óra
A Zágrábi Zeneakadémia

O Február 22., szombat
Sasnap a Hortobágy-Halastón.

O Február 22., szombat, 15 óra
Józsai farsangi családi nap a Józsai
Közösségi Házban.
O Február 22., szombat, 16 óra
Családi délután a Karikás Egyesület
közreműködésével az Ifiházban.
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O Február 22., szombat, 16 óra
Városi Maskarádé. Családi előadás
a Kossuth téren.

O Február 25., kedd, 14 óra
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.

O Február 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Február 25., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Margaret. Bérletes előadás.

O Február 22., szombat, 19 óra
Horvát Árpád Stúdiószínház:
Unferlédi. Bérletszünet.

O Február 25., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Február 23., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Családi Maskarádé. Családi előadás.
O Február 23., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Vidra világ.
Ismeretterjesztő programsorozat
az Agórában.
O Február 23., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Thuróczy
Gyula-bérlet.
O Február 24., hétfő, 14 óra
Petőfi Sándor élete költészete.
A Mezősi házaspár előadása a Belvárosi Közösségi Házban.
O Február 24., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Széttépve. Bérletszünet.
O Február 25., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Február 25., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Február 25., kedd, 14 óra
Baba-mama klub a PC klubban.
O Február 25., kedd, 14 óra
Főzőklub a Nagymacsi Közösségi
Házban.

O Február 25., kedd, 16.30
Csitáry. Hock Tamás verseskötetének bemutatója a Méliusz Benedek
Elek Fiókkönyvtárában.
O Február 25., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Február 25., kedd, 17 óra
Lelki navigáció – Úton az egészséges érzelemvilág felé. Felelősségbiztosítás: A megbízhatatlanságtól
a hűségig. Dankó Ferenc előadása a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Február 25., kedd, 18 óra
Csokonai Színház: Tosca. Ady Endrebérlet.
O Február 25., kedd, 19 óra
Bach másképp. Matuz István – fuvola, Tóth Benedek – ütőhangszerek,
Kéry János – zongora hangversenye.
Universitas–Debrecen hangversenysorozat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Február 25., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház:
Unferlédi. Bérletszünet.
O Február 26., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes előadás.

4. felnőtt Logopédiai szolgáltatás
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) MONTÁZS
projektjének keretében térítésmentes logopédiai
szolgáltatás vehető igénybe a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos
személyek számára. A logopédus szakemberek jelenleg az ország 13
városában végeznek beszédállapot-felmérést, logopédiai tanácsadást
és terápiát.
További információ a szolgáltatásról és elérhetőségekről:
https://fszk.hu/montazs-projekt/felnott-logopediai-szolgaltatasokelerhetosegei/

14 óra: Óriásölő Margaret. Bérletes
előadás.
O Február 26., szerda, 17 óra
Életreform egyesületi klub-esték:
Kínai meridián torna Sarkadi Judittal
az Újkerti Közösségi Házban.
17.30-tól Reiki gyógyító meditáció,
18.15-től Itt a farsang: Közösségi
program, játék, süteményverseny.
O Február 27., csütörtök,
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra:
A papucsszaggató királykisasszonyok. 14 óra: Óriásölő Margaret.
Bérletes előadások.
O Február 27., csütörtök, 10 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Február 27., csütörtök, 10 óra
Nagyanyáink praktikái sorozat.
Farsangi szokások, csigacsinálás a
Kismacsi Közösségi Házban.
O Február 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Február 27., csütörtök, 18 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kulis�szák. Ingyenes rendezvény.
O Február 27., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Universitasbérlet.
O Február 28., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Február 28., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Babusgató.14 óra: Óriásölő Margaret.
Bérletes előadás
O Február 28., péntek, 14 és 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kóda.
Bérletszünet.
O Február 28., péntek, 14 óra
Józsai Sakk Kör: klubfoglalkozás a
Méliusz Józsai Fiókkönyvtárában.
O Február 28., péntek, 17 óra
Arcok a kora bronzkorból: A cívisváros régészeti öröksége. Dr. Dani
János vetített képes előadása a Déri
Múzeumban.
O Február 28., péntek, 17 óra
Citera szakkör a PC klubban.
O Február 28., péntek, 17 óra
Az opera éve a Zenei Könyvtárban
a Méliusz Központi Könyvtárában.

válaszd ki a s zak mát,
mi me gmu tatjuk n eke d
a karri erlehet ősége ket!

www.ds zc karrieriroda. hu
karrierirodadsz c . hu
tel.: 06 ( 52) 437-311

nem csup án m u nkát,
életpá lyát kínál u nk!
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O Február 28., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Közel-távol.
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.
O Február 28., péntek, 20 óra
Olasz est. A legnagyobb olasz slágerek karakoe-val és egy fergeteges bulival az Ifjúsági Házban.
O Február 29., szombat, 10 óra
Mesés délelőtt diafilmvetítéssel,
papírszínházzal, mesemondással gyerekeknek, családoknak a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Február 29., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Rajz-móka.
Játékos foglalkozás-sorozat az
Agórában.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 1., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Mikroszkópia. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.
O Március 2–31., hétköznap, 18 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Március 2., hétfő
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Babusgató. 10 és 14 óra: Állatmesék.
O Március 2., hétfő, 14 óra
Arany János-szavalóverseny az
Újkerti Közösségi Házban.
O Március 2., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti K. Házban.

O Február 29., szombat, 13 óra
Macsi bazár. Közösségi vásár a
Nagymacsi Közösségi Házban.

O Március 3., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes előadás.

O Február 29., szombat, 14 óra
Közösségi Kert Klub a PC klubban.

O Március 3., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
Központi Könyvtárában.

O Február 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Február 29., szombat, 18 óra
Bagoly klub. Társas party a Nagymacsi Közösségi Házban.
O Február 29., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Erkel Ferenc-bérlet. Víg Kamaraszínház: Közel-távol. Thuróczy Gyula-bérlet.
O Március 1–29., minden hétvégén,
11 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Március 1., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Óriásölő Margaret. Családi előadás. Babusgató.
Játszószínház.

O Március 3., kedd, 15 óra
TársasKedd. Társasjátékklub felnőtteknek az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Március 3., kedd, 16 óra
A Gróf Wass Albert Társaság olvasóköre, majd 17 órától mesedélutánja a
Méliusz Központi Könyvtárában.
O Március 3., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti
Közösségi Házban.
O Március 3., kedd, 17 óra
László Ákos grafikus kiállítása a
Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában. Megtekinthető április 3-áig.
O Március 3., kedd, 19.30
Beethoven 250. IV. hangverseny a
Kölcsey Központ nagytermében.

5. MONTÁZS projekt
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK)
MONTÁZS projektjének keretében Területi Autizmus
Munkacsoportok (TEAM-ek), Információs és Koordinációs Pontok (IKOP)
és AAK-Módszertani Központok jöttek létre, felnőtt logopédiai szolgáltatás működik országszerte. A projekt során képzések valósultak meg és
könnyebb tájékozódás érdekében elkészült a www.efiportal.hu weboldal.
Bővebb információ a MONTÁZS projektről: www.fszk.hu/montazsprojekt/

O Március 4., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes előadás.
10 óra: Kispipi és Kisréce. A nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulatának vendégelőadása.
14 óra: Hollós Mátyás. A nagyváradi
Szigligeti Színház Lilliput Társulatának
vendégelőadása.
O Március 4., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. Zenebölcsi Sikó-Nagy
Zita vezetésével a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Március 4., szerda, 16 óra
Aktív életért klub a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Március 5., csütörtök
Vojtina Bábszínház: , 9.30, 11 és 14
óra: A papucsszaggató királykisas�szonyok. Bérletes előadás.
10 óra: Kispipi és Kisréce. A nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulatának vendégelőadása.
14 óra: Hollós Mátyás. A nagyváradi
Szigligeti Színház Lilliput Társulatának
vendégelőadása.
O Március 5., csütörtök, 14 óra
Bolgár tavaszköszöntő. Nemzeti
ünnep és kézműves játszóház az
Újkerti Közösségi Házban.
O Március 5., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció. A legjobb csodaszer: Mozogjunk. Előadás a Méliusz
Központi Könyvtárában.
O Március 6–7.
XVII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene-találkozó és -verseny a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.
O Március 6., péntek, 9.30
Tökmag kuckó. Baba-Mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Március 6., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A papucsszaggató királykisasszonyok. Bérletes
előadás.
O Március 6., péntek, 14.30
Kreatív kézműves foglalkozások
a Méliusz István Úti Fiókkönyvtárában.
O Március 8., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.
O Március 10., kedd, 19.30
Galaktikus mesterművek. Koncert a
Debreceni Egyetem aulájában.
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A lehetőség
Para a Víg kamarában
Romankovics Edit ifjúsági drámáját Bethlenfalvy
Ádám állítja színpadra. Az előadás a serdülőkor
izgalmas világát kutatja. A kamaszok vágyaikkal és
félelmeikkel vívódnak, lázadnak a felnőtt tekintély
ellen, és a rangsorban elfoglalható helyekért küzdenek. De mi történik, ha a küzdelem valóságos harccá
válik, ha a megfélemlítés és a zaklatás mindennapossá lesz? Valami történt az osztályban, de senki
sem tudja, pontosan mi. Az érintettek hallgatnak.
Aztán valaki elkottyant néhány mondatot, hírek
terjednek, pletykálni kezdenek, összeesküvés-elméletek kapnak szárnyra. Előkerül egy levél, felbukkan
egy kép, és elindul a vizsgálat. Az előadásban az
érintettek vallomásai nyomán próbálják meg kideríteni, ki az áldozat és ki a tettes valójában. A Para az
általános iskola felső tagozatosai számára készül,
Oláh Zsuzsa, Wessely Zsófia, Edelényi Vivien, Hajdu
Imelda, Gelányi Bence és Janka Barnabás szereplésével. A produkció díszlet- és jelmeztervezője
Ondraschek Péter. ■

A 60-as, 70-es években sok magyar fiatal hagyta el az országot, hogy
az akkor még létező Kelet-Németországban (azaz a Német Demokratikus Köztársaságban) próbáljon szerencsét. Közéjük tartozott az író,
Tar Sándor is, aki ekkor gyűjtött tapasztalatai, feljegyzései, valamint
a sorstársaktól lejegyzett történetek alapján írta meg Tájékoztató
című szociográfiáját. Ez az írás 1989-ben a Mért jó a póknak című
kötetében A lehetőség címmel jutott szélesebb nyilvánossághoz. Tar
Sándor e művéből hangjáték készült a Déri Múzeum kiadványaként.
A CD-n Bezerédi Zoltán, Elek Ferenc, Epres Attila, Gubík Ági, Kovács
Lehel, Kristán Attila, Orosz Ákos, Szatory Dávid, Szűcs Nelli és Trill
Zsolt előadásában szólalnak meg az író gondolatai. ■
O MÓRÉRA EMLÉKEZVE.
Emlékkiállítás nyílt
a DMK Józsai Közösségi Házában
Móré Mihály
munkáiból.
A február
21-éig látható
tárlat anyagául a művész
özvegye, Tariska
Eszter által Debrecennek ajándékozott
művek szolgálnak. ■
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John Malkovich Debrecenben
Különleges előadással érkezik a Kölcsey Központba a világhírű színész március 10-én:
A zenekritikus című műsorát – mely színdarab és hangverseny tökéletes egyvelege –
Magyarországon kizárólag Debrecenben láthatjuk. A szerző, Aleksey Igudesman remek
zeneművekről született, „gonosz” zenei kritikákból válogatott. A kíméletlen kritikus
bőrébe John Malkovich bújik, mégpedig azzal a meggyőződéssel, hogy Beethoven, Chopin, Prokofjev és társaik egyszerre fárasztóak és örömtelenek. Aleksey Igudesman és más
nagyszerű zenészek viszont alig várják, hogy ellentmondjanak. A magyar nyelvű feliratozással is ellátott darabban – többek között – Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms,
Schumann, Debussy, Prokofjev, Ysaÿe, Kanchelli és Piazzolla művei csendülnek fel. ■

Kamarazene a zsinagógában
és az egyetemen
Folytatódik a Kodály Filharmonikusok kamarasorozata,
Bényi Tibor csellóművész-karmester vezetésével. Február
18-án a Pásti utcai zsinagógában (Kedd esti házimuzsika)
Dohnányi Ernő és Mendelssohn művei csendülnek fel,
Somogyi-Tóth Dániel, Bényi Tibor, Alexáné Kardos Ildikó,
Erdélyi Zoltán, Kissné Galuska Anikó és a Kodály Filharmonikusok kamaraegyüttese előadásában. Március 10-én
pedig a Debreceni Egyetem Aulájában (Galaktikus mesterművek) a Kodály Filharmonikusok kamarazenekara Bach
hegedűversenyekből ad elő, majd Mozart C-dúr, „Jupiter”
szimfóniája zárja a programot.
Jegyek, információk: www.kodalyfilharmonia.hu ■

Erősítsük
a hElyi közösségEkEt!
A lakóhelyhez, városrészhez való kötődés, a helyi ügyek
iránti elköteleződés és felelősségtudat, a civil társadalom és aktivitás, az önálló és az önkéntes cselekvés
erősítése – sokak érdeklődésére számot tartó közösségi
programok, akciók segítségével.
Ez a célja a „helyi közösségfejlesztés Debrecen2
városrészen” (TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005) címet
viselő projektnek, amely Debrecen Megyei Jogú Város
önkormányzata – mint a program vezetője –, a Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár együttműködésében valósul meg a Csapókert,
a Falóger, az Auguszta, az Egyetemváros, a Nagyerdei
park, Nyulas, a Nagyerdő, a Veres Péter kert, a Gerébytelep, a Júliatelep, a Hőforrás, Sámsonkert, Dobozikert,
a Burgundia utca térsége, a Nagyerdőalja, Szentlászlófalva, a Péterfia utca térsége, a Sestakert, a Libakert, a
Vénkert, az Újkert, a Kandia utca, valamint a Wesselényi utca térsége lakóinak bevonásával.

A projekt közösségi találkozókat, fórumokat, helytörténeti és ismeretterjesztő előadásokat, fotó- és
dokumentumkiállításokat, közösségi beszélgetéseket,
családi programokat, kézműves foglalkozásokat, nyitott műhelyeket, sport, művészeti és közművelődési,
gyermekeknek és időseknek szóló programokat, ünnepkörökhöz kapcsolódó közösségi eseményeket kínál az
érdeklődőknek.
A programokról a Debreceni Művelődési Központ
egységeiben (csapókerti, vénkerti, újkerti, belvárosi
közösségi házak, Tímárház) és a Méliusz Könyvtár
központjában és fiókkönyvtáraiban (Kartács, Víztorony
utcai, csapókerti, libakerti, újkerti, Petőfi Emlékkönyvtár,
Nyugdíjasok Háza), valamint az intézmények internetes
felületein lehet tájékozódni.
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Téli filmkavalkád

Kisasszonyok
Öt nő magára marad a házban. Az apa a polgárháborúban
harcol: négy lánya és a felesége pedig kénytelen férfi nélkül
boldogulni a nehéz időszakban, ám ők szabadabbak, önállóbbak, bátrabbak kortársaiknál. Greta Gerwig, a 2017-es öt
Oscar-díjra jelölt Lady Bird író-rendezője egy nagy amerikai
klasszikust visz filmre. A moziban olyan népszerű színészeket láthatunk, mint Saoirse Ronan, Timothée Chalamet,
Emma Watson és Meryl Streep. n

Sonic, a sündisznó
Sonic, a sündisznó egyszer csak hihetetlen erő birtokosa
lesz. A saját védelme érdekében a Földön rejtőzik el, és arra
törekszik, nehogy a világ tudomást szerezzen a létezéséről.
Ám ez nem könnyű feladat, így nem soká fel is fedezi őt
Tom, a szarkasztikus, ám jó szívű kisvárosi rendőr. A duó
összeáll, és egy akciódús kalandba keverednek, miközben
átszelik a fél világot, Dr. Robotnyik elől menekülve. n

Zárójelentés
Stephanus professzort (Klaus Maria Brandauer) nyugdíjazzák, ám nem szeretne elszakadni hivatásától. Hazaköltözik
a szülőfalujába, és körzeti orvosként kezd dolgozni. Fiatalkori szerelme és gyerekkori legjobb barátja viszontlátása
megérinti, ám csakhamar kisstílű politikai csatározásokba
keveredik. Stephanus a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a jelennel. Az Oscar-díjas Szabó
István hosszú szünet után jelentkezett az új filmmel. n

Moziműsor
Filmek az Apollóban
O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Febr. 1–9.
5. Magyar Filmszüret
Febr. 10–11., 17.45
Ne játssz a tűzzel
Febr. 10–12., 15.30 és 20 óra (12-én 16.15-től)
1917
Febr. 12., 19 óra
Tékasztorik 2. – díszelőadás
Febr. 13–19., 15.30 (14-én nincs, 15 -én 13.15-től is)
Sonic, a sündisznó
Febr. 13–19., 17.45 (14-én 16 órától)
Tékasztorik 2.
Febr. 13–19., 19.45 (14-én nincs)
Ragadozó madarak
Febr. 14., 18.30
Zárójelentés – díszelőadás
Febr. 16., 13.15
Sonic, a sündisznó – Csendes vetítés
Febr. 20–25., 15.45
Sonic, a sündisznó
Febr. 20–25., 17.45 (22-én és 23-án 13.30-tól is)
A vadon hívó szava
Febr. 20–26., 19.45 (25-én nincs, 26-án 20.15-től)
Közönségsiker-sáv
Febr. 25., 20.15
A csellista / Ünnepi táncok
Márc. 1., 13.15
A vadon hívó szava – Csendes vetítés
Febr. 27.–márc. 4., 15.30 (29-én 13.15-től is)
Sonic, a sündisznó
Febr. 27.–márc. 4., 17.30
Zárójelentés
Febr. 27.–márc. 4., 20 óra
A láthatatlan ember
O SOÓS IMRE-TEREM
Febr. 1–2., 13.45
Úriemberek
Febr. 1–5., 16 óra
Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, Mancs!
Febr. 1–5., 17.30
Közönségsiker-sáv
Febr. 1–5., 20 óra
1917
Febr. 6–12., 15.45 (8-án és 9-én 13.30-tól is)
Ragadozó madarak
Febr. 6–12., 20.15
Ragadozó madarak
Febr. 6–12., 18 óra
A feltaláló
Febr. 13–19., 18 óra (18-án nincs)
Sonic, a sündisznó
Febr. 13–19., 15.45
A feltaláló
Febr. 13–19., 20.15 (18-án nincs, 15-én és 16-án 13.30-tól is) A vágyak szigete
Febr. 18., 18 óra
Apolló-BIKSZ Filmklub
Febr. 20–26., 16.15 (22-én és 23-án 14 órától is)
Közel a horizonthoz
Febr. 20–26., 18.30
A mennyországnak kell lennie
Febr. 20–26., 20.30
Öngyilkos túra
Márc. 1., 13.30
Sonic, a sündisznó
Febr. 27.–márc. 4., 20.15
Zárójelentés
Febr. 27.–márc. 4., 15.45 (29-én 13.30-tól is)
A vadon hívó szava
Febr. 27.–márc. 4., 17.45
Közönségsiker-sáv
O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Febr. 1–2., 14 óra
Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, Mancs!
Febr. 1–5., 15.30
Richard Jewell balladája
Febr. 1–5., 17.45
Kisasszonyok
Febr.. 1–5., 20.15
Úriemberek
Febr.. 6–12., 15.15 (8-án és 9-én 13.15-től is)
Ne játssz a tűzzel
Febr.. 6–12., 19.45
Kisasszonyok
Febr.. 7., 17.15
1917
Febr.. 8–12., 17.15
Élősködők
Febr.. 13–19., 15.45 (15-én és 16-án 13.45-től)
Ne játssz a tűzzel
Febr.. 13–19., 17.45
Közel a horizonthoz
Febr.. 13–19., 20 óra
1917
Febr.. 20–26., 18 óra (22-én és 23-án 13.15-től is)
Sonic, a sündisznó
Febr.. 20–26., 15.30
Kisasszonyok
Febr.. 20–26., 20.15
A vágyak szigete
Febr.. 27–Márc. 4., 18.30 (29-én és 1-jén 13.45-től is) A láthatatlan ember
Febr.. 27–Márc. 4., 16 óra
A mennyországnak kell lennie
Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket február 19-éig várjuk
a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között
a Debrecen Televízió filmjéből, a
Borzontorz meséi című alkotásból
sorsolunk ki két DVD-t.
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes
megfejtését beküldő szerencsés
olvasóink:
Fehér Eszter, Lehel u. 14.
Tóth Tamás, Görgey u. 10.

a szemüveg nem luxus!

11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 11 éve működő, szokatlanul olcsó árairól
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

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

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze
müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre söté

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

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek
tartja.
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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23 perc a Páholyban
Egy szerelem története. Egy karrier története. Egy család története. Egy anya története. Mindez egy kemény,
céltudatos nő szemszögéből elmesélve, aki komoly
munka és némi szerencse árán jutott el a sikerig – és
akivel megtörtént az elképzelhetetlen és a legszörnyűbb; az, amit mi többnyire csak a híradásokból ismerünk. Az, ami talán még a rémálmainkban sem fordul
elő, de valakinél, valahol valóság lesz, előzmények és
jelek nélkül.
A 23 perc nem csak egy különleges nő történetét
meséli el Járó Zsuzsa nagyon erős játékával, hanem
egy fontos társadalmi jelenségre is felhívja a figyelmet:
sokkal magasabb a családon belüli erőszakos cselekmények száma, mint képzelnénk.
Az egyszerre humoros és szívbemarkoló, magával
ragadó és elgondolkodtató darab rendezője Keszég
László. (8 nő, Augusztus Oklahomában, Pál utcai fiúk).
Debrecenben a közönség február 11-én, a Páholyban
láthatja ezt az előadást. ■

A tárgyak birodalma
Az esztendő első Csak Design vására február 9-én az
Egyetem díszudvarán várja az érdeklődőket.
Központi témának a szervezők ezúttal a tervezők által
létrehozott tárgyakat választották.
Vajon egy tárgy mikor lép túl a puszta tárgy fogalmán? Mitől válik önmagán túlmutató objektummá? Mi
az a szellemi, érzelmi tartalom, amivel a designerek
munkája feltölti, és mit ad ez azoknak, akik kapcsolatba
kerülhetnek ezekkel a tárgyakkal?
A tárgyak birodalmában - a tervezők mellett és
a kézzelfogható tárgyakon kívül - természetesen a
gasztronómia és a kikapcsolódás is fontos szerephez jut
majd ezen a napon, 11 és 17 óra között. ■

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2020. január 29.–
március 6.
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Folytatódik a művelődéstörténeti sorozat

Mercs János, a Csokonai
Színház művésze nyerte
az Év embere címet a
Dehir választásán
Fotó: Máthé András
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Vásároljon, sportoljon,
ügyintézzen egy helyen,

a Malompark

Bevásárlóközpontban!
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.
www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

