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Egy várossal való találkozás számomra olyan, mint a
szerelem. Nagyváradon, a Körös-parton és a lengyelországi Kazimierzben éltem át korábban a táj és az
emberek olyan harmóniáját, egymáshoz kötődését,
amikor Debrecen óvárosában felfedeztem a gyönyörű, patinás udvarokat, amelyhez foghatót csak az ősi
erdélyi városok negyedeiben találunk. Először 1972-ben
találkoztam a várossal, még nagyváradiként. Tíz évre rá
Debrecenben telepedtem le.
Órákig csodálkoztam rá olyan helyekre, amelyek
mellett korábban sietve mentem el. Mert az ember
hajlamos arra, hogy a csodás architektúrák, tetőrészek
helyett legfeljebb a női szemek magasságáig nézzen
és lásson. Amikor aztán megismertem a város arcának
szépségeit, tudtam, hogy az öreg udvarok, kapuk, fák,
sarkok nem fognak nekem nemet mondani. Ez a város
szelíd szerető; eltűri az imádatot, az elbűvöltséget,
engedi, hogy csodáljam. S minél inkább megismertem,
annál jobban megszerettem. Egy régi boltozat, kapu,
házfal, toronyoromdísz már nemcsak önmagát jelentette, hanem a múltat, a történelmet, a teremtő akaratot, a templomok és iskolák pedig nagy szellemek élő
árnyékait. Igaz, a homok, amelyre épült, nem tartja ezer
évekig a falakat, de a szorgalom, a munka jelei örökkévalók. És észrevettem, hogy ez a város külsejében,
szellemiségében édesanya akkor is, ha néha mostoha
arcát mutatja: védő, karoló, meleg ölelésű édesanya.
Így és ezért merültem meg Debrecen világában, az
elvarázsoltság tiszta áhítatával. És ha munkáim szereznek néhány őszinte, igaz barátot, akik figyelnek rám,
törődnek velem ugyanúgy, ahogy velük én, nekem ott
már érdemes élni és dolgozni.
László Ákos
grafikusművész
A 80 éves László Ákos összefoglaló, Töredékek című
kiállítása a Kölcsey Központban látható március 6.
és április 5. között, hétfő kivételével naponta 10-től
18 óráig, esti rendezvények idején 19 óráig.
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Magyar Elektra

Csillagok és szupernóvák
Meddig élnek a csillagok? Milyen sors vár a Napunkra?
Mi az a szupernóva-robbanás, és van-e élet a csillagok
halála után? Mindezekre a kérdésekre választ kaphatnak a látogatók, ha megnézik az Agóra Tudományos
Élményközpont új planetáriumi műsorát. Az előadás
annak apropóján készült, hogy az elmúlt hetekben-hónapokban sok szó esik az Orion csillagkép híres vörös
óriáscsillagának, a Betelgeuse-nek a közelmúltban feltűnően végbemenő elhalványodásáról, amely az életük
végéhez közeledő vörös szuperóriások esetében egy
teljesen természetes folyamat. A program során megtudhatják az érdeklődők, kell-e félnünk az esetlegesen
bekövetkező szupernóva-robbanástól, figyelemmel
kísérhetik a csillagok születését, életét és elmúlását,
de kiderül az is, hogy a szupernóvák, világegyetemünk
e látványos jelenségei nem csak a pusztulás hírnökei.
A csillagászati bemutatók mellett izgalmas teljes
kupolás filmeket is vetítenek rendszeresen – magyar és
angol nyelven – az Agóra planetáriumában. ■

Szabó K. István rendezi Bornemissza Péter Magyar
Elektráját a Víg Kamaraszínházban. Az ókori motívum
számos feldolgozása közül, a Bornemissza-féle Magyar
Elektra azért is különleges, mert a pogány históriát
keresztény kontextusba helyezi. A darab moralitásként
indít, vállaltan fogalmazza meg azt, hogy javítani
kellene erkölcsi normáinkon, az egész társadalmi
viszonyrendszerünkön. A naiv szándék azonban csúfos
kudarcba fullad, a bosszú törvénye erősebbnek bizonyul az irgalomnál.
A Pelopidák nemzetét ősi átok sújtja, mely egy
megállíthatatlan, visszafordíthatatlan bosszúsorozatban teljesül be. Az Elektra ennek a hosszúra nyúló,
véres családi történetnek egy mozzanata: Oresztész,
a fiú, megérkezése és az évek óta vágyott megtorlás
véghezvitele. Ettől kap új színezetet a dráma, hiszen az
emberek és istenek közötti interakció teljesen átértékelődik az istenverés valódi példázatává. A keresztény
tanítások feltételeznének valamiféle javító szándékot,
mi mégis azt látjuk, hogy a megbocsátást szorgalmazó
hitünk sem képes visszatartani bennünket a legborzasztóbb tettektől.
Klütemnésztra szerepében Ráckevei Annát láthatja
a közönség, Elektrát Tolnai Hella (képünkön jobbra),
Oresztészt Rózsa László játssza. A díszletet Ianis
Vasilitos, a jelmezeket Florina Vasilitos tervezte.
Az előadás zenéje Ovidiu Iloc munkája. ■

Egy igazán interaktív kiállítás
Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus nagyon rafinált és bizonyos értelemben provokatív
kiállítással jelentkezik a Debreceni Irodalom Házában.
A képzőművész geometrikus alkotásaihoz kapcsolódva, arra reflektálva hozott létre a biológus játékos
modelleket. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy „teresítette”
azokat. Miben áll a rafinéria? Egyrészt sokan talán
elsétálnának a képek előtt, így viszont a modellek arra
késztetik a látogatót, hogy alaposabban megszemlélje
a műalkotásokat! Másrészt a fizika sokunk számára
inkább a nehéz házi feladatokat juttatja eszünkbe, így
viszont játszva tapasztalunk
és értünk meg bizonyos
fizikai törvényszerűséget.
Vagyis miközben játszunk,
tanulunk, bővülnek ismereteink a művészetről és a
természetről.
A Tér-mozgás-játék című
kiállítás március 21-én 15
órakor nyílik meg a Debreceni Irodalom Házában. ■

Máthé András fotója az olvasópróbán készült

MiniCon+
Debrecen legújabb comics expója érdekes és
szórakoztató programokat nyújt nemtől és
kortól függetlenül mindenkinek, aki érdeklődik a
képregények, a Távol-Kelet, a sci-fi, a mobilok, a
videojátékok, sorozatok és filmek izgalmas világa
iránt. A rendezvény során izgalmas előadásokon vehetünk részt, harcművészeti bemutatókat
láthatunk, társasjátékozhatunk és cosplayesekkel
is találkozhatunk a Csapókerti Közösségi Házban,
március 28-án 10 órától. ■
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Botfül Billy és Greta Green
A kezdő rocksztár és a környezetvédő aktivista
kamasz megpróbálják együtt megmenteni a világot
a pusztulástól a Rocksuli rockszínházi tagozatának
előadásában. Céljuk, hogy a felnőttek adják át a Föld
irányítását a gyerekek kezébe, ezért egy titkos tervet
eszelnek ki és nemzetközi mozgalmat indítanak a világhálón. A március 22-én 17 órakor kezdődő előadás
írója és rendezője Perjés Péter. A belépés ingyenes! ■

HOBO 75
Koncertek, színházi előadások, könyv- és
CD-megjelenés is emlékezetessé teszi Földes
László, azaz Hobo 75. születésnapját. Az előadó
hamarosan országos és erdélyi turnéra indul,
amely március 20-án Debrecenben kezdődik. Az
előadóval Angi János, a Déri Múzeum igazgatója
beszélget az intézmény dísztermében március
9-én 16.30 órától. A részvétel díjtalan!

Android-megakoncert
Kétórás bulival ünnepli alapításának 40. évfordulóját
a progresszív rockot játszó Android együttes március
19-én a Kölcsey Központban. Hosszabb szünet után,
2008-ban újra összeállt a csapat, és azóta folyamatosan koncerteznek. Zenéjükben egyedi, progresszív
rockot kombinálnak new age, jazz- és folkelemekkel.
Legújabb lemezük az eredetileg 1995-ben kazettán
megjelent instrumentális anyag High Definitionkiadása, melyet vinyl és CD formában vehetünk
kézbe, „East of Eden Revisited” címmel.
Az Android a saját számok mellett, a progresszív
rock két óriása előtt tisztelegve, a Pink Floyd és a
Led Zeppelin dalaiból is játszik – olyan vendégekkel,
mint Makranczi Béla, Nacsa Krisztina, Szekanecz
Máté. A koncert ingyenes; regisztráció a helyszínen,
belépéskor! ■

Reggeli napfény
A Honeybeast idén újból turnéra indult! A debreceni
közönség a Kölcsey Központban tapasztalhatja meg
március 25-én, hogy a Honeybeast a legjobbak
között van, s fanyar humorú popzenéje, legyen akár
felkavaró és katartikus, egyszersmind szelíd és
simogató is, mint a reggeli napfény. ■

Tavaszi gyerekkoncertek
A tavaszi időszakban újabb klasszikus zenei koncertekre hívja a családokat a Kodály Filharmónia Debrecen.
Március 28-án, szombaton 10 órától a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében lesz látható – a családi
bérlet utolsó alkalmaként – a Hamupipőke az operában produkció. Giacomo Rossini operájának gyönyörű
zenéjéből hangzanak fel részletek a Kodály Filharmonikusok és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának
énekes szólistái által. A történésekben Domján Viktória
fuvolaművész mesemondása kalauzolja a gyerekeket.
Április 18-án a Mesés hangok – hangos mesék házi
gyerekkoncertre a Kodály Filharmonikusok Simonffy
utcai próbatermébe az 1–6 éveseket várják a zenekar
tagjai. Ezúttal a fúvós hangszerek kerülnek főszerepbe;
a zene és mesehallgatás mellett – természetesen –
most is lesz közös éneklés, mondókázás és tánc. ■
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Számolni kell a
ánk, hogy minden évben legyen legalább egy olyan
nemzetközi sportesemény, mellyel egyrészt tovább
növelhetjük a város ismertségét, másrészt minőségi
szórakozást tudunk nyújtani a város sportszerető
közönségének. Negyedik területünk és talán inkább
missziónk, hogy általánosságban is népszerűsítsük a sportolást, illetve az egészséges életmódot.
Számos olyan eseményt szervezünk ennek szellemében, mint a Főnixfitt vagy a Veled Kerek a Világ
óvodai sportnap.

Becsky Andrást tavaly nyáron újra
megbízta a Debreceni Sportcentrum
Kft. ügyvezető igazgatói feladataival az
önkormányzat közgyűlése. A szakember
– aki meghatározó szerepet játszik az
országos sportdiplomáciában is, mint a
Magyar Úszó Szövetség általános alelnöke – az intézmény élén így már a második ötéves ciklusát kezdhette meg.
Szeretjük Debrecent sportfővárosként is emlegetni. Ehhez hogyan járul hozzá a Sportcentrum?
2000-ben alapította meg az önkormányzat a
Debreceni Sportcentrum Kft.-t, elsősorban azzal a
céllal, hogy a városi tulajdonú sportlétesítményeket
működtesse, illetve a kiemelt sporteseményeket
megszervezze. 2001-ben az ifjúsági atlétika-világbajnokság volt az első nemzetközi sportrendezvény,
melyet 2002-ben a tornász-vb követett az akkor
átadott Főnix Csarnokban. Az elmúlt közel 20 esztendőben 32 világesemény helyszíne volt városunk,
melyben azóta már sportuszoda, két jégcsarnok,
atlétikai stadion is működik, továbbá az ország
legszebb arénája, a Nagyerdei Stadion is. Talán
ezeknek, illetve a rendezvények lebonyolításával
szerzett szervezői rutinnak is köszönhető, hogy nem
csak mi emlegetjük Debrecent sportfővárosként.
Intézményvezetőként milyen feladatai vannak?
Négy kiemelt terület tartozik hozzánk. Zászlóshajónk a Debreceni Sportiskola, ahol jelenleg 11
sportágban, 13 szakosztályban közel ezer gyermek
felkészítésével és versenyeztetésével foglalkozunk.
A már említett sportlétesítmények (a Nagyerdei
Stadiont leszámítva) általános működtetését és
üzemeltetését is a Sportcentrum végzi, mind szervezési, mind műszaki oldalról. Kiemelt sportstratégi-

Milyen sikerekre emlékszik vissza az előző
ciklusból, illetve az elmúlt időszakból?
Minden évben voltak emlékezetes rendezvények,
gondolok itt akár az úszó országos bajnokságokra,
a Kézilabda Magyar Kupa-döntőkre vagy a 3x3 kosárlabda-eseményekre. Egy rendezésre azonban az
„i”-re mindig az teszi fel a pontot: ha magyar siker
születik. Fantasztikus volt megélni 2018-ban, amikor a Főnix Csarnokban telt ház előtt lett világbajnok a női junior kézilabdacsapat! Az elmúlt időszak
még friss emléke a rövidpályás gyorskorcsolya
Európa-bajnokság, ahol szintén hallhattuk a magyar
himnuszt, nem is egyszer! Telt házas rendezvények,
magyar siker, pozitív visszajelzés a résztvevőktől,
nézőktől, szövetségektől – ezek jelentik az igazi
motivációt!
Tavasszal pedig szintén Debrecen lesz a
házigazdája a Zsíros Tibor férfi Magyar Kupa
nyolcas döntőjének. S milyen nagyobb eseményekre számíthatunk még idén?
Március elején a magyar és a belga teniszválogatott
mérkőzik meg egymással a Főnix Csarnokban a
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Debreceni Sportiskola versenyzőivel
Davis Kupán, nyár végén pedig – a már hagyományos 3x3 kosárlabda World Tour mellett – a világ
legjobb U18-as fiú- és lánycsapatait láthatjuk a
Kossuth téren. Idén megkezdődnek a Főnix Csarnok
felújításával kapcsolatos munkálatok, így 2020
második felében nem lesznek sportesemények a
csarnokban. De nem kell majd sokáig várni az újabb
rangos nemzetközi viadalra, hiszen 2022 januárjában Debrecen is helyszíne lesz a férfi kézilabda
Európa-bajnokságnak.
A debreceni egyesületnél is az a cél, hogy
minél több olyan sportolója legyen a városnak,
akik nemzetközi szinten is szép eredményeket
érhetnek el. Kikre lehetünk igazán büszkék?
Mindig nehéz helyzetben vagyok, ha az eredményeket, sikereket kell értékelni, hiszen ha csak a
2019-es évet nézem, büszkém mondhatom, hogy
újra bizonyítottuk itthon és a határon túl, hogy a
Debreceni Sportiskola versenyzőivel a legkisebbektől
a legnagyobbakig számolni kell. Tavaly közel 150
érmet hoztunk haza a honi és a nemzetközi versenyekről. Néhány kiemelkedő eredményt az elmúlt
évről név szerint is szívesen megemlítek. Az atléták
közül Kerekes Gréta a glasgowi EB-n 5. helyezést
ért el, ugyanitt Kozák Luca az elődöntőben országos
csúcsot futott, de, sajnos, egy sérülést követően
nem láthattuk a fináléban. Ott volt viszont a dohai
világbajnokságon, ahol a 13. helyen zárt. Kácser
Zita tavaly 3000 méteren egy 14 éves országos
csúcsot döntött meg, és egyben kvalifikálta magát a
tokiói olimpiára. Az úszó Gál Kincső a nyíltvízi junior
Európa-bajnokságon a mix váltó tagjaként aranyérmet szerzett, a triatlonos Ferenczi Niki szintén junior
Hosszú Katinkával az úszó Világkupán, Budapesten

Nagy Lászlóval a kézi Magyar Kupa-döntőn a Főnixben

EB-n – a vegyes váltó tagjaként – a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A tollaslabdázó Tóth Kristóf
a maga 15 évével játszmaveszteség nélkül zsebelte
be a korosztályos bajnoki címeket az U17 és U19-es
országos bajnokságokon is. Szerencsére hosszan
lehetne a sort folytatni, hiszen akár a dzsúdókáink,
műkorcsolyázóink, vívóink, akár a csapatsportágakban érdekelt kéziseink, focistáink vagy a kosarasok
sok szép eredményt értek el 2019-ben.
A sporthoz nem csak intézményvezetőként van
köze; magánemberként is szívesen jár sporteseményekre. Például hova?
Természetesen a debreceni érdekeltségű sporteseményeket követem kiemelt figyelemmel; amikor
csak tudok, ott vagyok a Loki, a DVSC kézi-, a DEAC
kosár- és jégkorongmeccsein.
Ha van egy kis szabadideje, nemcsak a lelátókon fordul meg.
Feleségemmel és a három gyermekemmel gyakran
járunk színházi előadásokra, komoly- és könnyűzenei koncertekre. Igazi kikapcsolódást számomra
a zenés és a vidám darabok adnak. Nagy öröm
számomra, hogy mind a három gyermekem zenél,
két lányom – a hangszer mellett – énekel is.
El tudná képzelni az életét sport nélkül?
Erre viszonylag röviden tudok válaszolni: nem. Nagyon szeretek a sportban dolgozni, és legalább an�nyira szeretek sportolni is. Mostanában a kosárlabda, a futás, a biciklizés része a hétköznapjaimnak;
telente rendszeres családi program a síelés. De van
egy-két fiatalkori „szerelmem”, mint a szörf vagy a
vízisí, ami még mindig a legjobb adrenalinbomba
számomra. ■
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Ünnepi programok Debrecenben
Március 14.
O 18.30 Egyetem tér
„Körülötted miljom s miljom
fáklya / Meggyúlt szíveink
lobogó lángja.” Fáklyás
felvonulás az Egyetem tér–
Egyetem sugárút–Bethlen
utca–Déri tér útvonalon
O 19.15 Déri tér
Puskás István alpolgármester köszöntője.
Ünnepi zenés folklórműsor Debrecen város
néptáncegyütteseinek közreműködésével
Március 15.
O 8.45 Kossuth tér
Térzene
O 9 óra Kossuth tér
Az Országzászló felvonása katonai tiszteletadás mellett
O 9.30 Petőfi tér
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
10 óra Ünnepélyes masírozás ’48/’49-es
indulókra a Debreceni Helyőrségi Zenekar
vezetésével, a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és

Huszárhagyomány-őrző Egyesület kíséretével. Útvonal: Petőfi tér–Megyeháza–Régi
Városháza–Kossuth tér. Az állomáshelyeken közreműködnek: a Debreceni Zenede
ifjú népzenészei, az Alföld Színpad, a
Debreceni Népi Együttes és a Debreceni
Hajdú Táncegyüttes tagjai
11 óra Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth téren
Beszédet mond Tasó László országgyűlési
képviselő, majd koszorúzás a Kossuthszobornál. „Áldassék a neved: Forradalom”
– városi ünnepség. Az ünnepi műsorban
közreműködnek: a Csokonai Színház
művészei, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes
és a Debreceni Népi Együttes tagjai
13 óra Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Honvédtemetőben
Beszédet mond Szloszjár Balázs
dandártábornok, az MH 5. Bocskai István
Lövészdandárjának parancsnoka
O 17 óra Kossuth tér
Az Országzászló levonása katonai tiszteletadás mellett

Talpra, magyar!
Március 12.
O Játszóház a Kismacsi Közösségi Házban
10-től, 13 órától ünnepi megemlékezés a
nyugdíjasklub közreműködésével.
O Csapókerti Pilvax: dramatikus játszóház a
Közösségi Házban 14 órától. Ingyenes, viszont
előzetes bejelentkezéshez kötött!
O Ünnepi megemlékezés a Homokkerti
Közösség Házban 14 órától a Petőfi-iskolával.
Március 13.
O Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag! –
forradalmi táncház és kézműves alkotóműhely
a Debreceni Népi Együttessel 14 órától, az
Újkerti Közösségi Házban.
Március 14.
O Talpra, magyar! – a Motolla Egyesület
családi táncháza a Homokkerti Közösségi
Házban 14 és 22 óra között.
O Ünnepi műsor az Ondódi Közösségi Házban
15 órától.
O Forradalmi kézműves foglalkozás a Nagymacsi Közösségi Házban 15 és 17 óra között, a
MacsiCafé együttműködésével.
Március 19.
O 1848 címmel művészetpedagógia-foglalkozás 17.15-től a Józsai Közösségi Házban,
Gárdonyi Sándor grafikussal.

Bach mindenkinek
A „Bach in the Subways” kezdeményezést egy New York-i
csellista indította útjára 2010‑ben, rendhagyó utcazenéléssel ünnepelve Johann Sebastian Bach születésnapját.
Azóta egyre több kiváló muzsikus csatlakozik a világszintűvé nőtt programsorozathoz, ingyenes koncerteket
adva különleges helyszíneken. Debrecenben köztereken,
bevásárlóközpontokban, oktatási és közintézményekben,
templomokban, éttermekben, kávéházakban csendül fel
Bach muzsikája, március 17–22. között.
A fesztivál ideje alatt rendhagyó énekórák, ifjúsági és
jótékonysági koncertek lesznek városszerte.
Moderátorok: Gróf Miklós, Mike Ádám. Hajdú-Bihar megyei szervezők: Sárosi Dániel és Korponai Tibor. A fesztivál
együttműködő partnere a Kodály Filharmónia Debrecen,
fő támogatója a Kistemplomi Alapítvány.
A fesztivál rendezvényei ingyenesen látogathatók!
A részleteket a Korzó programlistájában találják,
lapozzanak a 21. oldalra! ■

Könyv a Vénkertről
Hajdan kertség volt, mely az egykori város árka mellett jött
létre; ma lakótelep áll itt. A városrészről könyvet írt Nyul
Imre, melyben feleleveníti – többek között – a Hortobágy
malom, a Honvéd csapatkórház és Borsos József „vénkerti
viskójának” történetét is. A képekkel gazdagon illusztrált
kötet bemutatóját a Méliusz Könyvtárban március 19-én
16.30-tól tartják. A szerzővel Nagy Attila beszélget. ■
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Kupalázban tartották egy hónapig
a debreceni drukkereket a Loki kézisei
Véget ért a Loki nagy kalandja az
EHF-kupa idei kiírásában. A csapat
remekül helytállt a sorozatban,
hiszen jóval túlteljesítette az előzetes
célkitűzést.
A gárda számára ugyanis az volt a
feladat, hogy jusson be a sorozat
csoportkörébe.
A többi már csak hab a tortán,
mondogatták a csapat háza táján.
Aztán úgy alakult, hogy a habot
addig-addig édesítgették Kovács
Annáék, hogy hajszál híján sikerült
továbbjutniuk a kieséses szakaszba,
azaz Európa második számú kupasorozatának legjobb nyolc együttese
közé. Tulajdonképpen tényleg nagyon
kevésen múlt az újabb bravúr, hiszen
a hat csoportmeccsből hármat
behúzott a Loki, és csak egyetlen
találkozón, a Thüringer elleni hazain
nem volt a csapatnak esélye a győzelemre.
De nézzük sorjában! A csapatot
igencsak féltettük első csoportmec�csétől. A dörzsölt, tapasztalt klas�szisokat is felvonultató Kastamonu
otthonában ráadásul a két román
játékvezetővel is meg kellett harcolni, de sikerült: az ellenfelét végig
kitartóan üldöző Loki az utolsó
percekben fordítva nyerni tudott – a
derbit az Arany Rebi-Kovács Anna
alkotta jobbszárny tündöklése tette
leginkább emlékezetessé.
Ki is tört Debrecenben a kupaláz,
a Baník Most ellen – aztán a másik

két hazai meccsre – elfogytak
elővételben a belépők. A Loki pedig
szoros első félidő után elsöpörte
a cseheket – noha Vámos Petra és
Jeca Deszpotovics ekkor sérülés
miatt már hiányzott a csapatból.
Ezután viszont a Thüringer a Hódosban véget vetett a Loki szezonbeli
százszázalékos kupamenetelésének.
A németországi fellépés ennek
tükrében nem sok jót ígért, ám
a csapat ismét kitett magáért.
A lányok a meccs túlnyomó részében fegyelmezett védekezéssel és
átgondolt, szervezett támadójátékkal
rukkoltak elő, és az utolsó percekig
reális esélyük volt a győzelemre.
A nyáron a Fradiba igazoló Emily
Bölk vezérletével azonban a hazaiak
fordítani tudtak.
Az idegenbeli remek teljesítmény
miatt mindenki bizakodva várta a

Kastamonu debreceni vendégjátékát,
mely előtt tudott dolog volt: ha a
Loki nyer, már biztos továbbjutó a
csoportból. Nem így történt: a végletekig kiélezett csata utolsó szakaszában fordítani tudtak Yeliz Özelék,
így az egymás elleni összevetésben
egyetlen találattal ők bizonyultak
jobbnak. A lokisták tartását azonban
ékesen bizonyította, hogy a tét
nélkülivé vált Baník elleni visszavágón – nagyot küzdve – megszerezték
harmadik csoportbeli győzelmüket.
Tanulságos volt tehát a kupakaland, hiszen – a csapat rutinos
tagjai mellett – a legfiatalabbak
is belekóstolhattak a nemzetközi
légkörbe. Ezek a tapasztalatok pedig
hasznosulhatnak hamarosan, mert a
Loki a következő szezonban visszatérésre készül. ■
Gurbán György

Sportszenzáció
Debrecenből indul az idei Tour de Hongrie! A május 13. és
17. között sorra kerülő magyar körversenyen összesen 861
kilométer leküzdése vár a mezőnyre, amely minden eddiginél
erősebb lesz.
– Amikor a szervezők megkerestek minket, nagy örömmel
jeleztük, hogy részt veszünk benne. Debrecen számára fontos a
sport, fontos a kerékpározás; ezen a területen komoly fejlesztések lesznek az elkövetkező időszakban, melyek nagyon nagy
lendületet adnak majd a kerékpáros sportnak – nyilatkozta
Széles Diána alpolgármester.
Mint mondta: a Derék utcára tervezett skate-park elsősorban
a fiatalok számára jelent majd vonzerőt, a Magyar Kerékpáros
Szövetség fejlesztése, a Debreceni Kerékpáros Központ a Pallagi
úton pedig a kerékpáros sportot szolgálja ki. ■
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Kosárgála a Főnixben
a DEAC részvételével
Ismét Debrecen lesz a házigazdája a Zsíros Tibor férfi Magyar
Kupa döntőjének. Az eseménynek április 2-4. között a Főnix
Csarnok ad otthont. A mezőny
összetételére vonatkozó szabályok nem változtak: a bajnoki
alapszakasz első körének legjobb
nyolc csapata kvalifikálta magát
a háromnapos eseményre.
A debreceni együttes biztosította helyét az elitmezőnyben, s
azt követően is szépen szerepelt
az NB I-ben. A válogatott Európa-bajnoki szereplése miatti egy
hónapos szünetet követően az
ötödik helyen várta a folytatást:
19 forduló után 11 győzelemmel és 8 vereséggel állt Kovács
Adrián edző társulata, s csak
a Szombathely, a Körmend, a
Paks és a Szolnok előzte meg a
tabellán.
Azóta megtartották a kupaküzdelmek sorsolását, s elkészült
a gála részletes programja is.
A DEAC a szolnokiakkal mérkőzik
a négy közé jutásért.
A győztesek pénteken az
elődöntőkben (16.30 és 19 óra)

Fotó: deac.hu

Olimpiai szereplésre
hangolnak

csatáznak. A bronzmérkőzésre
és a kupadöntőre április 4-én,
szombaton kerül sor (14.30,
illetve 17 órától). ■

Ezrek mozogtak
Nagy tömegeket vonzott a FőnixFitt
február 15-én. A Magyar Sport- és
Életmódfejlesztő Klaszter, valamint
a Debreceni Sportcentrum már negyedik alkalommal rendezte meg a
programot, mely többféle mozgásformát népszerűsít, és kiemelt figyelmet
fordít az egészségre nevelésre is.
A megnyitón a résztvevőket Szilágyi Edina önkormányzati képviselő
köszöntötte, aki a sportolás és az
egészséges életmód fontosságát
hangsúlyozta. ■

Kosárprogram:
Március 7., szombat,
19 óra: DEAC–Szeged
Március 14., szombat,
18 óra: DEAC–Fehérvár
Március 21., szombat,
18 óra: DEAC–Körmend
Április 2–4., Főnix Csarnok:
férfi Magyar Kupa, nyolcas döntő
Április 2., csütörtök
13 óra: DEAC–Szolnoki Olajbányász
15.30: Falco Vulcano Energia KC
Szombathely–Alba Fehérvár
18 óra: Atomerőmű Paks–
Oroszlányi SE Lions
20.30: Kecskeméti TE Duna
Aszfalt–Egis Körmend
A győztesek pénteken az elődöntőkben (16.30 és 19 óra)
csatáznak. A bronzmérkőzésre
és a kupadöntőre április 4-én,
szombaton kerül sor (14.30,
illetve 17 órától).

A kosárlabda városunkban
oly népszerű 3×3-as szakága
először szerepel majd olimpián.
Három debreceni szervező már
ki is jutott a júliusban kezdődő
játékokra.
A 2020-as esztendő biztosan
bekerül a 3×3-as történelemkönyvekbe, hiszen a szakág először
lesz ott a nyári olimpiai játékokon. Debreceni érdekeltsége is
biztosan lesz a tokiói rendezvénynek, hiszen Fülöp Ádám, Papp
Alexandra és Stion Éva a rendezői
csoportba, az úgynevezett asztalszemélyzetbe kapott meghívást a
szervezőbizottságtól.
Az is lehet, hogy tovább bővül
a hajdúsági névsor, ugyanis
a magyar női válogatott – a
debreceni születésű Medgyessy
Dórával a soraiban – március 18.
és 22. között Indiában szerepel
majd egy 20 csapatos kvalifikációs tornán, melyen az első három
helyezett olimpiai kvótát szerez.
Nemzeti együttesünk Hollandia,
Észtország, Fehéroroszország és
Srí Lanka társulataival szerepel
egy csoportban, s a kvintettből
mindenképpen tovább kell jutnia,
hogy versenyben maradjon az
ötkarikás részvételért.
Ha itt nem sikerül a kijutás,
úgy április 24. és 26. között Budapesten a második selejtező tornán is nyílhat erre esély, melyen
már a férfiak is ott lesznek. ■
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A kiesőzóna közelébe csúszott a Loki
Egy esztendeje s rejtett álmainkban még
idén, esztendőfordulókor is a dobogós helyezésről álmodoztunk – ám ami tavaly megvalósult, idén már biztosan nem.
A Loki focistái jó esetben a 12 csapatos NB I középmezőnyében végeznek. A nemzetközi szereplés
kapuja csaknem biztosan bezárult, s ideje megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a következő
hónapokra nem az előttünk állókra kell tekintgetni,
hanem a mögöttünk levőket figyelni,
nehogy előzzenek.
Március elejére a DVSC a
tabella kilencedik helyére
csúszott vissza, a dobogó
immár 14 pontnyi
távolságra került, viszont a kiesést jelentő 11. hely viszont
alig 3 pontra volt.
Messze ugyan
még a bajnokság
Hol van már
vége, a hátralevő
az Újpest elleni
11 találkozónk
parádés győzelem?
matematikai(fotó: dvsc.hu)
lag 33 pont is
begyűjthető, ám
legyünk realisták
– ha húsz összejön, már boldogok
lehetünk, hiszen ha az
eddig összeszedett 27et ennyivel megfejeljük,
a 47 pont elegendő lehet a
további elsőligás szerepléshez.
A téli szünetben történt edzőváltást követő első hét meccsen 8
pontot gyűjtött a Loki. Különös elosztásban: az
első szakaszban a 2 győzelem (az Újpest ellen
4–0 itthon és a DVTK ellen 2–1 Miskolcon) és a 2
döntetlen (Fehérvár 1–1 a Nagyerdőn, Puskás AFC
0–0 Felcsúton) okot adott a bizakodásra, ám utána
zsinórban három kétgólos vereség következett: a
mezőkövesdiek ellen hazai pályán (1–3), a Paks és
a Fradi ellen vendégként (2–4, 0–2).
Módosult-e a Loki játéka az új edzővel, s mi
indokolja a nagy hullámzást a rövid, két hónapos
intervallumon belül? Kívülről nem sok módosulás
tapasztalható. Kulcsjátékosok hiányoztak, hiányoznak ugyan a csapatból, de ilyen helyzet – sérülés
vagy eltiltás okán – minden klubnál előfordul,
hosszabb-rövidebb időre. Arra van a bő keret,
hogy pótolhatóak legyenek a kiesők. A debreceniek játékosállománya erre igencsak alkalmas, a
focisták tudása az NB I-es átlagszint felett van,
sok a tehetséges fiatal, nincs gond az erőnléttel,
az akaraterővel sem. Akkor mi a baj? Az ok valószínűleg hátul keresendő: nem állt össze a védelem,

sok a cserélődés, hiányos az egymás közötti
kommunikáció, a kisegítés, a megfelelő koncentráció – szomorú példája ellen a Fraditól kapott első
találat, amikor földön-égen nem volt a közelben
ferencvárosi játékos, kapus és védője mégis a
hálóba „ügyeskedett” egy öngólt…
Ilyen hibákat nem csupán a bajnoki címvédő,
hanem az NB I-es mezőny bármelyik csapata
könyörtelenül megtorol, s máris az eredmény után
kénytelen kapaszkodni a Loki.
A folytatásban, a hazai mérkőzéseken kilencpontos sorozatnak illene
következni, hiszen a DVSC
előtt egy ponttal helyezkedő Kisvárda, illetve a
kieső pozíciókban álló
Zalaegerszeg és Kaposvár vendégeskedik majd a Nagyerdei Stadionban, s e
vetélytársak ellen
nem megengedhető a botlás,
a pontvesztés.
Húsvétot megelőzően lesz még két
fővárosi fellépése
is Vitelki Zoltán
gárdájának: a
Honvéd albérletében,
illetve az FTC-stadionban (az 1. fordulóból
elhalasztott meccsen).
A kispestieket egyszer már
sikerült legyőzni a Hidegkutistadionban (szeptemberben, 3–2), a
Fradi ellen pedig a februári vesztes mec�csen nem a játékkal volt baj, hanem az ellenfélnek
„ajándékozott” gólszerzési lehetőségekkel. ■

Fociprogram:
A Loki NB I-es, a DVSC II és a DEAC NB III-as
hazai fellépései
Március 7., szombat, 17 óra:
DVSC–Kisvárda
Március 8., vasárnap, 14.30:
DVSC II.–Tiszaújváros
Március 14., szombat, 17 óra:
DVSC–Zalaegerszeg
Március 22., vasárnap, 15 óra:
DVSC II–Cegléd és DEAC–Sényő
Április 4., szombat, 17 óra:
DVSC–Kaposvár
Április 5., vasárnap, 16 óra:
DVSC II–Eger és DEAC–Tiszaújváros
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Elfogadta a közgyűlés
ségvetésének nagyjából tíz százalékát fordítják erre a
területre. Kitért arra, hogy átalakítják a B24 Galériát,
ahol lehetőséget teremtenek a fiatal művészeknek
és kreatív közösségeknek: munkatér és programhelyszín lesz az intézmény, miközben a kiállítási profil is
megmarad. A színházak felújítása mellett szólt arról
is, hogy a fiatalok könnyűzenei tehetséggondozását
is szeretnék megerősíteni; ezt a Rocksulinak is helyet
adó Ifjúsági Ház fogja gondozni. n
O 160,9 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 78,2 milliárd forintos beruházási főösszeggel
elfogadta Debrecen város 2020-as költségvetését
február 13-án tartott ülésén a közgyűlés.
Papp László polgármester a büdzsé tervének
ismertetésekor úgy fogalmazott, hogy a 2020as költségvetés fejlesztésközpontú, racionálisan
megtervezett és stabilitás jellemzi. Mint elmondta,
olyan fejlesztések is találhatók a büdzsében, amelyek évekre, évtizedekre meghatározzák Debrecen
életét. A költségvetés közel fele, 78,2 milliárd forint
a beruházási főösszeg – emelte ki a polgármester.
A beruházásokat részletezve Papp László elmondta,
a városközpont fejlesztésére 7,2 milliárd forintot, a
lakótelepek modernizálására 7,25 milliárd forintot, a
kertségekre 5,3 milliárd, a városi közlekedésfejlesztésre 7,6 milliárd forintot különítettek el. Az oktatási
intézmények fejlesztésére 5,5 milliárd forintot, a
kulturális fejlesztésekre pedig 10,2 milliárd forintot
szánnak. n
O A KULTÚRA ÉRTÉK, Debrecen kiemelten kezeli
ezt a területet – erről beszélt Puskás István alpolgármester a költségvetés témájában tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy – a kulturális beruházásokra szánt 10,2 milliárd forint mellett – a kultúra
működésére 6,1 milliárd forint jut: így a város költ-

O A januárban bevezetett újítással tovább
nőtt a Pallagi úti várakozóhelyek kihasználtsága.
A Pallagi úton a Klinikák melletti parkoláshoz
egyre többen választják az új típusú napijegyet,
mellyel 560 forintért egész napra ott lehet
hagyni az autót. Ez egyrészt olcsóbb, másrészt
pedig nem kell figyelni állandóan az órát, hogy
mikor jár le a várakozási idő. A kedvezőbb feltételek hatására a parkolási kultúra is előnyére
változott a környéken. Az Idősek Háza előtti
területen ugyanis már nem lehet a fák között,
zöldterületen várakozni, így – a tapasztalatok
szerint – most már azok is beállnak a parkolóba,
akik korábban nem így tettek. n

O A GONDOSKODÁS városunk költségvetésében
kiemelt helyet foglal el: ez is elhangzott a Debreceni
Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetben, ahol
Széles Diána alpolgármester és Papp Csaba, az
intézet igazgatója mutatta be a cívisváros 2020-as
költségvetését a szociális, egészségügyi, turisztikai
ágazatok szempontjából. A sajtótájékoztatón téma
volt az egészségügy területe is. Mint Széles Diána
elmondta, fontos cél, hogy minden gyerek szűrését
elvégezzék, és tovább folytatódjon a háziorvosi
rendelők felújítása is. Szólt arról is, hogy 1200 kisgyerekes család van a rendszerben, figyelnek rájuk,
s ezért több bölcsőde felújítását is tervbe vették,
valamint eszközfejlesztésekre is lesz lehetőségük.
Széles Diána felidézte, hogy fontosnak tartják a civil
szférát is: több mint ezer civil szervezet működik
Debrecenben; a város igyekszik támogatni a tevé-

O Minőség és nyitottság: pilot program indul
a Debreceni Szakképzési Centrumban. A cívisváros
lehet az első, ahol megvalósul a kormány javaslata,
a tantermi ajtók üvegezettre cserélése. A DSZC ezt
a diákok gyakorlati képzésével kapcsolná össze,
vagyis az iskolai tanműhelyekben valósítaná meg
az ajtók átalakítását – mondta Tirpák Zsolt, a DSZC
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Debrecen költségvetését
kenységüket, sokukkal van ellátási kapcsolatban.
Szólt a turisztikai területről is: „Ha több szálláshelyünk lenne, még sikeresebbek lehetnénk. Szeretnénk bakancslistás hellyé válni, és ebben fontos
szerepe lehet az új strandnak is” – hangsúlyozta
Széles Diána. n

O A GAZDASÁGFEJLESZTÉS továbbra is kiemelt
eleme a költségvetésnek – hangsúlyozta Barcsa
Lajos alpolgármester, aki sajtótájékoztatóján a
sportról és a Debreceni Vagyonkezelő terveiről is
nyilatkozott. Barcsa Lajos felidézte, hogy míg 2014ben 10 milliárd forint volt a város iparűzésiadóbevétele, tavaly ez már 16,7 milliárd forint. „Az
iparűzésiadó-bevételt arra költi az önkormányzat,
amire szeretné, és természetes, hogy a város
minden állampolgára élvezheti ezeket a fejlesztéseket”. Szólt arról is, hogy összességében egymilliárd

forintot költ a város az iskolák felújítására idén. „Ha
az óvodákat és iskolákat is összeadjuk, összesen
2,3 milliárd forintot javaslunk öt meglévő óvoda
felújítására, egy új építésére, két általános iskola és
egy gimnázium felújítására.” n
O DEBRECEN A MI OTTHONUNK – tartsuk együtt
rendben. Így fogalmazott Balázs Ákos alpolgármester, aki a költségvetés zöldterületi és városüzemeltetési területeiről tartott sajtótájékoztatót.
Mint mondta: Debrecen az ország egyik legzöldebb
városa, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a zöldterületeink minőségi fenntartására. Debrecenben a közösségi zöldterületek nagysága 5 millió négyzetméter, és itt található az ország legnagyobb belterületi
erdősége, a Nagyerdő – idézte fel. Mint elmondta,
e területek gondozására és tisztán tartására idén
a tavalyinál 560 millió forinttal többet biztosít a
költségvetés: városüzemeltetési és zöldterületi fel-

adatokra együttesen 5,2 milliárd forintot fordítanak.
„Folytatjuk a «Debrecen, a mi kertünk» programot,
amelynek keretein belül 10 ezer fát ültetünk el öt
év alatt, és folytatjuk a «Te Szedd! De inkább ne
dobd el!» akciót és a Zöld város programot”. „Együtt
tarthatjuk tisztán Debrecent, ezért az év folyamán
városrészi nagytakarításokat hirdetünk, amelyben
várjuk a debreceniek részvételét is.” n
kancellárja, aki szerint a minőségi szakmai munka
összekapcsolódhat a nyugalommal és a nyitottsággal. Pósán László országgyűlési képviselő a
sajtótájékoztatón azt mondta, bízik benne, hogy
a kezdeményezés később országos modellként is
szolgálhat. n
O Rekordösszegű pénzadomány gyűlt össze
Debrecen város bálján. A jótékony célra szánt
12 millió 300 ezer forintot jelképesen adták át
az egyetem gyermekhematológiai és onkológiai
intézetéhez kötődő alapítványnak. A Leukémiás
Gyermekekért Alapítvány az összeget az ott kezelt
leukémiás gyermekek családját segítő szociális alap
kiadásaira, illetve egy korszerű betegfigyelő rendszer beszerzésére fordítja. n

O Elindította első tematikus vállalkozásfejlesztési, tízmilliárd forintos magántőkealapját az MFB csoporthoz tartozó, elsősorban
közepes méretű vállalkozások tőkefinanszírozásával foglalkozó MFB Invest Zrt. – jelentették
be sajtótájékoztatón. – Azt várjuk ettől az
együttműködéstől, hogy a kis- és középvállalati szektor versenyképessége javul. Feltett szándékunk, hogy a kkv-szektorra úgy tekintünk
Debrecenben, mint nagyon komoly erőforrásra,
amely be tud kapcsolódni a nagy multinacionális vagy nagyvállalatok termelő láncába,
folyamataiba – nyilatkozta az eseményen Papp
László polgármester. n

16
O FŐNIX CSARNOK. Jelentős, 2 milliárd 553
millió forint állami támogatásból újíthatják fel
a létesítményt, mely 2022-ben férfi kézilabda
Európa-bajnoki, majd 2024-ben női kézilabda
Eb-meccseknek ad helyet. A fejlesztések nyáron
indulhatnak, s – a remények szerint – 2021 első
felében befejeződnek. n
O MEGVÁLTOZOTT a Debrecen Televízió csatornakiosztása. Az átállás nem érinti azokat, akikhez kábelen érkezik az adás, akik azonban a földfelszíni
sugárzással fogják a DTV-t, át kell, hogy hangolják
televíziójukat a 34-es csatornáról a 42-es csatornára. Szeptembertől pedig
újabb átalakulás jön: olyan
sugárzásra áll át televízió,
amivel például a határ menti települések lakói a korábbinál lényegesen jobb vételi
körülményekre számíthatnak. Mint a Médiacentrum Debrecen ügyvezetője
elmondta, így sokkal több lakos számára tudnak
információkat közvetíteni. „Ez a televízió szempontjából is fontos, hiszen eljutunk oda, hogy majdnem
az egész megyét le tudjuk fedni, illetve délre, még
Békés megyébe is átsugárzunk valamennyit” –
nyilatkozta Szabó József. n

Megújul a Dósa nádor tér
és a Csapó utca
„Debrecen belvárosának innovatív rekonstrukciója”
TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002

O REKORDÖSSZEGŰ forrás jut idén a Kertségi
Fejlesztési Programra. 5,3 milliárd forintot fordít az
önkormányzat a kertvárosi közlekedés korszerűsítésére és közműfejlesztésekre – nyilatkozta sajtótájékoztatóján Papp Viktor, a Fidesz–KDNP frakció vezetője.
Az eseményen Becsky István önkormányzati képviselő
elmondta: a Júliatelep hét utcájában több mint 2600
méter hosszúságban korszerűsítik az úttestet 1,1 milliárd forintból – ilyen mértékű beruházás a körzetben
még nem történt. A tájékoztatón elhangzott az is,
hogy több mint 750 millió forintot költenek a lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésekre. n
O JELZŐLÁMPÁS CSOMÓPONT épül a Szabó Kálmán–Vécsey–Galamb–Gizella utcák kereszteződésében, új kanyarodó sávokkal, kapubejárókkal, járdával
és buszmegállóval. Az átalakítás után biztonságosabbá válik a forgalmas homokkerti kereszteződés.
– Jelenleg a csapadékvíz-csatorna építése, a
hírközlési kábelek átépítése, valamint a közvilágítás kialakítása van folyamatban – nyilatkozta Türk
László, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője.
A több, mint 390 millió forint uniós forrásból
épülő csomópont átépítése után a Szabó Kálmán
utca irányából, illetve a Gizella utca felől érkezőknek
lesz majd elsőbbsége. A beruházás részeként rendbe
teszik a kereszteződés környékét is. Összesen 5600
négyzetméteren lesz füvesítés. n

A Dósa nádor tér és a Csapó utca átépítése miatt a kivitelező
lezárja a Dósa nádor teret és a Csapó utcát a Sas utcától a
Vár utcáig. Gépjárművekkel nem lehet majd behajtani az építési
területre!
Parkolni a környéken több helyen lehet: leginkább a Széchenyi utcán, az Ítélőtábla mellett egy éve kialakított 300 férőhelyes
parkolót ajánljuk, amit ugyanolyan feltételekkel használhatnak,
mint a Dósa nádor teret. Könnyebbség a környéken lakóknak,
hogy a térre kiadott bérletek a Széchenyi utcai parkolóban is
érvényesek! Emellett az autósok használhatják az Igazságügyi
tömb alatti, valamint a Halköz üzletház alatti parkolóházat, a
Kálvin téri parkolókat, a Fórum Debrecen parkolóházát vagy
a Jászai Mari téri parkolót. Gyalogosan az összes lakóház és
üzlet megközelíthető marad.
Az érintett területen működő üzletek előre egyeztetett időpontban tölthetik fel árukészletüket. Az a cél, hogy a rakodás ne
zavarja a sétálóövezeten közlekedőket.
Az átépítés ideje alatt kérjük a környéken élők és közlekedők türelmét!
A Dósa nádor tér és a Csapó utca a virágkarneváli időszakra újul meg, amelynek dísze lesz az augusztus 20-án felavatott
Szent István-szobor.
A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra
benyújtott „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”
című projekt részeként valósul meg.
A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002
azonosító számú projekt
megvalósítására vissza
nem térítendő európai
uniós forrás áll
rendelkezésre.
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O MEGTARTOTTA alakuló ülését a Debreceni
Régió Együttműködési Tanács. A város és a vonzáskörzetéhez tartozó települések a gazdaságfejlesztéstől a turizmusig számos területen hangolják
össze munkájukat. Az alakuló ülésen Papp László
polgármester azt mondta, ma már a világban nem
városok, hanem régiók versenyeznek egymással,
ezért a versenyképesség növeléséhez szorosabbra
kell fűzni a kapcsolatot. n

O GÁLA. Idén is megrendezte hagyományos
évértékelő gáláját a Debreceni SportcentrumSportiskola a Főnix Csarnokban. A rendezvényen
a szakosztályok legjobb sportolóit és edzőiket,
valamint a sportiskola legjobb női és férfi utánpótlás- és felnőtt sportolóit, edzőiket díjazták, Jó tanuló és Jó sportoló elismeréseket adtak át. Ezúttal
Kozák Luca és Kácser Zita lettek az év sportolói, az
életműdíjat pedig Nagy István kapta, aki 1992 óta
a sportiskola cselgáncsedzője, 15 éve szakosztályvezetője. n
O ÓVINTÉZKEDÉSEK. „Megtettük és megtes�szük mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel
önkormányzati hatáskörben eljárva segíthetjük a
koronavírus elleni védekezést” – Facebook oldalán
szólította meg a debrecenieket Papp László. A
polgármester írt arról, hogy a nevelési intézmények vezetőit kérték, halasszák el a diákok külföldi
kirándulásait. Kérte az intézmények, szolgáltatók
és bevásárlóközpontok vezetőit, hogy helyezzenek
ki kézfertőtlenítőket épületeikben. Mint jelezte:
óvintézkedést vezettek be a városi uszodában
is, valamint „a Debreceni Nemzetközi Repülőtér
a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési
Intézet munkatársainak bevonásával, a helyi tiszti
főorvos irányítása mellett végzi – az Operatív törzs
utasításainak megfelelően – az érkező utasok
ellenőrzését”. n
O JÁTSZÓTÉR. Mászóvár, homokozó és hinta is lesz
az új játszótéren, aminek az építése már elkezdődött Debrecen-Bánkon – nyilatkozta Vadon Balázs
önkormányzati képviselő. A fejlesztés mintegy 9 millió
forintba kerül, és az önkormányzat saját forrásból
finanszírozza. Idén játszóterek építésére és fenntartására több, mint 100 millió forint fordít a város.
Pósán László országgyűlési képviselő szólt arról, hogy
a városon belüli mozgások, költözések, építkezések
azt is megmutatják, Debrecen milyen irányban tud
növekedni, terjeszkedni. Az elképzelések szerint itt
egy szabadtéri közösségi tér jön majd létre. n

O EGYÜTTMŰKÖDÉS. Nemcsak a Debreceni
Szakképzési Centrum diákjai, hanem oktatói is
fejleszthetik tudásukat annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak köszönhetően, amit
a Schaeffler Akadémia, a DSZC, valamint a város
vezetése írt alá. Az eseményen Papp László polgármester kiemelte: Debrecen jó példát mutat az
országban arra, hogyan tud hatékonyan együttműködni a város, a szakképzési rendszer és a vállalati
szféra. A stratégiai együttműködés célja biztosítani
a szakember-utánpótlást, és vonzó jövőképet mutatni a diákoknak. n
O ISMÉT ELŐKELŐ helyen végzett Debrecen a
Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és
befektetésekkel foglalkozó fDi magazinjának felmérésén – jelentette be Papp László polgármester.
Míg 2018-ban a Financial Times az európai kisvárosok között a legjobb befektetésösztönzési stratégiával rendelkező várossá választotta Debrecent, most
ugyanebben a kategóriában második helyezett lett
Debrecen. A polgármester kiemelte, mióta összeállítják a listát, nem fordult elő, hogy egy korábban
nyertes város egymást követően két periódusban is a
top háromba kerüljön. n
O HANDBIKE. A társadalmi felelősségvállalás
jegyében egyre több nagyvállalat tartja fontosnak,
hogy egyéni sportágakat támogasson. Erről is szólt
Papp László polgármester azon az eseményen,
melyen világversenyekre alkalmas handbike-ot
kapott Nagymáté Sándor a Vitesco Tehnologiestól.
A város pedig félmillió forinttal járul hozzá a
többszörös magyar- és Európa-kupa-bajnok
parasportoló felkészüléséhez. n
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időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március első felében
Csillagvirág fotóstúra a Debreceni
Nagyerdőn. Infó, bejelentkezés:
turizmus@hnp.hu
O Márciusban minden hétvégén 11,
minden hétköznap 18 órától
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Március 6–7.
XVII. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene-találkozó és -verseny a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.
O Március 7., szombat, 10–20 óra
Adománygyűjtő nap / sütivásár az
Ifjúsági Házban.
O Március 7., szombat, 11 óra
Vojtina Bábszínház. MintaPinty
Zenekar. Lemezbemutató
koncert.
O Március 7., szombat, 13.30 óra
Agykontrollklub találkozó a Méliusz
Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Március 7., szombat, 14 óra
Tökmag kuckó. Baba-Mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Március 7., szombat, 17 óra
Nőnapi szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Március 7., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Pál utcai fiúk.
Lázár Ervin-program.
O Március 7., szombat, 19 óra
Kökény Attila-, Ruszó Tibi-koncert a
Lovardában.

O Március 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház. Vitéz László és
az elátkozott malom (családi előadás), Pályi János vendégelőadása.
A papucsszaggató királykisasszonyok (családi előadás).
O Március 8., vasárnap, 10.30–12 óra
Vasárnapi tudomány: Virágok
világa. Ismeretterjesztő sorozat az
Agórában.
O Március 9., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. Volt egyszer
egy... A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház vendégelőadása.
O Március 9., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: Pál utcai fiúk.
Lázár Ervin-program.
O Március 9., hétfő
17 óra Cívisházak jövője – Beszélgetés Harangi Attilával (földszinti
nagyelőadó). Észt hét – változó idők
(I. emeleti kerengő). Programok a
Méliusz központi könyvtárában.
O Március 9., hétfő, 16.30 óra
Hobo75 közönségtalálkozó. Az előadóval Angi János, a Déri Múzeum
igazgatója beszélget.
Helyszín: Déri Múzeum, Díszterem.
O Március 9., hétfő, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat. Nőnapi hangverseny – a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar Fúvószenekarának hangversenye
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.

O Március 7., szombat, 22 óra
CívisGround & Mariposas pres.
Unexpected Frequencies –Dirty Ice,
Thomas Borza a Víztoronyban.

O Március 9., hétfő, 19 óra
Deszgráfia – Felolvasószínház.
Szénási Miklós A Pacsirta utcai társasház című drámáját Szurdoki Péter
olvassa fel, ezt követően a darabról
Somogyi Tibor beszélget Madák Zsuzsanna dramaturggal (Csokonai Színház), Szénási Miklós íróval és Szurdoki
Péter színésszel (Deszgráfia). Helyszín:
DESZ24 (Batthyány utca 24.)

O Március 8., vasárnap, 7–14 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.

O Március 10., kedd, 10–14 óra
Csokonai Színház: Pál utcai fiúk.
Lázár Ervin-program.

O Március 7., szombat, 22 óra
Ibiza-party a Hallban.

O TOSCA. Puccini operáját a Csokonai
Színházban láthatja a közönség
O Március 10., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
(bérletes előadás). A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes
előadás).
O Március 10., kedd, 10.30 óra
Születésnapi Hangbújócska
zenebölcsi a Méliusz központi könyvtárában.
O Március 10., kedd, 15 óra
Beporzók napja – országos múzeumi
kezdeményezés a Déri Múzeum Dísztermében.
O Március 10., kedd, 15–20 óra
TársasKedd – társasjátékklub
felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Március 10., kedd, 16 óra
Bee happy! – Beporzók napja a Csapókerti Közösségi Házban.
O Március 10., kedd, 16 óra
Bee happy! – Beporzók napja a Belvárosi Közösségi Házban.
O Március 10., kedd, 17 óra
Kedd – Könyvtár – Költők. „Nőkről –
nemcsak nőknek”: rendhagyó nőnapi
köszöntés a Méliusz Benedek Elek
Fiókkönyvtárában.
O Március 10., kedd, 17 óra
Lelki navigáció. a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában .„Vezetői engedély”:
a félénkségtől a bátorságig. Előadó:
Kovács Tiborné, mentálhigiénés lelki
gondozó.
O Március 10., kedd, 18 óra
Kreatív Sziget – kézműves foglalkozás a Méliusz központi könyvtárában.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O Március 10., kedd, 19.30
Galaktikus mesterművek. Koncert a
Debreceni Egyetem aulájában.

O Március 11., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő.
Bérletszünet

hangversenysorozat közös rendezésében a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 11., szerda
Kortárs művészek kortárs művészetben élményhangverseny-sorozat,
az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 11., szerda, 18 óra
Education Meetup Powered by
Startup CAMPUS a Víztoronyban.

O Március 13., péntek, 10 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Szívlapát. Bérletszünet.

O Március 11., szerda, 19 óra
Szakaszhatár-koncert.
Helyszín: DESZ24 (Batthyány utca 24.)

O Március 13., péntek, 20 óra
Lázár tesók – Az Esti Kornél alapítóinak szerzői estje a Víztoronyban.

O Március 11., szerda, 22 óra
CAMPUS-party: Ben JR; DJ Gozth a
Hallban.

O Március 13., péntek
Csillagdai esték. Helyszín:
Hortobágy-Máta. Bejelentkezés, infó:
turizmus@hnp.hu

O Március 11., szerda, 9.30 óra
Művelődéstörténeti esték a Debreceni Művelődési Központban. Szántai
Lajos műveltségkutató előadása.
O Március 11., szerda, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház. A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
(bérletes előadás).
O Március 11., szerda, 10–11 óra
Mesés délelőtt. Népmesei hagyományaink gyerekeknek a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Március 11., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes
előadás).
O Március 11., szerda
11 óra: Tematikus élménykoncert általános iskolásoknak. Életreform klub:
17 óra: Kínai meridián torna Sarkadi
Judittal. 17.30: Reiki gyógyító meditáció 18.15–20 óra: A magyarság
nemzeti karmája, feladata, helyünk
a világban. Előadás, beszélgetés
Kövesi Péter spirituális tanítóval – az
Újkerti Közösségi Házban.
O Március 11., szerda, 15 óra
Dr. Kapusz Nándorral, az egykori
DOTE egyetemi főtitkárával
Prof. dr. Rácz István, a MTA
DAB-klub elnöke beszélget a DABszékházban. Közreműködik Oláh
Anita hárfán.
O Március 11., szerda, 16.30 óra
Mesélj nekem! – Családi mesedélután kicsiknek és nagyobbaknak a
Méliusz Libakerti Fiókkönyvtárában.
O Március 11., szerda, 17 óra
Domokos Zsuzsanna festőművész
Ihlet és valóság című kiállítását
megnyitja Kovács Árpád festőművész
a DAB-székházban. Közreműködik:
Muhari Eszter, zongora.
O Március 11., szerda, 17 óra
Életreform egyesületi klub-esték: A
magyarság nemzeti karmája, feladata, helyünk a világban. Előadás,
beszélgetés Kövesi Péter spirituális
tanítóval.

O Március 12., csütörtök, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház. A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes
előadás).
O Március 12., csütörtök, 10–11 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Március 12., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
(bérletes előadás).
O Március 12., 19., 26., 10 óra
Galagonya zenebölcsi. Interaktív
foglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.
O Március 12., csütörtök, 14–15 óra
„A magyar név megint szép lesz!”
Ünnepi megemlékezés március 15.
alkalmából a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Március 12., 19., 26., 16–18 óra
GADE-rajziskola a Belvárosi Alkotóműhelyben, Tamus István grafikusművész vezetésével.

O Március 13., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Baba-Mama klub az
Ifjúsági Házban.
O Március 13., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. A Csizmadia, a
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
(bérletes előadás).
O Március 13., péntek, 10 óra
Március 15-ei megemlékezés. Helyszín: DE – Főépület, aula.
O Március 13., péntek, 13.30
Hang-játék-zene – ismeretterjesztő
ifjúsági élménykoncertek. Zenés
mese a Grimm testvérek Félelemkereső meséje nyomán a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Március 13., péntek, 14–16 óra
Forradalmi „sikk” – emlékezés
1848-ra. Tárlatvezetések és vetített
képes előadás a Déri Múzeumban.
O Március 13., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Magyar Elektra.
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Március 12., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház: Csárdáskirálynő.
Bérletszünet.

O Március 14., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermek-sakkverseny
az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 12., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Március 14., szombat, 10 óra
Diafilmvetítés – Mesés délelőtt
diafilmvetítéssel, papírszínházzal,
mesemondással gyerekeknek, családoknak a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Március 12., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Szívlapát. Bérletszünet.
O Március 12., csütörtök, 19 óra
Halmos Béla Klub – Pásztorhóra-koncert és táncház a Víztoronyban.
O Március 12., csütörtök, 19 óra
Hargitai Imre zongoraestje az
Universitas–Debrecen és a Steinway-

O Március 14., szombat, 10–13 óra
Nyitott műhely sorozat a Debreceni
Fotóklub szervezésében, a Belvárosi
Alkotóműhelyben.
O Márciusban 14., szombat, 10.30–12
óra
Kreatív tudomány: Kertészkedjünk!
Játékos foglalkozás az Agórában.
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O Március 14., szombat, 13.30 és
14.45 óra
Hang-játék-zene – ismeretterjesztő
ifjúsági élménykoncertek. Zenés
mese a Grimm testvérek Félelemkereső meséje nyomán a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Március 14., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Március 17., kedd, 14 óra
Szent Patrik-napi játszóház. Rendezvény az ír nemzeti ünnep alkalmából az Újkerti Közösségi Házban.
O Március 17., kedd, 15–20 óra
TársasKedd – társasjátékklub felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Március 17., kedd, 16 óra
Báthory-Majzik Ilona: A csodák
kertjében című verseskötetének
bemutatója a Méliusz Benedek Elek
Fiókkönyvtárában.
O Március 17., kedd, 17. 00 óra
Nagy Természettár Kvíz – tematikus
kvízjáték okoseszközökkel csapatok
számára a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O Március 14., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Csortos
Gyula-bérlet.

O Március 17., kedd, 18. 00 óra
Nyílt tréning. Helyszín: DESZ-terem
(DE – Főépület, alagsor 31.)

O Március 14., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Magyar Elektra.
Thuróczy Gyula-bérlet.

O Március 17., kedd, 19 óra
Bach kamarazenéje – a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar és a
Debreceni Zenede művész-tanárainak
és növendékeinek koncertje a Debreceni Zenedében.

O Március 14., szombat, 20 óra
SÖR ÉS FŰ. Vendég: HÍRWEVŐK – a
Víztoronyban.
O Március 15., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház. Vitéz László:
Az elásott kincs (családi előadás).
Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel vendégelőadása.
O Márciusban 15., vasárnap, 10.30–12
óra
Vasárnapi tudomány: Forradalmi
találmányok. Ismeretterjesztő program az Agórában.
O Március 16., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Tóth Árpádbérlet.
O Március 16., hétfő, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Magyar Elektra.
Szabó Magda-bérlet.
O Március 17., kedd, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház. A virágot lépő
lány (bérletes előadás).
O Március 17., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. Az élet és a halál
vize (bérletes előadás). Écsi Gyöngyi
vendégelőadása.
O Március 17., kedd, 10.30 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
központi könyvtárában.
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O Március 14., szombat, 18–21 óra
Bagoly klub és Szörp-pong verseny
a PC Klubban (Nagymacsi Közösségi
Ház).

D e b r ec

O Március 14–15., 11–20 óra
Tavaszköszöntő szaunamaraton az
Aquaticum Szaunavilágban.

O Március 18., szerda, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház. A virágot lépő
lány (bérletes előadás).
O Március 18., szerda, 10 óra
„Kakaó-klub” – Zenebölcsi SikóNagy Zita vezetésével a Méliusz Petőfi
Emlékkönyvtárában.
O Március 18., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. Az élet és a halál
vize (bérletes előadás). Écsi Gyöngyi
vendégelőadása.
O Március 18., szerda, 18 óra
Angyalbőrben – a Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertje a Református
Kistemplomban.
O Március 18., szerda
Életreform klub: 17 Kínai meridián
torna Sarkadi Judittal. 17.30: Reiki
gyógyító meditáció 18.15: „Mindennapi pszichológia” – krízisek,
kríziskezelés. Előadás, beszélgetés
Szilvásyné dr. Mazurek Magdolna
pszichológussal – az Újkerti Közösségi
Házban.
O Március 18., szerda, 18.30 óra
Viola – Az éneklő közösség. Különleges zenei csemegék a Méliusz
központi könyvtárában.

Információ: Máté László
Telefon: (30) 416-2738
E-mail: lacimate@gmail.com
www.debreceniregisegvasar.hu
facebook.com/Debreceni Régiségvásár
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O Március 18., szerda, 18.30 óra
Művelődéstörténeti esték a Debreceni Művelődési Központban. Vetró
Mihály nemezműves, a népművészet
ifjú mestere előadása.
O Március 18., szerda, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Lázár Ervin-program.
O Március 18., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Arany László-bérlet.
O Március 18., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Egy
százalék indián. A Látókép Ensemble
vendégjátéka. Bérletszünet.
O Március 18., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Tosca. Tóth Árpádbérlet.
O Március 18., szerda, 19 óra
LÉK Irodalmi Kör foglalkozása.
Helyszín: DESZ-terem (DE – Főépület,
alagsor 31.)
O Március 18., szerda, 22 óra
CAMPUS-party a Hallban.
O Március 19., csütörtök
18 óra: Főtemplomok és orgonistáik. Koncert a Református Nagytemplomban. 19 óra: Bach‘n bass – Berkesi
Alex basszusgitár-koncertje a Karakter
1517 Könyvesbolt és Kávézóban.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 19., csütörtök, 16 órától
Női nap az Aquaticum Szaunavilágban.

’la Carte – zenés gasztronómiai est
belvárosi éttermekben.

O Március 19., csütörtök, 16.30 óra
Nyul Imre Vénkert c. könyvének
bemutatója a Méliusz központi könyvtárában.

O Március 20., péntek, 19 óra
Hobo75 születésnapi koncert a Lovardában.

O Március 19., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció. Otthon is alkalmazható masszázstechnikák
a Méliusz központi könyvtárában.
O Március 19., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.
O Március 19., csütörtök, 18 óra
Csokonai Színház, színészbüfé: Kulis�szák. Ingyenes rendezvény.
O Március 19., csütörtök, 19 óra
Hang-játék-zene – ismeretterjesztő
ifjúsági élménykoncertek. Zenés
mese a Grimm testvérek Félelemkereső meséje nyomán a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Március 19., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Egy
százalék indián. A Látókép Ensemble
vendégjátéka. Bérletszünet.

O Március 21., szombat
10 óra: Játsszunk Bachot! – interaktív családi program a DMK Belvárosi
Közösségi Házban 15 óra: Barokk utcazene a Piac utcai sétálóövezetben
18 óra: Bach-ünnep – a Kodály Kórus
Debrecen koncertje a Nagyállomáson
19 óra: Bach ’la Carte – zenés gasztronómiai est belvárosi éttermekben
21 óra: Bach in Black – sötétkoncert
a Debreceni Református Kollégium
dísztermében.
O Március 21., szombat, 9–13 óra
Nyitni-kék ILCO-egészségnap a
Józsai Közösségi Házban.
O Március 21., szombat, 10–12 óra
Nyitott műhely sorozat: A grafika
világa – a Belvárosi Alkotóműhelyben.
O Március 21., szombat, 10–12.30 óra
Vojtina Bábszínház. Bábszínházi
világnap.

O Március 20., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Baba-Mama klub az
Ifjúsági Házban.

O Március 21., szombat, 13 óra
„Gyere velünk Erdélybe!” – Ismeretterjesztő délután a Főnix gyermek- és
ifjúsági néptáncegyüttes szervezésében, a Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 20., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. A virágot lépő
lány (bérletes előadás).

O Március 21., szombat, 14–17 óra
Aqua Manó Party az Aquaticum
Mediterrán Élményfürdőben.

O Március 20., péntek, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Lázár Ervin-program.

O Március 21., szombat, 16–19 óra
Családi délután a Karikás Egyesület
közreműködésével.

O Március 20., péntek, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Janikovszky Éva-bérlet.

O Március 21., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Március 19., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház. Az élet és a halál
vize (bérletes előadás). Écsi Gyöngyi
vendégelőadása.

O Március 20., péntek, 14.30 óra
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások a Méliusz István úti
fiókkönyvtárában.

O Március 21., szombat, 18 óra
Homo Ludens Projekt (Szeged):
Humánia. Helyszín: DESZ24 (Batthyány utca 24.).

O Március 19., csütörtök, 10 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Lázár Ervin-program.

O Március 20., péntek, 16.30 óra
Ormosi Viktória muzeológus, a kiállítás kurátorának tárlatvezetése a Polgári sikk című időszaki kiállításban, a
Déri Múzeumban.

O Március 21., szombat, 18.30 óra
Hogyan értsük félre a nőket? Színházi előadás a Lovardában.

O Március 19., csütörtök
10–11 óra: Születésnapi foglalkozás
a Hangbújócska zenebölcsiben. 17.15:
1848. Művészetpedagógiai foglalkozás gyerekeknek a Józsai Közösségi
Házban.
O Március 19., csütörtök, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház. A virágot lépő
lány (bérletes előadás).

O Március 19., csütörtök, 13–14 óra
Kincses városaink. Nemzeti összetartozás éve a Homokkerti Közösségi
Házban.
O Március 19., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Nemtudomka.
Benedek Elek-bérlet.

O Március 20., péntek
19 óra: Bach kamarazenéje – a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
és a Debreceni Zenede művész-tanárainak és növendékeinek koncertje a
Debreceni Zenedében. 20 óra: Bach

O Március 21., szombat, 20 óra
PusztaHang Live Session IV.
Ethnofil (ODD ID) és sokan mások a
Víztoronyban.
O Március 21–22.
Vizes napok. Ismeretterjesztő program az Agórában.
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O Március 22., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.
O Március 22., vasárnap
10 óra: Istentisztelet J. S. Bach zenéjével a Református Kistemplom 17
óra: Vasárnapi Muzsika. A Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar és a
Gulyás György Szakkollégium hallgatóinak koncertje a Kölcsey Központ
földszinti körfolyosóján. 19 óra: Bach
’la Carte – zenés gasztronómiai est
belvárosi éttermekben.
O Március 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház. A Csizmadia,
a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
(bérletes előadás).
O Március 22., vasárnap, 10 óra
Kikelet gyalogtúra a Hortobágyi
halasón. Infó, jelentkezés:
turizmus@hnp.hu
O Március 22., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház. A virágot lépő
lány (bérletes előadás).
O Március 22., vasárnap, 19 óra
Stainway-hangversenysorozat.
Farkas Gábor „Steinway Artist” zongo-

raestje a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Március 23., hétfő, 18–20 óra
Társasjáték klub a Méliusz központi
könyvtárában.
O Március 23., hétfő, 19 óra
Szatmárnémeti, TranzitFeszt: Szoba.
O Március 23., hétfő, 19 óra
Áfra János–Szegedi-Varga Zsuzsanna: Termékeny félreértés.
Könyvbemutató a Méliusz központi
könyvtárában.
O Március 24., kedd, 9 óra
Iciri–Piciri Óvodás Báb- és Színjátszó Csoportok XXIII. Térségi
Találkozója az Újkerti Közösségi
Házban.
O Március 24., kedd, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház. A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes
előadás).
O Március 24., kedd, 14 óra
Hangbújócska zenebölcsi – Tavaszköszöntő a Méliusz központi könyvtárában.

O Március 24., kedd, 15–20 óra
TársasKedd – társasjátékklub
felnőtteknek a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
O Március 24., kedd, 16 óra
„Trianon és Tormay Cécile” – Jobbágy Éva (az első Tormay Cécile kör
vezetője) előadása a Méliusz Benedek
Elek Fiókkönyvtárában.
O Március 24., kedd, 16.30 óra
„A múlt nyomában” sorozatban 25
éve együtt a Trilógia képei – Fodor
Éva Irén művészettörténész, tárvezető muzeológus előadása a Méliusz
központi könyvtárában.
O Március 24., kedd, 17 óra
Balta faragta fa – A famegmunkálás
eszközei. Április 16-áig, a Józsai Közösségi Házban.
O Március 24., kedd, 17 óra
Nyári örömök a régi Nagyerdőn
– helytörténeti fotó- és dokumentumkiállítás megnyitója a Méliusz
központi könyvtárában.
O Március 24., kedd, 17 óra
Lelki navigáció: előadássorozat a
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.
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O Március 24., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Anyaöl. A Csokonai Színház és a Petőfi
Irodalmi Múzeum közös produkciója.
Bérletszünet.
O Március 24., kedd, 19.30 óra
Matuz István fuvolaestje a Belvárosi
Közösségi Ház pódiumtermében.
O Március 25., szerda, 9.30, 11 és 14
óra
Vojtina Bábszínház. A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes
előadás).
O Március 25., szerda, 16.30 óra
Galánfi András Kossuth-díjas előadóművész Mérni a mérhetetlent c.
előadóestje a DAB-székházban. Közreműködik. Fazekas Csaba (zongora).
O Március 25., szerda
Életreform klub: 17 óra: Kínai meridián torna Sarkadi Judittal. 17.30:
Reiki gyógyító meditáció 18.15–20
óra: „Borzongás-est” – kísértethistóriák. Előadás, beszélgetés Domokiné
Tóth Mária reikimesterrel – az Újkerti
Közösségi Házban.
O Március 25., szerda, 18.30 óra
Művelődéstörténeti esték a Debreceni Művelődési Központban. Juhász
Zoltán népzenész, kutatómérnök
előadása.
O Március 25., szerda, 19 óra
Fenyő István (Skócia) zongoraestje
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar Liszt-termében.
O Március 25., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Anyaöl. A Csokonai Színház és a Petőfi
Irodalmi Múzeum közös produkciója.
Bérletszünet.
O Március 25., szerda, 22 óra
Campus-party: DJ Szecsei a Hallban.
O Március 26., csütörtök, 9.30, 11 és
14 óra
Vojtina Bábszínház. A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes
előadás).
O Március 26., csütörtök, 10–11 óra
Tavaszköszöntő a Hangbújócska
zenebölcsiben, a Józsai K. Házban.
O Március 26., csütörtök, 17 óra
Szőlőskertek helyén lakótelep – az
Újkert északi része (helytörténeti fotóés dokumentumkiállítás) a Méliusz
Újkerti Fiókkönyvtárában.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Március 26., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Március 27., péntek, 20 óra
Jónás Vera és Závada Péter – Zene
és kortárs irodalom a Víztoronyban.

O Március 26., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Az öreg hölgy
látogatása. Csokonai-bérlet.

O Március 28., szombat, 19 óra
Szatmárnémeti, TranzitFeszt: Don
Quijote.

O Március 27., péntek, 9 óra
III. Álmok napja a Povolnyban.
Az V. Hajdú-Bihar Megyei Szépíróverseny és a IV. Hajdú-Bihar Megyei
Szépen szóló versenyhez
kapcsolódó Érzékenyítő Interaktív
műhely.

O Március 28., szombat, 20 óra
Müller Péter Sziámi And Friends.
Vendég: Herself – a Víztoronyban.

O Március 27., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A papucsszaggató királykisasszonyok (bérletes előadás).
O Március 27–29., péntek–vasárnap
Bárdos Szimpózium a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
O Március 27., péntek
9.30 óra: Tökmag kuckó. Baba-Mama
klub az Ifjúsági Házban. 20 óra: Olasz
est – táncos mulatság a legnagyobb
olasz zenékkel.
O Március 27., péntek, 12–13 óra
Kultúrák találkozása. Európai értékek a Homokkerti Közösségi Házban.
O Március 27., péntek, 17 óra
Opera – Ujvárosi Andrea operaénekes
előadása a Méliusz központi könyvtárában.
O Március 27., péntek, 17.30 óra
Közösségi terek – közösségek
(Lencztelep, Kerekestelep) – helytörténeti kiállítás megnyitója a
Lencztelepi Könyvtár Pontban.
O Március 27., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Az öreg hölgy
látogatása. Thuróczy Gyula-bérlet.
O Március 28., szombat, 10 óra
Diafilmvetítés a Méliusz Újkert fiókkönyvtárában.
O Március 28., szombat, 10 óra
A Minicon+ – Debrecen legújabb
comics expója a Modern Ifjúsági
Egyesület szervezésében, a Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 29., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház. Az előszobaszekrény boszorkánya
O Március 29., vasárnap, 10.30–12 óra
Vasárnapi tudomány: Légy te is nyomozó! Ismeretterjesztő program az
Agórában.
O Március 30., hétfő, 9–13 óra
Megyei magyar népdaléneklési
verseny a Debreceni Nyugdíjas klub
szervezésében, a Belvárosi Közösségi
Ház pódiumtermében.
O Március 30., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Az öreg hölgy
látogatása. Ady Endre-bérlet.
O Március 31., kedd, 10.30 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz
központi könyvtárában.
O Március 31., kedd, 15–20 óra
Társasjátékklub a Méliusz Újkerti
Fiókkönyvtárában.
O Március 31., kedd, 16 óra
„Szép tájak az Északi-Kárpátokban” – Hatvani Lajos előadása a
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.
O Március 31., kedd, 17 óra
FELLINI 100 – előadás a Méliusz
központi könyvtárában.
O Március 31., kedd, 17 óra
Tanuló-kör – Felvételi-felkészítés,
korrepetálás 5–8. osztályos tanulók
számára magyar nyelv és irodalom
tárgyból az Újkerti Fiókkönyvtárban.
O Áprilisban minden hétvégén 11 és
18 órától
Szaunaprogramok az Aquaticum
Szaunavilágban.

O Március 28., szombat, 10.30–12 óra
Kreatív tudomány: Játsszunk a
levegővel! Játékos foglalkozás az
Agórában.

O Április 1–2.
43. Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny. Helyszín: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar

O Március 28., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel
Lyciumban.

O Április 1., szerda, 10 óra
„Kakaó-klub” – Zenebölcsi a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.
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O Április 1., szerda, 16 óra
Aktív életért klub. Költők Debrecenről – Bakó Endre előadása a Méliusz
Petőfi Emlékkönyvtárában.
O Április 1., szerda, 16.30–17.30 óra
Volt egyszer egy... Debrecen – Szegedi Károly amatőr kutató kiállítása.
O Április 1., szerda, 19 óra
Dumaszínház. Felméri Péter: A majmok királya – a Víztoronyban.
O Április 1., szerda, 22 óra
Campus-party: Rostás Szabika; PIXA
a Hallban.
O Április 2., csütörtök
Ördög Nóra és Nánási Pál előadása a
Lovardában.
O Április 2., csütörtök
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat. „Évszázadok hősnői” –
Iván Ildikó (ének), Török Levente
(zongora) hangversenye a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Április 2., csütörtök, 9–16 óra
„Szemünk fénye, a gyermek” című

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
konferenciasorozatban: generációk –
az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 4., szombat, 20 óra
NECC-party a Hallban.

O Április 2., csütörtök, 10–11 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Józsai
Közösségi Házban.

O Április 4., szombat, 22 óra
The Biebers – a Víztoronyban.

O Április 2., csütörtök, 10 óra
Gyermekkönyvek nemzetközi napja – a Petőfi Emlékkönyvtárban.
O Április 2., csütörtök, 13 óra
Húsvéti dekorációk, képeslapok készítése a Kismacsi Közösségi Házban.
O Április 2., csütörtök, 16 órától
Női nap az Aquaticum
Szaunavilágban.
O Április 2., csütörtök, 17 óra
„Fiúkfalva-kiállítás” a Méliusz központi könyvtárában.

O Április 5., vasárnap, 10.30–12 óra
Vasárnapi tudomány: Eldobom az
agyam! Ismeretterjesztő program az
Agórában.
O Április 5–6.
43. Rézfúvós és Ütőhangszeres
Találkozó és Verseny. Helyszín:
Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar
O Április 12., vasárnap, 7–14 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi
úti Tesco-parkolóban.

O Április 3., péntek, 9.30 óra
Tökmag kuckó. Baba-Mama klub az
Ifjúsági Házban.

O Április 15., szerda, 10 óra
Tematikus élményhangverseny-sorozat fúvósokra a Művészi Zene Kör
szervezésében, az Újkerti Közösségi
Házban.

O Április 3., péntek, 14.30 óra
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások a Méliusz István úti Fiókkönyvtárában.

O Április 18., szombat, 10.30–12 óra
Kreatív tudomány. Rajzoljunk
3D-ben! Játékos foglalkozás az
Agórában.
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Változó idők

A baba
Ha valaki társat keres, olyanra vágyik, akivel egy lehet.
Olyanra, akivel testileg-lelkileg harmonikusan élhet.
És ha az élőkben csalódott, nincs más, mint a gép.
A gép, mely gombnyomásra parancsot teljesít, takaros,
tetszetős, és éppen arra tervezték, hogy társ legyen.
Minden szinten. Mesterséges intelligencia, a jövő! De
mi van akkor, ha ez az intelligencia rájön, kik is vagyunk, és ki ő? Ha rájön arra, milyen szerepet szánunk
neki az életünkben? És mi történik akkor, mikor saját
magunkkal szembesít? Szabó P. Szilveszter és Földes
Eszter a valóság és fantázia határát krimiszerűen
feszegető jutalomjáték-duettje a Budapesti Karinthy
Színházból érkezik a Kölcsey Központb,a a Budapesti
Operettszínházzal közös produkcióként. Március 30-án
a debreceniek is megnézhetik ezt a Miro Gavran darabjából készült, különleges előadást. ■

Az Észt Nemzeti Múzeum és a Kuzebaj Gerd Udmurt Nemzeti Múzeum közös kiállításának témája
az egyetlen baskíriai faluban fennmaradt udmurt
fiú- és lánybeavatási szertartás.
Az egyedülálló szokást két idősíkban dokumentálták a kutatók Varklet Bodja faluban: 1993-ban
kamerával és 2017-ben digitális fényképezőgéppel. A március 9-én nyíló kiállítást az Észt Intézet
hozza el a Méliusz Könyvtárba. ■

Termékeny félreértés
Áfra János és Szegedi-Varga Zsuzsanna, a költő
és a képzőművész különböző nyelveken szólították
meg és bírták szóra egymást, kísérleti párbeszédük során megalkottak egy újat, s elkezdtek
beszélni egy közöset is. Az eredmény nem egyszerűen egy művészeti album vagy egy verseskötet,
ahogy a képek sem illusztrációk, a szövegek sem
képleírások, a fordítás sem puszta nyelvváltás.
A Termékeny félreértés minden oldalpárja az
egymásnak teret engedő, autonóm felek spontán
és dinamikus együttműködésének lenyomata.
A kötet bemutatóját március 23-án 19 órakor
tartják a Méliusz Könyvtárban. ■
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Improvizatív játékok a Kodály Kórussal
Az egyetemes zenetörténet szinte minden korszakában találunk olyan műfajt, mely hol kisebb, hol
nagyobb mértékben teret enged az improvizációnak.
A rögtönzés, a szabad előadói kreativitás évszázadok
óta fontos alkotóeleme az élő zenei hagyománynak:
nemcsak az indiai és afrikai tradicionális zene, de az
ebből inspirálódó jazz is él ezzel az örökséggel.
A Kodály Kórus Debrecen március 31-ei, Teremtő szellem című koncertjén a vokális zene világából merítve

mutatja be azt a folyamatot, amely a spontán zenei
ötlettől elvezet a komponált zenéig, majd a megkomponált véletlenig, egészen az improvizatív játékokig.
A koncert hallgatói sok izgalmas hangzásvilágot megismerhetnek, belekóstolhatnak a kórusimprovizáció
különböző technikáinak világába, sőt akár magunk is
részesei lehetnek a kialakuló zenei folyamatoknak,
melyek egészen egyedi, felszabadító élményt nyújtanak a résztvevőknek és a hallgatónak egyaránt. ■

Volt egyszer egy Debrecen

Az öreg hölgy látogatása
Március végén, Keszég László rendezésében mutatja be
Dürrenmatt klasszikusát a Csokonai Színház. A darab
gúnyos, szatirikus tanmese arról, mennyire szédítő lehet
azon a bizonyos erkölcsi magaslaton… – elég egy óvatlan mozdulat, egy apró botlás, és bárki legurulhat.
Egy szegény, fiatal nőt megaláznak. Szerelme hamis
tanúk segítségével ringyónak bélyegzi, majd feleségül
vesz egy olyan nőt, akihez egy boltot is kap hozományul. A szegény lány elmenekül a városból, a férfi pedig
köztiszteletben él tovább.
Egy idős, dúsgazdag asszony visszatér elszegényedett
szülővárosába. Üzletet ajánl a polgármesternek: egymilliárd dollárt ad egy aprócska szívességért cserébe.
Indul a fordított krimi, egy különös hajtóvadászat,
melynek során nem a gyilkost kell bekeríteni, hanem
az áldozatot. A városka lakóinak véleménye lassan, de
biztosan vált a felháborodott elutasításból észrevétlen
egyetértésbe.
Embertelen bosszú? Vagy jogos igazságszolgáltatás? Egy
metoo-dráma az ötvenes évek Svájcából? (A kisváros
neve Güllen, németül trágyát jelent!)
A főbb szerepekben Kubik Annát, Varga Klárit és
Bakota Árpádot láthatja a közönség. Premier március
26-án. ■

A Református Gimnázium hajdani kisdiákja nagy érdeklődéssel fordul a cívisváros múltja, története felé. Szegedi
Károlyt sokan ismerik a rock világából (a Frogshow
zenekarból), de legalább ilyen mély a várostörténet
iránti vonzalma, mely látványos grafikai munkákban
öltött testet.
Hogyan nézhetett ki a város az 1802-es tűzvész
előtt? Hol volt a Pap tava? Mit láthattak az utcákon a
Kollégium diákjai? Megtudhatjuk a Simonffy utcai Ifjúsági Házban, ahol Szegedi Károly hiteles térképek, helyrajzi
adatok alapján készült különleges grafikáiból nyílik tárlat
április 1-jén 16.30-tól. ■

Machine Imaginaire
Vera Molnár Franciaországban vált világhírűvé, de a hazai közegben
is a kortársak legnagyobbjai között tartják számon. A több mint 70
éve Párizsban élő magyar képzőművész a számítógépes művészet
úttörője, aki a személytelen (számító)gép használatával is képes emberközeli, a művész személyiségét, képzelőerejét tükröző alkotásokat
létrehozni. Vera Molnár fáradhatatlan, kísérletező munkásságában
a számítógép csak egy eszköz, amely a végtelen kombinációk és a
véletlen generációk lehetőségét teremti meg, miközben az irányítás
a művész kezében marad. Tárlata a Modemben március 29. és május
30. között látogatható. ■
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Ezt kínálja
a DESZ
Gazdag programkínálattal jelentkezik a Debreceni Egyetemi
Színház ezekben a hetekben is.
Lesz felolvasószínház március
9-én 19 órától: Szénási Miklós
A Pacsirta utcai társasház című
darabját Szurdoki Péter olvassa
fel a Batthyány utca 24. alatti
DESZ24-ben. Ugyanitt március
11-én és szintén 19 órától Szakaszhatár-koncert lesz. Március
13-án 10 órától az egyetem
főépületének aulájában március
15-ei megemlékezést tartanak, 17-én 18 órától a DESZteremben (DE – Főépület, alagsor
31.) nyílt tréning, 18-án 19 órától
a LÉK Irodalmi Kör foglalkozása
várja a közönséget. Március. 21én 18 órától a szegedi Homo Ludens Projekt előadását láthatjuk,
Humánia címmel, a Batthyány
utcai DESZ24-ben. ■

Beporzók napja
Országos kezdeményezéshez
csatlakozott a Déri Múzeum. A
cél közösen felhívni a figyelmet, mi mindent köszönhetünk
a beporzóknak, s a gyűjtemények segítségével együtt
megmutatni, mi minden hiányozna kultúránkból, ha nem
zsonganának körül bennünket
a méhek és társaik. Tavaly
gyakran olvashattunk arról,
hogy bajban vannak a méhek
és a méhészek, s hogy pusztul
a rovarvilág. Ez súlyos gondokat vetít előre, mert a rovarok
többféle ökoszisztéma fontos
résztvevői. Ennek jegyében
a beporzók napján, március
10-én a méhekről, a méhészkedésről és a természetvédelem jelentőségéről hallhatnak
izgalmas előadásokat a Déri
Múzeum látogatói. A kicsiket
színes múzeumpedagógiai foglalkozások is várják majd. ■

Bábszínházi
világnap
A bábszínházak, független társulatok
és szakmai szervezetek március 21én ünneplik a bábszínházi világnapot
– idén immár hetedik alkalommal.
A Vojtina is csatlakozik ehhez a
remek kezdeményezéshez, s – mint
ígérik – ezen a napon „kifordítják” a
bábszínházat, és betekintést engednek „titkaikba”! Aki szeretné tudni,
mi zajlik a paraván mögött, az 10 és
11 órától megnézheti A Csizmadia,
a Szélkirály és a Nyúlpásztor esete
című bábjátékot – a megszokottól
eltérő módon! A kíváncsi nézők
pedig 11 és 12 órától beleshetnek a
kulisszák mögé is, ahol sok-sok meglepetésben lesz részük!
Belépőjegyeket az előadásra is –
és a kulisszajárásra is – 200 forintos
áron lehet elővételben vásárolni!
A program regisztrációhoz kötött;
jelentkezni telefonon (418-160)
vagy személyesen a bábszínházban
lehet. ■
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Moziműsor
Filmek az Apollóban
O KERTÉSZ MIHÁLY-TEREM
Márc. 5–11., 15.30, 16.15, 18.15
(hétvégén 13.30-tól és 14 órától is)
Márc. 5–11., 17.45
Márc. 5–11., 20.15 (hétvégén 13.15-től is)
Márc. 12–18., 17.45 (szombaton 13.30-tól is)
Márc. 12–18., 15.30, 20.00 (kedden csak 15.30-tól)
Márc. 19–22., 15.45 (hétvégén 13.30-tól is)
Márc. 19–25., 18 óra, 18.15, 20.15
(hétvégén 14 órától is, 23-25. között csak 18.15-től)
Márc. 26.–ápr. 1., 15.45
Márc. 26.–ápr. 1., 17.45 (13.15-től is)
O SOÓS IMRE-TEREM
Márc. 5–11., 20.30
Márc. 12–18., 16 óra
Márc. 12–17., 18.15 (hétvégén 14.00-től is)
Márc. 19–25., 15.30 Bloodshot
Márc. 19–25., 17.45 (hétvégén 13.15-től is)
Márc. 19–25., 20 óra
Márc. 26.–ápr. 1., 16.15 (hétvégén 14 órától is)
Márc. 26.–ápr. 1., 18.15

Előre
Zárójelentés
A láthatatlan ember
Előre
Emma
Előre
Hang nélkül 2.
Kémecském
Mulan
Mint egy főnök
Zárójelentés
Mint egy főnök
Kémecském
Emma
Lessie hazatér
A mi Kodályunk

O DEÉSY ALFRÉD-TEREM
Márc. 5–11., 15.45
Kisasszonyok
Márc. 5–11., 18 óra
Sajnáljuk, de nem találtuk otthon
Márc. 5–11., 20 óra
Talpig fegyverben
Márc. 12–18., 15.15, 20.15
(hétvégén 13.15-től is, 16- 18. között csak 20.15-től)
Bloodshot
Márc. 12–18., 19.30 (15-17. között nem adják)
A láthatatlan ember
Márc. 19–25., 16.15
Inkább lennék özvegy
Márc. 19–25., 20.30
Boszorkányház
Márc. 26.– ápr. 1., 15 óra, 20 óra
(április 1-jén csak 15 órától)
Hang nélkül 2.
Márc. 26.–ápr. 1., 17.15 (hétvégén 13.30-tól is)
Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában
Márc. 26.–ápr. 1., 18.30
A láthatatlanok
Márc. 26.–ápr. 1., 20.30
A terápia

Fellini 100
Federico Fellini 100 évvel ezelőtt, 1920. január 20-án
látta meg a napvilágot. A világhírű olasz rendezőzsenit
minden idők egyik legnagyobb direktoraként tartjuk számon. Emlékének adózva, a Debreceni Tavaszi Fesztiválon
az Apolló mozi három napon keresztül Fellini filmjeinek és
munkásságának jegyében várja az érdeklődő nézőket!
Március 23-án 18.30-kor indul a program Puskás
István köszöntőjével és Veress József filmesztéta előadásával. 19 órától Az édes élet (1960) című filmet láthatja a
közönség, 24-én 16 órától a Júlia és a szellemek (1965),
19 órától a Fellini: Róma (1972) című alkotást. A vetítés
után Schubert Gusztáv filmkritikus, a Filmvilág főszerkesztője tart előadást. Március 25-én 16.30-tól A nők városa (1980), 19 órától az Amarcord (1973) lesz műsoron.
A vetítés után Horváth György, a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál igazgatójának előadását hallhatja a közönség.
Még több film, még több moziműsor, ajánlók és
kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket március 19-éig várjuk a
korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között a
DTV Debrecen Díszpolgárai (Balogh
István, Bényi Árpád, Kiss Tamás, Tamás
Attila, Sass László, Vásáry Tamás, Szabó
Magda, Tréfás György, Berényi Dénes,
Görömbei András) című, ötrészes DVDjéből sorsolunk ki kettőt. Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését beküldő szerencsés olvasóink:
Sápiné Andrea, Irinyi u. 16.
Major Zoltán László, Huszár Gál utca 20.

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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Jön a banda és a big band!
Szabó Balázs nevét nem kell bemutatni a koncertre
járó közönségnek, különösen a debreceni publikumnak
nem: az ellenállhatatlan muzsikus és bandája állandó
vendége a meghatározó fesztiváloknak, kluboknak és
színházaknak; koncertjeik mindig igazán különleges
élményt nyújtanak, és rendre telt házasak.
Március 23-án Szabó Balázs Bandája a széles
körben elismert hazai big banddel, a Modern Art
Orchestával ad közös koncertet a Kölcseyben, s ezúttal
a jazz világába hívják kalandozni rajongótáborukat. ■

Virágvasárnap
A nagyhetet megelőző virágvasárnapon, április 5-én
16 órától Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását
ünnepeljük. Debrecenben immár hagyomány, hogy a
szamárháton érkező Krisztust és üdvözítőit a Kuckó
Művésztanya bibliai kort idéző jelmezesei idézik
meg, s mivel a páros táncnak nagyböjtben helye
nincs, a debreceni néptáncosok közül a lányok járnak
körtáncot, s köszöntik a tavaszt kapuzókkal.
A barkaszentelést követően az ünnepi menet a Déri
térről a Kossuth térre érkezik, ahonnan, a nagyhétre
előretekintve, elkezdődik az eucharisztikus keresztút.
A keresztút útvonala: Kossuth tér–Piac utca–Kossuth utca–Batthyány utca–Szent Anna utca–Piac
utca–Kossuth tér.
Az állomáshelyeken az elmélkedéseket színművészek, előadóművészek tolmácsolásában hallhatjuk.
Az ünnep zárásaként, 18 órától, a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenés áhítatát
hallgathatjuk meg, Dominica Palmarum címmel. ■

Nagyheti hangverseny
J. S. Bach passiói (a János- és a Máté-passió) az
emberi alkotó elme legjelentősebb csúcsteljesítményei közé tartoznak. Hatásuk, kisugárzásuk
csak a legnagyobb zsenik, Shakespeare, Leonardo vagy Michelangelo alkotásaihoz mérhetőek.
A Jézus szenvedéstörténetét és halálát János
evangélista leírásában megjelenítő – két részből
álló – oratorikus alkotás összetettségével, szuggesztív ábrázolásmódjával túl is nő az oratórium
műfaj keretein. Bach nem komponált operát, mégis
felépítésében, drámai jeleneteiben a János-passió sokkal inkább mutat a színpad irányába, mint
pályatársai művei. A Kodály Filharmónia Debrecen Nagyheti hangversenyén, április 7-én ezt
a kivételes művet hallgathatja meg a debreceni
közönség. A Kodály Filharmonikusokat, a Kodály
Kórust és a különleges barokk hangszeren játszó
közreműködőket Somogyi-Tóth Dániel vezényli. Az
est szólistái Dörgő Inez (szoprán), Bódi Marianna
(alt), Alessandro Codeluppi (tenor), Kéringer László
(Evangelista), Pataki Bence (Pilátus) és Jekl László
(Jézus). ■
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A Pacsirta utcai társasház
Folytatódik a felolvasószínházi sorozat a
Batthyány utca 24. alatti DESZ24 -ben. Március
9-én 19 órától Szénási Miklós darabját,
A Pacsirta utcai társasházat Szurdoki Péter olvassa fel, ezt követően a darabról Somogyi Tibor
beszélget Madák Zsuzsanna dramaturggal
(Csokonai Színház), Szénási Miklós íróval és
Szurdoki Péter színésszel (Deszgráfia). ■
O RÉGISÉGVÁSÁR. Közeledik a tavasz, s újra
várja ez a népszerű program a régi tárgyak iránt
vonzalmat érzőket. Március 8-án és 22-én reggel a
rendezvény a szokásos helyen, a Kishegyesi úti Tesco
parkolójában nyitja meg kapuit. Érdemes jó előre bekarikázni ezeket a napokat a naptárban, s járni egyet
ebben a sajátos hangulatú vásári forgatagban. ■
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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

