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Ismét programokban bővelkedő,
bámulatosan vibráló időszak kapujában állunk.
Idén tavasszal, április 27. és május
5. között olyan világhírű előadók
produkcióiból válogathatnak
Debrecen és a régió lakói, amelyre
hosszú idő óta nem volt példa.
A budapesti Müpával együttműködésben Debrecen több intézménye, köztük a Kölcsey Központ is
otthonául szolgál a Bartók Tavasz
– Nemzetközi Művészeti Hetek
programjainak. A komolyzenei
koncertek és produkciók mellett
könnyűzenei formációk, köztereket megtöltő világzene, továbbá
az épületek homlokzatain függő

táncosok koreográfiái – amel�lyel már 22 országban több millió
embert kápráztattak el – színesítik
a napokat.
Emellett útnak indult az ALL-IN
Debrecen eseménysorozat, amelynek célja, hogy a kulturális sokféleségen keresztül jobban megismerjük egymást, és hidakat építsünk
– a nyelv korlátaitól függetlenül – a
közösségek között. Az első, flamand
értékeket és érdekességeket bemutató esemény csúcspontja a május
4-ei Wim Mertens – Inescapable
Tour 2022 koncert.
A hátunk mögött tudható
korlátozásokat követően mindenki
szomjazza a kulturális pezsgést.
Reméljük, hogy a változatos prog-

A nagy Molnár-klasszikus:
színház a színházban

Szerelem, féltékenység, színház a
színházban. Ez a Játék a kastélyban. Egy virtuóz koktél, egy örök
klasszikus.
A kétségbeesett, tehetősebb
párok az első megpróbáltatásnál, félrelépésnél, rajtakapásnál
azonnal pszichológushoz fordulnak,
a leggazdagabbja gyorsan felosztja
a vagyont, majd okosan elválik, a
szerényebbje viszont beéri egy fel-

hőtlen színházi estével. El sem kell
jutni a pszichodrámacsoportig, elég
megnézni a Játék a kastélyban-t,
hogy jót nevessünk az öngyilkosság gondolatával játszó szerelmes
vőlegényen, és megértsük: egy kis
jó szándékkal, élettapasztalattal
és szellemességgel sok mindent
helyre lehet hozni.
A darabot Keszég László rendezi, aki szerint a darab ritmusára
kell figyelnie a rendezőnek.
„Ha egész pontosan követjük,
felsejlik egy mélyebb rétegződés,
hogy ez nem egy felületes, habosbabos vígjáték, hanem igen árnyalt
és összetett világképet mutat,
ami, természetesen, csodálatosan
szórakoztató.” A szerethető, karrierista női főszereplőt Mészáros
Ibolya játssza. „Rémisztő, hogy
Annie a lebukástól való félelmében
mind emberileg, mind színésznőileg milyen virtuózul nyitogatja a
fiókjait a különböző érzelmekkel
és stratégiákkal; én is kapkodom
a fejem. Iszonyatos nagy kaland
eljátszani” – mesél a kulisszákról
a színész.

Fotó: Jakkel Rudolf

Világhírű produkciók Debrecenben

ramkínálattal hozzájárulhatunk egy
élményekkel teli időszak létrehozásához, megéléséhez.
Mészáros Réka
a Főnix Rendezvényszervező
Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Apóriák
Az utóbbi években Tasnádi
József alkotásainak fókuszába
az ember és a gép viszonya,
a technológia, a metaforikus
látásmód és a költői gondolkodás összefüggései kerültek.
A művész alkotásaiból nyílt
tárlat május elsejéig látható a
Modemben.
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Nagyheti hangverseny
Április 12-én a Kodály Filharmonikusok és Kodály
Kórus a felemelő Nagyheti hangversenyre várja közönségét Kovács László, a zenekar állandó karmestere
vezényletével. A protestáns hitre tért Mendelssohn
fiatalon, huszonkét évesen komponálta „Reformáció”
néven ismertté vált szimfóniáját. Ebben a művében
nem a finoman artisztikus, tündérvilágot és természeti élményeket érzékletesen ábrázoló szerzői hangját
halljuk, hanem – a tematikának megfelelően – inkább
a filozofikus jelleg dominál. A darabot 1830-ban, az
Ágostai hitvallás közzétételének 300. évfordulójára
készítette, melyben felhangzik a legismertebb protestáns korál, az „Erős vár a mi Istenünk” dallama is.
Rossini az egyházzene műfaját két jelentős remekművel is gyarapította; ezek közül a Szűzanya fájdalmát
megjelenítő latin himnuszra épülő Stabat Mater a
népszerűbb. A mű – Jacopone da Todinak tulajdonított – latin szövege 10 részre tagolódik, melyeket a
szólóénekesek és a vegyes kar különböző kombináci-

ókban szólaltatnak meg. Operai stílusának jellegzetes
vonásait Rossini ebben a szakrális művében is őrzi.
Míg az európai egyházzenét általában az emelkedettség és a szigorú formai szabályok jellemzik, addig
Rossini partitúrája bővelkedik az érzéki szépségű bel
canto dallamokban és a könnyű kézzel alkotott bravúros fordulatokban. Valamennyi ütemével példázza
a tragédiákon is felülemelkedő latin életszeretetet és
szépségideált. A hangversenyen közreműködik Rendes
Ágnes, Wiedemann Bernadett, Boncsér Gergely,
Wagner Lajos énekművészek és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara.

A mi bolygónk

Holnemváros
Ízig-vérig debreceni kiállítás nyílt a Modemben ezen
a címen. A Déri Múzeum fotóarchívumából válogatott
képekre reflektálnak mai művészek. Ahogy Puskás
István, a város kulturális alpolgármester ajánlja: „nem
nosztalgia, nem melankólia, nem etnográfia, nem
történettudomány, hanem hauntológia: a velünk, a jelenben élő, gyakran kísértő múlt tárul most fel. Sokat
írunk, beszélünk mostanában arról, mi is a debreceniség; ez a kiállítás képekben jeleníti meg. Kötelező
program!"

Szőlőszem Kálmán
Kálmán és Boriska mindketten szőlőszemből születnek; testvéries és szerelmetes kapcsolatukra ezer veszély leselkedik. Megharcolni a rendkívüli élet küldetését és egyediségét nem könnyű feladat. Écsi Gyöngyi
a szőlő- és szüret-szokáskör tárgyi elemeit használja
fel a meseelőadásban, és interaktív közreműködést
kínál a Vojtina Bábszínház közönségnek, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. A palóc nyelv és élő népzene
(Kováts Marcell közreműködésével) egy valósabb,
léleknyitogató közegbe hívja be a nézőt.

Hány év alatt bomlik le egy műanyag flakon? Hogyan
működnek a szélerőművek? Hány csillagot számlálhatunk meg éjszaka egy mesterséges megvilágítástól
mentes területen? Miért veszélyeztettek a denevérfajok, és milyen hatással lenne a Földünkre, ha a méhek
kipusztulnának? 1970-ben egy amerikai egyetemista
kezdeményezésére tartották meg az első Föld napját,
hogy felhívják a figyelmet az egyre fokozódó ökológia
válság jeleire és bolygónk védelmére. A mozgalomhoz azóta több millióan csatlakoznak világszerte
minden áprilisban,
és a Föld napja
jegyében – évről
évre – az Agóra
Tudományos
Élményközpont is
különleges programokat szervez.
Április 22. és 24. között – a környezettudományi előadások mellett
– játékos feladatok mutatnak
rá arra, hogy mi mit tudunk tenni a Föld megóvásáért. A Vasárnapi tudomány című foglalkozássorozat
keretében pedig távcsővel a kézben figyelhetik meg
a gyerekek a botanikus kert madárbarát kertjének
lakóit; kiderül, miről ismerhető fel egy zöld küllő, kék
cinege vagy egy feketerigó, de vadászhatnak az állatvilág „képtelen” lényeire is.
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A legek tárlata
a múzeumban

Pillanat. Egy képet?
Az utóbbi hónapok, évek mindenkinek sok nehézséggel teltek, így jogosan tesszük fel a kérdést:
„És te, hogy vagy?” Ez a debreceni Per Pillanat
Playback Társulat előadásának címe: május 10-én
17.30 órától arra hívják a közönséget, hogy nézzék
meg, mások hogyan élték meg ezt a járványos-háborús időszakot, akinek pedig kedve lesz hozzá, az
mesélhet is. A közönség által elmesélt történeteket
a színészek visszajátsszák, így az előadás által megtaláljuk az egyéni élményeinkben a közöset, amiben
feloldódva, végül jobban érezzük magunkat, mint korábban. Az előadás egyben Csala Dorottya „Pillanat.
Egy képet?” című kiállításnak megnyitója – aki immár
négy éve zárja képekbe a playback színházi előadások legizgalmasabb pillanatait, érzéseit.
A kiállítás megtekinthető május 31-éig az Újkerti
Könyvtár és Közösségi Térben.

Királyi muzsika
A Kodály Kórus jubileumi
koncertsorozatának vendégkarnagya Bob Chilcott zeneszerzőként, karmesterként és
énekesként is egész életében
a kórusmuzsikához kötődött.
Énekkari tagként és a kóruszene kutatójaként kezdte a
Cambridge-i King's Collegeben, majd 12 évig a King's
Singers tagja volt. Zeneszerzői katalógusában minden
típusú kórus számára találunk műveket. Énekeiben
egyaránt használ kortárs és hagyományos szövegeket. Jelentősek szakrális zenei alkotásai, de Katie
Meluával is készített közös albumot. Világszerte több
mint 30 országban vezényelt kórusokat, az Egyesült
Királyságban több ezer amatőr énekessel dolgozott
együtt. Április 22-én, Bob Chilcott és a Kodály Kórus
közös koncertjén a többszázados angol kórushagyomány alkotásaival találkozhat és ismerkedhet meg a
közönség, autentikus forrásból. A koncert 19 órakor
kezdődik a Debreceni Egyetem Aulájában.

Rend. Rendszer. Osztályozás. Besorolás. A szakemberek a múzeumi tárgyakat számos tudományos szempont alapján rendezik kategóriákba. Ezt
viszont most felejtsék el! Minden egészen másféle
módon is rendeződhet: megjelenhet egy másik
tárgy ellentéteként (legnagyobb-legkisebb), vagy
megmutathatja a benne rejlő kettősséget (háborús
eszközökből dísztárgyak), s lehet egy különleges
életesemény vagy egy titok lenyomata (Sarkadi
Imre író tragikus halálakor viselt ruha, vagy a
legősibb település legkülönlegesebb régészeti
lelete) is.

A Déri Múzeum időLEGes kiállítása – április
9-étől június 25-éig – most efféle különleges és
szokatlan rendezést ígér. A tárlat kurátora, Lakner
Lajos és a válogatást végző muzeológusok arra
biztatják a látogatókat, fedezzék fel a múzeum
egyedi „LEGjeit”.
Ezek közé tartozik ez a fotónkon látható
szelence is, mely a tárlat legerotikusabb tárgya.
Fedelének idilli életképet mutató ábrázolása,
erkölcsös, ártatlan kelléket sejtet. A duplázott alj
viszont rendkívül erotikus ábrázolást rejt. A festett
szelencék számottevő csoportjában lapult hasonló
jelenet, mivel a pikáns darabok iránt a 19. században ugyancsak komoly igény volt a hölgyek és urak
körében...
O A PARTIUM HÁZBAN nyílt meg a Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégió Sajtófotó-kiállítás, amelyet a
Magyar Sajtó Napja tiszteletére rendeztek meg
immár hetedik alkalommal. A versenyre Bihar és
Hajdú-Bihar megye tizennégy sajtófotósa küldte
be képeit; ezek közül a zsűri 72 alkotást válogatott
be a tárlatra, amelyen láthatók kollégáink, Mikula
Szilvia és Kandert Szabolcs fotói is. (A kiállítást
a Burgundia utcai intézményben április közepéig
tekinthetik meg.)
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A Debreceni Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója
a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselő-választásról
és országos népszavazásról
Általános információk
2022. április 3-án közös eljárásban kerül sor az országgyűlési képviselő-választás és a Magyarország Kormánya
kezdeményezésére elrendelt országos népszavazás lebonyolítására. A szavazásra vonatkozó legfontosabb információkról a választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 2022.
február 11-ig postai úton közös értesítő megküldésével tájékoztatta.
Vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig minden választópolgár abban a szavazóhelyiségben tud szavazni, amely a
választási értesítőjében szerepel. Ha a választópolgár nem
kapta meg az értesítőt, vagy az megsemmisült, elveszett,
a helyi válasz-tási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő felmutatása nem feltétele a szavazásnak.
Városunkban 138 szavazókör működik. Fontos változás, hogy kifejezetten az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok fogadására külön szavazókört létesítettünk (001-es
sorszámmal) a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban.
A választójog gyakorlásához szükséges okmányokat
vigyük magunkkal!
A választópolgárok választójogukat a szavazókörben
személyazonosságuk és személyi azonosítójuk vagy lakcímük igazolását követően gyakorolhatják.
A személyazonosság igazolására a magyar hatóság által
kiállított személyazonosító igazolvány, a régi típusú, könyv
formátumú személyazonosító igazolvány, az ideiglenes személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély és az útlevél is
alkalmas, azonban az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor átvételi elismervényként kapott A/4-es
nyomtatott lap erre a célra nem használható. A lakcímkártya
a személyi azonosító és a lakcím igazolására egyaránt megfelelő.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül nincs lehetőség a
szavazásra, amennyiben azonban a választópolgár a szavazás
napján érvényes igazolványával visszatér a szavazóhelyiségbe, és igazolja a szavazáshoz szükséges adatait, leadhatja
voksát.
Lényeges kisegítő szabály, hogy a veszélyhelyzet idején
lejárt személyazonosító igazolványt, vezetői engedélyt, illetve útlevelet érvényesnek kell tekinteni, ha annak érvényességi ideje 2020. március 11-ei vagy azt követő időpont.
A szavazás menete
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a választópolgár részére három szavazólapot ad
át: az országgyűlési képviselő-választás egyéni választókerületi és országos pártlistás szavazólapját, valamint
az országos népszavazás szavazólapját (ez utóbbin négy
kérdés szerepel). A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok az országos pártlistás szavazólap helyett az adott
nemzetiség listás szavazólapját kapják meg.
A szavazatszámláló bizottság a választópolgár jelenlétében a szavazólapokat azok bal felső sarkában lebélyegzi.
A szavazólapok átvételét a választópolgár a kinyomtatott sza-

vazóköri névjegyzék megfelelő rovataiban saját kezű aláírásával igazolja. A szavazás titkosságának biztosítása érdekében
a szavazatszámláló bizottság a szavazólapokkal együtt azok
elhelyezésére szolgáló borítékot is ad, a szavazólapok kitöltésére pedig szavazófülke áll rendelkezésre.
Érvényesen szavazni az országgyűlési képviselő-választást
illetően az egyéni szavazólapon szereplő jelölt neve melletti,
az országos listás szavazólapon a lista neve feletti, az országos
népszavazás kapcsán pedig a kérdésekre adandó válaszok feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
A választópolgárok szavazatukat az urnában helyezik el.
Segítség is kérhető
A választópolgárok a szavazáshoz segítséget is igénybe vehetnek. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni,
illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az általa választott segítő, ennek
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának
együttes segítségét veheti igénybe. A látássérült választópolgárok részére – azok korábbi kérelme alapján – a szavazatszámláló bizottság Braille-írással ellátott szavazósablont
ad át.
Mozgóurna igényelhető
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel, illetőleg a helyi választási irodához ügyfélkapus azonosítással interneten a kérelem legkésőbb 2022. április 3-án 12 óráig nyújtható be.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha
az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurnaigénylés okát. (Az ügyintézést könnyítő szabály, hogy a kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik.)
A választás eredménye
Az országgyűlési képviselő-választáson érvényességi küszöb
nincs. A választópolgárok 106 országgyűlési képviselőt
egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt
országos listán választanak. Az egyéni választókerületben
az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta. Az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.
Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes
választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és akkor eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok
több mint fele a megfogalmazott kérdésekre azonos választ
adott.
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O FRANKL PÉTER A KÖLCSEYBEN. Az 1935-ben
született zongoraművész a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végezett Hernádi Lajos, Kodály Zoltán,
Weiner Leó növendékeként. 1961 óta Londonban él, s
hatalmas nemzetközi karriert futott be. 1987 óta az
Egyesült Államokbeli Yale Egyetem professzora, ahol
2015-ben, nyolcvanadik születésnapja alkalmából
Stoeckel Awarddal tüntették ki.
A budapesti Zeneakadémia tiszteletbeli tanára.
Magyarország Tisztiés Középkereszttel,
Liszt-díjjal, valamint
2021-ben Pro Cultura
Hungarica díjjal
tüntette ki. Lemezfelvételek tucatjait
készítette, a FranklPauk-Kirschbaum
Trióban huszonnyolc évig
játszott. Május 10-én a Kodály
Filharmonikusok A szív billentyűi hangversenyének
szólistája, Bartók kivételes III. zongoraversenyét adja
elő a zenekarral. A koncert műsorán szerepel Fauré:
Pelléas és Mélisande-szvitje valamint Saint-Saëns:
III., „Orgona” szimfóniája, utóbbit Somogyi-Tóth Dániel
közreműködésével hallgathatja meg a közönség.
Vezényel Kollár Imre, a zenekar vezető karmestere.

O ÖRÖKÖS TAG. A Csokonai Fórum bejárása, és egy
látványos, kifejezetten erre az alkalomra készített előadás bemutatója is része volt a színházi világnap
programjának Debrecenben. Miután a kollégák a nemzeti ünnep alkalmából Jászai-díjjal kitüntetett Bakota
Árpádot és a Kossuth-díjas Csikor Sándort köszöntötték, megható, szép pillanat tanúja lehetett a Kóti
Árpád nevét viselő stúdiószínház közönsége: Gemza
Péter igazgató a Csokonai Színház örökös tagjainak
sorába invitálta Csikos Sándort.
O TAVASZI KÉPEK. Az ország első vidéki állatkertje
és egyetlen vidámparkja 200 állatfaj 900 egyedével,
650 hazai és egzotikus növényfajjal, és az április 14-i
szezonnyitótól 24 játéküzemmel várja a közönséget.
Az intézmény fotópályázatot hirdetett; látogatóik
tavaszi élményeiről várnak képeket május 31-én
éjfélig a foto@zoodebrecen.hu e-mail-címre. Bármely
állatkerti lakó vagy vidámparki kaland lehet téma.
A részletes felhívás az intézmény honlapján olvasható.
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O ÖT BÖLCSŐDÉT építene a jövőben az önkormányzat; ebből kettőt Józsára álmodtak meg. Az egyiket
még tervezik, a másikat már építik. Az első józsai bölcsőde könnyűszerkezetes épületben kap majd helyet,
így viszonylag gyorsan épülhet meg; decemberre el
kell készülnie. Papp László polgármester úgy nyilatkozott, hogy a BMW-gyárnak is helyet adó Északnyugati
Gazdasági Övezet könnyen elérhető lesz Józsáról, így
arra számítanak, a jövőben tovább nőhet a városrész
lakosságszáma.

O CIVIL SZERVEZETEK. A helyi társadalmi kapcsolatok erősítése, a helyi közösségek, civil szervezetek
támogatására idén is pályázati felhívást tett közzé
az önkormányzat. Az erről tartott sajtótájékoztatón
Széles Diána alpolgármester elmondta, 2021-ben
körülbelül 30 millió forintot osztottak szét 111 civil
szervezetnek, s idén is ennyit szánnak erre a célra.
Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, fontos, hogy a kulturális alapra nemcsak civil szervezetek, hanem akár nonprofit gazdasági társaságok vagy
magánszemélyek is pályázhatnak. Kiemelte, a város
kulturális élete nem az önkormányzati intézmények
hálózatát jelenti; fontosak az önszerveződő közösségek is, hiszen a város közösségének összetartó erejét
ezek biztosítják.

O KIEMELT beruházássá nyilvánított a kormány két
fontos debreceni közlekedési fejlesztési tervet: az
egyik a debreceni keleti elkerülő út megvalósítása,
a másik pedig a Vágóhíd utcai vasúti felüljáró és a
Vágóhíd utca 2×2 sávos kapacitásbővítése.
O ÓVODA épül a Tócóvölgyben. Papp László a helyszíni bejáráson azt mondta, 2010-hez képest
10 százalékkal nőtt a születések száma Debrecenben;
ez indokolja azt, hogy – a D2030 program részeként –
intézményfejlesztéseket is végezzenek. A polgármester rámutatott, már most nagy az érdeklődés az óvoda iránt; a polgármesteri hivatal humánfőosztályán
folyamatosan kapják a nyitással és a beiratkozással
kapcsolatos kérdéseket. A polgármester kiemelte, a
szerződés alapján augusztus 11-ére készen kell lennie
az épületnek, ősztől, a 2022/23-as nevelési évben
pedig már birtokba is vehetik majd a gyerekek a száz
férőhelyes óvodát.

O ÖNÁLLÓ jobbra kanyarodó sávot építenek a Kishegyesi út és a Derék utca csomópontjában. Így a
jövőben azt, aki jobbra szeretne kanyarodni, nem
tartják fel a másik két irányba közlekedők. A munka
része a közműkiváltás, valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítése, a lámpás forgalomirányító rendszer
átalakítása is. A szerződés szerint a kivitelezőnek ősz
végére kell elkészülnie a munkával.

O ELISMERÉSEK. A nemzeti ünnep alkalmából
Kossuth-díjat kapott Csikos Sándor, a Csokonai
Színház művésze, Széchenyi-díjat adományoztak
S. Varga Pál debreceni irodalomtörténésznek. Jászai
Mari-díjat vehetett át Bakota Árpád, a Csokonai
Színház művésze. Magyar Arany Érdemkeresztet
kapott Ács János karmester, a Csokonai Színház zenei
vezetője. Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Bubán
Tamás egyetemi adjunktus és Pikó Sándor képzőművész. Pro Sanitate-díjban részesült Bakos Tünde Boglárka háziorvos, Czifra Árpád háziorvos, Pap Zoltán
Domokos ortopéd-traumatológus szakorvos, Somodi
Sándor egyetemi docens és Vincze Zoltán egyetemi adjunktus. Batthyány–Strattmann László-díjat
vehetett át Póka Róbert egyetemi tanár és Szekanecz
Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár.
O OKLEVELET vehettek át a Déli Gazdasági Övezetbe elsőként betelepülő kis- és középvállalkozások.
A város által tavaly elindított program révén itt a cégeknek ugyanolyan ipari körülményeket tudnak biztosítani, mint a multinacionális társaságoknak. Az első
ütemben kialakított ipari területen összesen 13 cég
kezdi meg fejlesztéseit. Gyártó és termelő tevékenységet fog végezni: A.C.S. Holding Kft., az Agro Szika
Kft., a Fékcentrum Kft., a Frenzen Kft., a Gépkontroll
Kft., a Hajdúsági Étterem Kft., a Monolit-Épszer Kft.,
a Satrax Kft., a Szakály 2000 Kft., a Szib-Ép Kft.
Ipari szolgáltatást fog nyújtani a B-Ép Profi Kft., az
Optimus 92 Kft. és a Veker Team Kft.
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O A 471-ES FŐÚT Debrecennek az ország keleti
részével való közlekedési kapcsolatát biztosítja; fontos
szerepe van a város és az agglomeráció közlekedése
szempontjából is. Papp László hangsúlyozta ezt a
471-es út Sámsoni úti szakaszának négysávosításáról
tartott tájékoztatón. A polgármester rámutatott a fejlesztés komplexitására, melynek része a rá csatlakozó
utak lakossági igények alapján történő felújítása is;
ezek közül az egyik leghosszabb az Acsádi út. Belterületen több szakaszban bővítik az utat; az első, melyet
most elkezdtek, a Sámsoni úton a Mátyás király utcai
csomópont és Simon István utca közé eső rész.
O MÁR ÉPÍTIK a Kismacsra vezető bicikliutat.
„Az idén megvalósuló kerékpárutakkal együtt Debrecen bicikliút-hálózata eléri a 108 kilométert” – nyilatkozta Papp László az esemény sajtótájékoztatóján.
A polgármester emlékeztetett, hogy a városba vezető
legnagyobb utak mentén folyamatosan épülnek ki kerékpárútszakaszok, az Északnyugati Gazdasági Övezet
bekapcsolásával pedig nagy biztonsággal lehet majd a
városból és a városba közlekedni.

O ÚJRA ELŐKELŐ HELYEN végzett Debrecen a
Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és
befektetésekkel foglalkozó fDi magazinjának felmérésén – jelentette be Barcsa Lajos alpolgármester.
Debrecen a kisebb városok között jutott a top 10-be
a jövő európai városai között. Városunk a nyolcadik
helyen végzett a befektetésösztönzési stratégiája
alapján, s olyan városokkal került a legjobb tízbe,
mint például az angliai Middlesbrough és Doncaster,
az írországi Cork, a portugáliai Braga vagy a lengyel
Lublin és Gdynia. Az alpolgármester szólt arról is, hogy
az újabb és újabb cégek érkezésével egyre többen
jönnek Debrecenbe dolgozni, ami a lakáspiacon drágulást eredményez; erre reagál a város a tócóvölgyi
bérlakásépítési programjával.

O FELÚJÍTOTTÁK a Debreceni Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumának
épületét. „Egy korszerű és látványos iskola folytatja a
munkáját; jó ránézni az iskolára, hogy megújult a külső, emellett az energiafelhasználása jelentősen javult”
– fogalmazott Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja. Balázs
Ákos alpolgármester úgy fogalmazott, szeretnének
üzenni a körülöttünk lévő településeken élő fiataloknak
is, hogy „jöjjenek Debrecenbe, ahol magas színvonalú
oktatásban részesülnek, jó minőségű szolgáltatásokat,
jó közösségre találnak, és nem messze a városuktól,
településüktől fognak tudni akár munkát is vállalni”.

O FEJLESZTÉSEK az északkeleti városrészben. Zöld
utat kapott a több elemből álló program; újabb fontos
és régen várt fejlesztések indulhatnak el a közeljövőben a csapókerti városrészben is.
Ahogy helyszíni tájékoztatóján Papp László polgármester elmondta: úgy terveztek meg mindent, hogy
a lakossági igényeket összhangba hozzák a környék
adottságaival. A 471-es út belterületi szakaszának
a felújítása és négysávosítása már elindult, és még
idén hozzákezdenek a keleti körgyűrű első szakaszához, amely a Sámsoni és a Kassai utat köti össze.
Teljes átalakításon esik át a Csapókerti Közösségi Ház
épülete, új bölcsődét építenek, és a Kincseshegy utcai
orvosi rendelőt is felújítják. Bővítik a Mesekert Óvodát,
valamint bevásárlóközpont vagy kereskedelmi egység
kialakítását is tervezik az utcák, járdák megújítása és
a gyalogátkelőhelyek kialakítása mellett.
O SÜTŐOLAJ. A város negyven pontján helyeztek el
a használt sütőolaj összegyűjtésére szolgáló konténereket. „A kezdeményezés hamar népszerű lett: négy
nap alatt több mint egy tonna használt sütőolajat
gyűjtöttek össze a debreceniek. S mivel az eszközök
online telítettségfigyelő rendszerrel vannak ellátva, így
a közszolgáltató folyamatosan figyelemmel kísérheti a
telítettségi szintet és intézkedhet a begyűjtés iránt”–
számolt be róla Balázs Ákos. A környezetvédelemért
is felelős alpolgármester hozzátette: arra számítanak,
hogy éves szinten 200 tonna használt olajat tudnak
begyűjteni.
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22 év után a Hatvan utcán folytatja
működését a korábban a Tescóban
üzemelő Opti Markt-üzlet

A megszokott minőséggel és szakértelemmel várja eddigi és új vásárlóit az optika.

A Hatvan utca elejére költözött az Opti Markt népszerű üzlete
Modern, trendi vagy inkább klasszikusan elegáns szemüveget keres, tökéletesen illeszkedő kontaktlencsére van szüksége, vagy a tavasz első napsugarai előtt szeretné beszerezni új, divatos
napszemüvegét? Debrecen szívében megtalálhatja a stílusának és pénztárcájának megfelelő
megoldást!
A Hatvan utca 6. szám alatt nyitotta meg ugyanis kapuit az első OptiPont szaküzlet: az elmúlt
22 évben a debreceni Tescóban működő Opti Markt-üzlet átköltözött a belvárosba.
Az új helyszínen teljesen új szemüveg- és napszemüveg-fazonokkal, valamint elérhető árú és
kiváló minőségű keretekkel és lencsékkel várják a régi és új vásárlókat egyaránt.
Az üzletben a már az előző helyről is ismerős kollégák segítenek a választásban: a tapasztalt
szakemberek a szem vizsgálata után ideális keretet és lencsét is ajánlanak az érdeklődőknek.
Folyamatos akciók és ügyfélbarát kiszolgálás várja a vásárlókat: az Opti Markt Facebook-oldalán mindig képbe kerülhetünk az aktuális kedvezményekkel. (x)

Nézzen be ön is az új optikába, és legyen az OptiPont vendége egy kávéra!

Elérhetőség:
Debrecenben, Hatvan utca 6. • Weboldal: optimarkt.hu
• Facebook: Opti Markt optika • Tel.: 06 70 328 9877
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O KISKÖRÚT. Utolsó harmadába érkezett a nyugati
kiskörút befejező szakaszának építése. Elkészült a
Hatvan utca és a Mester utca közötti 2x3-as forgalmi
sáv kiépítése, amiről már csak a kopóréteg hiányzik.
Épül a járda és a kerékpárút, valamint elültették a
facsemetéket is. A munka a tervek szerint szeptemberben fejeződik be.
O AZ ÚJKERTBEN is befejeződött a Zöld Város Program; ez a beruházás az egyik legnagyobb Zöld Város
Program-fejlesztés volt a Debrecen 2030 programban
– jelentette be Papp László. A polgármester kiemelte,
830 millió forintból 118 ezer négyzetméteren egy új
játszóteret, két új kondiparkot és egy új sportpályát
alakítottak ki, öt játszóteret és hét sportpályát újítottak fel, lépcső- és járdafelújításokat végeztek,
70 ezer négyzetméteren újult meg a zöldterület, 83 új
fát és közel 38 ezer cserjét és évelő növényt ültettek
el, illetve 14 biztonsági kamerát helyeztek el.
O KULTURÁLIS diplomáciai együttműködési megállapodást írt alá a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve Debrecen városa. Ennek köszönhetően a
jövőben konkrét helyi kulturális tartalmakat tudnak
majd bemutatni a külföldi magyar kulturális intézetek
hálózatában.
Jó példa erre a Déri Múzeum kiállítása, A Kagán
lovasa, mely élénk nemzetközi érdeklődést keltett.
A kincseket nemrég az ausztriai Schallaburgba vitték,
majd onnan tovább, Németországba.

O ÁTADTÁK az M35-ös sztráda és a 354-es főút
kibővített csomópontját. „Ez a csomópont a következő
években a város, a régió egyik legjelentősebb gazdasági övezetének a közlekedési kiszolgálását tudja majd
biztosítani” – nyilatkozta Papp László az eseményen.
A polgármester hangsúlyozta: az Északnyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó közlekedési fejlesztéseket
nem kizárólag az iparterület érdekében tervezték meg.
„Ezek a fejlesztések jelentős mértékben kapcsolódnak
be Debrecen általános közlekedési rendszerébe. Minden fejlesztésnek megvannak a lakosságszempontú
vonatkozásai is.”
O LEVÉLTITOK. E címen nyílt meg a Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, valamint a Természettár közös kiállítása. A Borsos-villában található mesélő
fatörzseken és titokzatos erezetű leveleken keresztül a
szervezők a környezetvédelem fontosságára szeretnék
felhívni a figyelmet, hiszen egy fa akár egy felnőtt
ember éves oxigénszükségletét is képes előállítani.

O MEGÚJÍTOTTÁK a Virágos és a Napraforgó utcák
kereszteződésénél lévő kismacsi játszóteret, mely új
elemeket is kapott. A fejlesztést a kismacsiak kérésére
valósította meg az önkormányzat.
O VALÓRA VÁLT a régi álom: felújították az Ondódi
Közösségi Házat. A kezdetben iskolaként, később közösségi házként használt épület 118 éve épült.
A településrészen hozzávetőlegesen nyolcszázan laknak, akik aktív közösségi életet élnek.
O ORBÁN VIKTOR három napra a debreceni laktanyába tette át a székhelyét, hogy a cívisvárosból
segítsen a menekültek ellátását megszervezni. Ahogy
Facebook-oldalán közzétett videójában közölte a
miniszterelnök: „Büszkék vagyunk rá, hogy eddig Magyarország minden menekültet el tudott látni.”

O A BOCSKAI ISTVÁN Általános Iskolát 2020 óta
több ütemben korszerűsítették. Ennek során – egyebek
mellett – kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették
a fűtésrendszert, most pedig felújították a tantermeket és a vizesblokkokat. Az eseményen Barcsa
Lajos felidézte, hogy „35 intézményben 15 milliárd
forintot fordított az önkormányzat az elmúlt években
arra, hogy a debreceni pedagógusok és a debreceni
gyerekek minél jobb körülmények között folytathassák
a tanítást, illetve a tanulást”.
O DÖNTÖTT a közgyűlés: a bölcsődei térítési díj
marad 150 forint – ez immár tíz éve nem emelkedett.
Emellett az alapellátáson túli szolgáltatások – így például az időszakos gyermekfelügyelet, gyermekfelügyelet hosszított nyitva tartás alatt – díjai sem növekednek 2022-ben, mint ahogy az átmeneti otthonokban
fizetendő díjak sem. A város idősotthonaiban sem
emelkedett a térítési napidíj. Ezekben az otthonokban
évek óta nem volt díjemelés.
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Velünk élő opera

Filmek az Apollóban
Mozgalmas hónap elé nézünk az Apolló moziban,
nagyon sok premierrel várjuk a közönséget – árulta el
Fejér Tamás, az intézmény vezetője. – Többek között
debütál végre a Szelíd című magyar film, amely egy
női testépítő életét mutatja, rendkívül drámai, sötét
tálalásban. Szerencsések vagyunk, mert az alkotók is
elfogadták meghívásunkat, így április 7-én közönségtalálkozót is tartunk a filmből a premiernapon. Rögtön
a következő napon, április 8-án csemegével készülünk.
Debrecen városával közös szervezésben mi is részesei
vagyunk a Tar Sándor emlékhétnek, a moziban filméjszaka lesz, és természetesen az író által inspirált vagy
adaptált filmművészet lesz a középpontban, olyan
vendégekkel, mint Pálfi György és Hajdu Szabolcs
filmrendező.
Komoly várakozás után végre bemutatkozhat a
legújabb debreceni mozifilm is az Apolló mozi vásznán,
itt lesz az ősbemutatója a Macska a betonban című
filmnek, ráadásul rögtön duplán, április 14-én és 15én, természetesen az alkotók vendégeskedésével.
Ebben a hónapban lezárul a Lélekmozi Filmklub,
melynek az utolsó vendége Hartung Attila rendező
lesz, aki a FOMO című filmmel érkezik Kovács Gellért
Filmszerészhez, a klub házigazdájához április 17-én.
S idén is érkezik a Frankofón Filmnapok sorozata:
április 25-én indul, és három napon keresztül hat
kortárs francia filmalkotást tekinthetnek meg az Apollóban a francia filmgyártás szerelmesei.

„Az olasz romantikát szeretem: Verdit, Puccinit, Donizettit. Az ő zeneműveik és az ezekbe megírt szerepek
a kedvenceim. Szerencsés vagyok, mert a lírai tenor
hangommal jó sokat, gyakorlatilag a teljes repertoárt
elénekelhettem.” Az 1983-as születésű, Debrecenből indult tenor, generációja egyik legtehetségesebb
operaénekese, Balczó Péter mesél így magáról és
szeretett szerepeiről. Az erőteljes lírai hangjáról és
karizmatikus színpadi jelenlétéről ismert operaénekes az áprilisi Velünk élő opera vendége lesz, Kriszta
Kinga szopránnal és Csokonai Opera – Új generáció
egyik tagjával, A trubadúrban nemrég bemutatkozott
Kuczmog Klaudiával együtt. Mindhárman erős szálakkal kötődnek Debrecenhez. Balczó Péter és Kriszta
Kinga, bár mára elismert operaházi társulati tagok,
szívesen térnek vissza egy-egy szerepre a cívisvárosba. A Velünk élő opera beszélgetéssorozat, amely az
idén 70 éves debreceni operajátszásnak állít emléket
– ikonikus operaénekeseket vendégül látva –, mára a
debreceniek egyik kedvenc műsorává vált.
Ujvárosi Andrea egyetemi docens, operaénekes,
az estek háziasszonya április 20-án 18 órától várja
újabb találkozóra az érdeklődőket a Csokonai Irodalmi
Laborba.

Debreceni Költészeti Fesztivál
Idén is elhozza a tavasz ezt a
különleges programsorozatot:
április 9. és 14. között a költők
és a versek, az irodalom kapja a
főszerepet.
Immár harmincéves írói pályája
állomásaiból válogat a mai magyar
irodalom egyik legjelentősebb
egyénisége, Szabó T. Anna. Teszteljük a gravitációt címmel Dés
András ütőhangszeres zenésszel
tartanak közös estet április 9-én
17 órától a Modemben.
Borbély Szilárd Bukolikatájban
című posztumusz verseskötetének
bemutatóját a Déri Múzeum dísz-

termében tartják április 10-én
17 órától. Résztvevők: Krupp
József, a kötet szerkesztője,
Valastyán Tamás esztéta. Közreműködik: Bakota Árpád színművész.

Nemes Nagy Ágnes (fotó: Fortepan)

Megyei versfesztivált rendeznek
április 11-én 8 órától a Méliusz Központi Könyvtárban, ahol 17 órától
kerekasztal-beszélgetés tartank a
100 éve született Nemes Nagy Ágnes költészetéről – Balajthy Ágnes,
Csobánka Zsuzsa, Schein Gábor
részvételével, Fodor Péter moderálásával. (Közreműködik: Mészáros
Ibolya színművész.) Nemes Nagy
Ágnes 100 címmel rendezik meg április 12-én 14 órától az Ibolya Utcai
Általános Iskola szavalóversenyét a
Méliuszban, április 13–14-én pedig
a Déri Múzeum lesz A hangadó című
Tar Sándor-konferencia helyszíne.
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KLASSZIKUSOKKAL
SZÍNESEBB A VILÁG

BALOG JÓZSEF

KOVÁCS LÁSZLÓ

RENDES ÁGNES

RÓZSA MIKLÓS

BŐSZE ÁDÁM

FEJES KRISZTINA

BOGÁNYI
GERGELY
SOMOGYI-TÓTH
DÁNIEL
SOMOGYI-TÓTH
DÁNIEL

STAND UP FOR RÓZSA!

BOB CHILCOTT
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A SZÍV BILLENTYŰI

NAGYHETI HANGVERSENY
2022. április 12. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

KORZÓ BÉRLET

GULYÁS BÉRLET

Műsor: Mendelssohn: V. (d-moll, „Reformáció”) szimfónia, op.
107. / Rossini: Stabat Mater
Közreműködik: Rendes Ágnes, Wiedemann Bernadett,
Boncsér Gergely, Wagner Lajos – ének / Kodály
Filharmonikusok Debrecen / Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bartók Béla Énekkara (karigazgató: Kovács László) /
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Kovács László

2022. május 10. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem
Műsor: Fauré: Pelléas és Mélisande-szvit, op. 80. /
Bartók: III. zongoraverseny / Saint-Saëns: III. (c-moll, „Orgona”)
szimfónia, op. 78.
Közreműködik: Frankl Péter– zongora / Somogyi-Tóth
Dániel – orgona / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre
Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

„MAGYAROK, TINÉKTEK SZÓLOK”

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

KIRÁLYI MUZSIKA

NAPLÓ BÉRLET

KODÁLY KÓRUS 50

2022. április 22. 19:00
Debreceni Egyetem, Aula

2022. május 20. 19:00
Debreceni Egyetem, Aula

KODÁLY KÓRUS 50

Műsor: Műsoron Kodály nagyszabású kórusműve, a Zrínyi
szózata és más szerzők alkotásai.

Műsor: „Angol kórusutazás” a világszerte népszerű
zeneszerző-karnaggyal, a King’s Singers egykori tagjával.
Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Bob Chilcott (Nagy-Britannia)

Közreműködik: Szemere Zita, Bátki Fazekas Zoltán – ének /
Vojevogyina Olga – zongora / Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Erdei Péter
Jegyár: 1900 Ft

STAND UP FOR RÓZSA!

Jegyár: 1900 Ft

TAVASZI VALLOMÁS
2022. április 26. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

KORZÓ BÉRLET
RUBÁNYI BÉRLET

Műsor: Stravinsky: Pulcinella-szvit / Ravel: G-dúr zongoraverseny M. 83 / Rachmaninov: II. szimfónia, op. 27.

2022. május 27. 19:30
2022. május 28. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

KORZÓ BÉRLET
NAPLÓ BÉRLET

Műsor: Tisztelgés az egyik legismertebb magyar zeneszerző
életműve előtt.

Közreműködik: Balog József – zongora /
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Hamar Zsolt

Közreműködik: Bősze Ádám – műsorvezető / Fejes Krisztina
– zongora / Kodály Filharmonikusok Debrecen /
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft

JEGYÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400); Tourinform Iroda
(Debrecen, Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506). Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és
a kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók! INFORMÁCIÓ: kozonseg@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu

Produkciós partnerünk:

Partnereink:

Támogatóink:
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ELSŐ LÉPÉSTŐL…

SIESTA | LINEA | DDSTEP | PONTE | CROCS
Ez egy igazi gyerekparadicsom, ha gyermekcipő,
akkor biztos az ide vezető út!
A gyermekek lábának fejlődéséhez nagyon fontos
az erős kérgű, magasan tartó szárral rendelkező és a megfelelő alátámasztású, valódi bőrből
készült rugalmas talpú cipő.
A helyesen kialakított cipő megállítja vagy visszafordítja a negatív fejlődési folyamatokat, támogatja a megfelelő fejlődését a lábnak, csípőnek,
térdízületeknek és gerincnek, melynek a helytelen
testtartás lehet a következménye.
Mindig a minőséget képviselik és az egészséges
gyermekláb fontosságát hangsúlyozzák!
Ezért kizárólag olyan gyártókat fogad be üzletébe, akik mindezen elvekkel azonosulnak és minőséget jelentenek. Ortopéd orvosok bevonásával
és ajánlásával választják ki azokat a termékeket,
melyekkel javíthatják gyermekeink lábfejlődését.
Elvük: minden gyermek egészséges lábbal jön
a világra és ez úgy is maradhasson!

SIESTA MÁRKABOLT
Debrecen, Piac u. 40.
Telefon: +36-30/74-44-710
Nyitva: H.-P.: 9.00-18.00, Szo.: 9.00-13.00
www.facebook.com/siestacipoboltdebrecen
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Elegáns, sportos, hétköznapi, ünnepi alkalmakra kész és egyedi
ékszereket ajánlunk, melyeket
több száz féle alapanyagból
készítünk.
A változatosság gyönyörködtet,
így a lehetőségek végtelenek.
Adjuk hozzá fantáziánkat!

Szépség és
FANTÁZIA

Boltunk kínálatából:
- füzérek
- marokkövek
- faragványok
- ásványok, ásványritkaságok
a világ minden ismert lelőhelyéről
- fülbevalók, medálok, gyűrűk,
karkötők
- ezüst ékszerek
- kellékek: fém, plasztik, üveg,
kerámia
- ékszerkészítéshez alapanyagok
- ajándék dobozok
Állandóan bővülő kínálatunk
mellett szintet lépünk, emeleti
részünk is megnyitásra kerül a
közeljövőben. Így még bővebb
választékot tudunk mutatni,
az öt földrész csodáiból.
Mindenkit Szeretettel várunk!
HEGYIKRISTÁLY
ÁSVÁNYBOLT
Debrecen, Széchenyi u. 1.
Telefon: +36-30/205-7358
KISKER-NAGYKER
Nyitva: H.-P.: 09.00-18.00,
Szo.: 09.00-13.00
Webshop:
www.asvany-ekszer.hu
E-mail:
asvanyboltok@gmail.com
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Itt
TRENDI LEHETSZ!
A Barber Shop Budapestet 2014ben alapították a Gellei testvérek
és hozták el elsőként Budapestre
az ausztrál mintára felépített
borbélyszalonokat.
Debrecen elsők között csatlakozott a BSB-brandhez.
Az üzlet arculata a hatvanas
évek amerikai borbélyüzleteit idézi; erre jön egy rétegnyi
ausztrál szörfpunkos lazaság,
a koronát pedig a trendi, fiatal
borbélysrácok jelentik, akik
szemrebbenés nélkül gyártják
a flat topokat és undercutokat.
A Barber Shop a mai modern
férfiak igényeinek tesz eleget
olyan tradicionális módszerekkel, mint a meleg törülközős
borotválás, átmenetes klasszikus

hajvágás vagy az újra divatba
jött fashion szakállformázás,
illetve -ápolás.
Az üzletben lehetőség van professzionális termék vásárlására
saját használatra is!
Gyere, és egy welcome drink
mellett élvezd a laza hangulatot
a Piac utca 53–55. alatt!

BARBER SHOP
Debrecen, Piac u. 53–55.
Bejelentkezés:
Barber Shop Debrecen
Facebook-oldalán,
www.barbershopbudapest.
hu „Üzletek” menüpont,
vagy érkezhetsz
bejelentés nélkül is.
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Virtuális világ
VALÓDI KÖZÖSSÉGBEN
2015-ben a budapesti Corvin negyedben nyílt
meg Magyarország első esport bárja, a BarCraft,
Debrecenben pedig 2017 decemberében nyitottunk. Témáját tekintve a BarCraft Debrecen
dekorációja a képregények világába kalauzolja a
vendégeket, de hiba lenne azt feltételezni, hogy
ha valaki nem jártas ezekben a körökben, az kívülállónak érezné magát nálunk.

Az elmúlt négy évben arra törekedtünk, hogy egy
befogadó és barátságos közösséget hozzunk létre, ahol bármelyik korosztály otthonosan érezheti
magát.
Ugyanúgy helyszínt biztosítunk a délutánonként
társasjátékozni vágyó családoknak, mint

a számítógépek vagy konzolok szerelmeseinek.
Óriási koktélkínálatunkban különleges, tematikus
elnevezésű italok találhatók meg, mely a BarCraft
hálózat honlapján is megtalálhatók:
https://barcraft.eu/
Tavaly június óta a BarCraft Debrecen is Városkártya-partner, így az ezzel rendelkező vendégeink
10% kedvezménnyel fogyaszthatnak nálunk!
Látogass el hozzánk, és mi garantáljuk, hogy
feledhetetlen élményekkel fogsz távozni!

BARCRAFT DEBRECEN
Debrecen, Piac u. 26.
Nyitva: H.-Cs.: 14.00-24.00, P.: 14.00-02.00
Szo.: 12.00-02.00, V.: 12.00-24.00
Web: https://barcraft.eu/
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április
A Természettár Levéltitok című
premierkiállítása a Borsos-villában.
Megtekinthető április 19-éig.
O Április
Formaragozás – játék a formákkal.
Kiállítás a Vojtina Bábszínházban.
Megtekinthető május 2-áig.
O Április
Kirak’Art kiállítás. Bajer Fanni képzőművész kiállítása a Dr. Relax Cipőszalon kirakatában.
O Április
Elefántfogó. Időszaki kiállítás Grela
Alexandra alkotásaiból a Debreceni
Irodalom Házában.
O Április 1., péntek
31. Tavaszi Tárlat a Kölcsey Központban. Megtekinthető: április 22-éig.
O Április 2., szombat
Őzek világa, erdei állatok a mesében – interaktív előadás és erdei
túra. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.
O Április 2., szombat
A Fiatalok Európai Éve – Társasjátékos Klub a Józsai Közösségi Házban.
O Április 2., szombat, 10 óra
Húsvéti kézműves-foglalkozás a
Tímárházban.
O Április 2., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.
O Április 2., szombat, 14.30
Térey János: Boldogh-ház,
Kétmalom utca. A hosszúlépés.
járunk? és a debreceni Csokonai Színház közös sétaszínháza.
O Április 2., szombat, 16 óra
Jelen lévő múlt – múltunk a jelenben. Puskás László szaruékszerkiállításának megnyitója a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O Április 2., szombat, 18 óra
Giuseppe Verdi: A trubadúr. Opera a
Kölcsey Központban.

O Április 2., szombat
ColorStar-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 3., vasárnap, 10 óra
Az égig érő fa. A Vojtina Bábszínház
előadása a Játszószínházban.
O Április 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia
az Agórában.
O Április 3., vasárnap, 14.30
Térey János: Boldogh-ház,
Kétmalom utca. A hosszúlépés.
járunk? és a debreceni Csokonai
Színház közös sétaszínháza.
O Április 4., hétfő, 16.30
Arc-Kép-Debrecen kiállításmegnyitó
a Simonffy utcai Ifiházban.
O Április 4., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti K. Házban.
O Április 4., hétfő, 18 óra
Giuseppe Verdi: A trubadúr. Opera a
Kölcsey Központban.
O Április 5., kedd, 16.30
Priskin Annamária kurátor tárlatvezetése az Elveszett Paradicsom
kiállításban a Déri Múzeumban.
O Április 5., kedd, 17 óra
Ókori Egyiptom Klub következő
előadása a Méliusz-könyvtárban.
O Április 5., kedd, 17 óra
Meddig marattál? Subicz István
grafikusművész kiállítása a Benedek
Elek Könyvtár és Közösségi Térben.

O GYÖNYÖRŰ KÉPEK várják a
látogatókat a DAB-székházban:
a Krajczáros Alapítvány Pipacskiállítását Mezei Zsuzsa festőművész nyitja meg május 11-én,
szerdán 16.30-tól. Képünkön Pál
Dávid alkotása.
O Április 6., szerda, 14 óra
Interaktív foglalkozások a Természettár Levéltitok című kiállításához kapcsolódóan a Borsos-villában.
O Április 6., szerda, 14 és 19 óra
Óz, a csodák csodája. A Csokonai
Színház előadása a Lovardában.
O Április 6., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a
Méliusz-könyvtárban.
O Április 6., szerda, 17 óra
NDK-életképek. Kiállítás Tar Sándor NDK-ban készített fotóiból a
DESz24-ben. Az „… az én országomban – Tar Sándor-napok” című programsorozat rendezvénye.
O Április 6., szerda, 18 óra
Bakó Endre Váradi műhely című
könyvének bemutatója a Déri Múzeumban.
O Április 6., szerda
Campus Party – Jackwell a Hallban.

O Április 5., kedd, 17 óra
Tar Sándor-emlékpontavató a volt
Medicor Művek udvarán. A Tar Sándor-napok rendezvénye.

O Április 7., csütörtök, 11 óra
Vajda Mária muzeológus helytörténeti előadása Debrecen város
napjához kapcsolódóan a Kismacsi
Közösségi Házban.

O Április 5., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai
Közösségi Házban.

O Április 7., csütörtök, 14 óra
Óz, a csodák csodája. A Csokonai
Színház előadása a Lovardában.

O Április 5., kedd, 19 óra
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban.
A Csokonai Színház előadása a Csokonai Irodalmi Laborban.

O Április 7., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Hóseás
és Jóel próféta könyve. Zarka Péter
előadása a Méliusz-könyvtárban.
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O Április 7., csütörtök, 19 óra
Orbán György: Passió magyar
nyelven a Zeneművészeti Kar Liszttermében.
O Április 8., péntek, 14 óra
Nemes Nagy Ágnes-szavalóverseny.
A Debreceni Költészeti Fesztivál programja a Déri Múzeumban.
O Április 8., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves-foglalkozások az István Úti Könyvtárban.
O Április 8., péntek, 17 óra
Hans de Jong szaxofon-hangversenye a Zeneművészeti Kar Kamaratermében.
O Április 8., péntek, 18.30
Tar Sándor-filméjszaka az Apolló
moziban.
O Április 8., péntek, 19 óra
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban.
A Csokonai Színház előadása a Csokonai Irodalmi Laborban.
O Április 8., péntek
Parno Graszt, Bohemian Betyars,
Szempöl – koncertek a Lovardában.
O Április 8., péntek
Android lemezbemutató koncert a
Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 9–11.
Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny a Zeneművészeti Kar
Liszt-termében.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O Április 9., szombat, 10.30
Kreatív tudomány – színkeverés
másképp. Tudományos foglalkozás az
Agórában. 11 és 13 óra: Családi foglalkozás a DigITérben az Agórában.

O Április 10., vasárnap, 17 óra
Borbély Szilárd Bukolikatájban
című kötetének bemutatója. A Debreceni Költészeti Fesztivál programja a
Déri Múzeumban.

O Április 9., szombat, 11 óra
Hajrá, Lassú! Csőke Kitti mesekönyvének bemutatója a Méliuszkönyvtárban.

O Április 11., hétfő, 8 óra
Megyei Versfesztivál. A Debreceni
Költészeti Fesztivál programja a
Méliusz- könyvtárban.

O Április 9., szombat, 14.30
Ajtónyitogató. A Csokonai Színház
és a hosszúlépés.járunk? sétaszínháza
Szabó Magdáról.

O Április 11., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
A madarak is hangicsálnak. A
Vojtina Bábszínház előadása.

O Április 9., szombat, 15 óra
Húsvéti Motolla a Homokkerti Közösségi Házban.
O Április 9., szombat, 15 óra
Papp József helytörténet-kutató
előadása a város napja alkalmából
az Ondódi Közösségi Házban.
O Április 9., szombat, 17 óra
Teszteljük a gravitációt. Szabó T.
Anna költő és Dés András ütőhangszeres zenész estje. A Debreceni
Költészeti Fesztivál programja a Modemben.
O Április 9., szombat, 19 óra
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban.
A Csokonai Színház előadása a Csokonai Irodalmi Laborban.
O Április 9., szombat
Run Over Dogs, Jazzékiel – koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 9., szombat
Egészségnap Hármashegyalján.
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Április 10., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.

O Április 9., szombat, 10 óra
Népi gyermekjáték-foglalkozások a
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 10., vasárnap, 10 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben.

O Április 9., szombat, 10 óra
Húsvéti kézműves-foglalkozás és
virágvasárnapi program a Tímárházban.
O Április 9., szombat, 10 óra
Húsvéti családi játszóház a hagyományok jegyében a Homokkerti
Közösségi Házban.
O Április 9., szombat, 10 óra
Kis cívis míveskedő. Családi kézműves játszóház Debrecen színeiben a
Borsos-villában.
O Április 9., szombat, 10.30
Húsvéti verses, mesés foglalkozás
tojásfestéssel az Újkerti Könyvtárban.

O Április 10., vasárnap 10.30
Vasárnapi tudomány: A trópusi
növények titkai. Ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.
O Április 10., vasárnap
CSAK Design-vásár a Nagyerdei
Víztoronyban.
O Április 10., vasárnap
Kicsi Gesztenye Klub – A titokzatos
mézrabló. Program a Lovardában.
O Április 10., vasárnap, 14.30
Ajtónyitogató. A Csokonai Színház
és a hosszúlépés.járunk? sétaszínháza
Szabó Magdáról.

O Április 11., hétfő, 10 óra
Aszfaltrajzverseny a város napja
alkalmából az Újkerti K. Házban.
O Április 11., hétfő, 10 óra
Zesty Lingo angol bölcsi a Józsai
Közösségi Házban.
O Április 11., hétfő, 11 óra
Debrecen város napja – Költészet
napja az István Úti Könyvtárban.
O Április 11., hétfő, 14 óra
Interaktív foglalkozások a Természettár Levéltitok című kiállításához kapcsolódóan a Borsos-villában.
O Április 11., hétfő, 14 óra
Nemes Nagy Ágnes-szavalóverseny
középiskolák számára. A Debreceni
Költészeti Fesztivál programja a Déri
Múzeumban.
O Április 11., hétfő, 17 óra
Gyökereink. Járvás Katalin előadóművész zenés irodalmi estje a Józsai
Könyvtár és Közösségi Térben.
O Április 11., hétfő, 17 óra
Kerekasztal-beszélgetés a 100 éve
született Nemes Nagy Ágnes költészetéről. A Debreceni Költészeti
Fesztivál programja a Méliuszban.
O Április 11., hétfő, 17 óra
Debreceni cívisházak egykor és
most. A Hajdú-Bihari Megyei Építész
Kamara kiállítása a város napja alkalmából a Homokkerti K. Házban.
O Április 11., hétfő, 19 óra
KULTopik: Zalán Tibor könyvbemutatója, költészetnapi felolvasás a
DESz24-ben.
O Április 12., kedd
Korona gyermekrajzgyűjtemény
kiállítása a Tímárházban.
O Április 12., kedd
A város napja. Ünnepi program
gyerekeknek a Tímárházban.
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O Április 12., kedd, 14 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra: A madarak is
hangicsálnak. A Vojtina Bábszínház
előadása a Játszószínházban.
O Április 12., kedd, 14 óra
Nemes Nagy Ágnes-szavalóverseny.
A Debreceni Költészeti Fesztivál programja a Méliusz-könyvtárban.
O Április 12., kedd, 16 óra
Kedd – Könyvtár – Költők. A költészet napja – József Attila-emlékműsor a Benedek Elek Könyvtár és
Közösségi Térben.
O Április 12., kedd, 17 óra
Húsvétváró családi délután mesével, játékkal, kreatív alkotó sarokkal a
Méliusz-könyvtárban.
O Április 12., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok a
Méliusz-könyvtárban.
O Április 12., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai
Közösségi Házban.
O Április 12., kedd, 19 óra
A jó lányok a mennybe mennek.
Táncszínházi produkció a Csokonai
Irodalmi Laborban.
O Április 12., kedd, 19 óra
Bíbor füst – akkordok szívdobogásra. Felolvasó színházi est Tar
Sándor ismeretlen írásából a Déri
Múzeumban. Az „… az én országomban – Tar Sándor-napok” című programsorozat rendezvénye.
O Április 12., kedd, 19.30
Nagyheti hangverseny a Kölcsey
Központban.
O Április 13–14.
A hangadó. Tudományos konferencia Tar Sándor írásművészetéről a
Déri Múzeumban. Az „… az én országomban – Tar Sándor-napok” című
programsorozat rendezvénye.
O Április 13., szerda, 14 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina
Bábszínház előadása a Színházteremben. 9.30, 11 és 14 óra: A madarak is hangicsálnak.
A Vojtina Bábszínház előadása a
Játszószínházban.
O Április 13., szerda, 14 óra
Hagyományőrző húsvéti játszóház
és kézműves alkotóműhely a Borsos-villában.

O Április 13., szerda, 16.30
Kincses Gyula orvos-fotós portréfotó-kiállítása a DAB-székházban.
O Április 13., szerda, 18.15
Agresszió és környéke – az agres�szió kezelése. Előadás, beszélgetés Kövesi Péter tradicionális
reikimesterrel az Újkerti Közösségi
Házban.
O Április 13., szerda
Nyitott Akadémia – Buda László
előadása a Lovardában.
O Április 13., szerda, 19 óra
A jó lányok a mennybe mennek.
Táncszínházi produkció a Csokonai
Irodalmi Laborban.
O Április 13., szerda, 19 óra
Alexis Michalik: Edmond. A Csokonai Színház előadása a Kölcsey
Központban.
O Április 13., szerda
Campus Party – T. Danny a Hallban.
O Április 14–16.
Agóra-húsvét. Húsvéti tudományos
programok az Agórában.
O Április 14., csütörtök, 10 óra
Húsvéti kézműves foglalkozás az
Újkerti Közösségi Házban.
O Április 14., csütörtök, 11 óra
Menő-Manó kreatív kézműves-foglalkozások az István Úti Könyvtárban.
O Április 14., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Ámósz
és Abdiás próféta könyve.
Restás László előadása a Méliuszkönyvtárban.
O Április 14., csütörtök, 19 óra
A jó lányok a mennybe mennek.
Táncszínházi produkció a Csokonai
Irodalmi Laborban.

O FIRKALAK. Hétvégi művészetpedagógiai programokat kínál a
Modem az egész családnak április
10-én, 24-én és május 8-án 10 órától
Budaházi Réka drámapedagógussal
és Csőke Kitti múzeumpedagógussal.
O Április 16., szombat, 10 óra
Gyöngyfűző foglalkozás a Tímárházban.
O Április 16., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.
O Április 16., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés és fülledt trópusi
hangulat az Aquaticum Mediterrán
Élményfürdőben.
O Április 16., szombat, 19 óra
Moziest – Macskafogó. Filmvetítés
Aquaticum Termálfürdőben.
O Április 17–18., 13.30
Aqua Fitness – Aqua Manó Party.
Vizes animációs program kicsiknek és
nagyoknak az Aquaticum Mediterrán
Élményfürdőben.
O Április 19–20., 13 óra
Csillámos testfestés és kreatív foglalkozás az Aquaticum Mediterrán
Élményfürdőben.

O Április 15., péntek
Pély Barna Band-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 19., kedd, 16 óra
Európai látképek. Nagy Attila vetített képes előadása a Benedek Elek
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Április 16., szombat
Húsvét a természetben –
„Nyuszirintus” erdei túra. A Zsuzsi
Erdei Vasút programja.

O Április 19., kedd, 17 és 18 óra
Józsai néptánccsoport a Józsai
Közösségi Házban.

O Április 16., szombat, 10 óra
Népi gyermekjáték-foglalkozások a
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 19., kedd, 19 óra
A jó lányok a mennybe mennek.
Táncszínházi produkció a Csokonai
Irodalmi Laborban.

O Április 16., szombat, 9 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2.
szám alatt.

O Április 20., szerda, 10 és 11 óra
Interaktív foglalkozások a Föld
napja alkalmából a Borsos-villában.
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi

O Április 20., szerda, 10 és 14 óra
Szőlőszem Kálmán. Vendégjáték a
Vojtina Bábszínház Színháztermében.

O Április 23., szombat
A Fiatalok Európai Éve – Társasjátékos Klub a Józsai Közösségi Házban.

O Április 20., szerda, 18 óra
Velünk élő opera. Beszélgetéssorozat a Csokonai Irodalmi Laborban.

O Április 23., szombat, 10 óra
Tavaszi ajtódíszkészítés a Tímárházban.

O Április 20., szerda, 18.15
Tavaszünnepek. Vajda Mária néprajzkutató előadása az Újkerti Közösségi
Házban.

O Április 23., szombat, 10.30
Interaktív foglalkozás a Föld napja
alkalmából az Újkerti Könyvtár és
Közösségi Térben.

O Április 20., szerda, 19 óra
Furcsa Pár. A Körúti Színház előadása a VOKE Egyetértés Művelődési
Központjában.

O Április 23., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.

O Április 20., szerda
Campus Party a Hallban.

O Április 23., szombat, 14 óra
Vizek-ízek-zenék – Terápiafesztivál
a Borsos-villa előtti téren.

O Április 20., szerda, 19 óra
A szépíró olvas. Beszélgetés Németh
Zoltán költővel a Debreceni Irodalom
Házában.

O Április 23., szombat, 17 óra
Közös zenei gondolkodás, foglalkozás a percussion és a basszusgitár
segítségével a DESz24-ben.

O Április 21., csütörtök, 10 és 14 óra
Szőlőszem Kálmán. Vendégjáték a
Vojtina Bábszínház Színháztermében.

O Április 23., szombat
Carson Coma lemezbemutató koncert a Lovardában.

O Április 21., csütörtök, 18 óra
Kulisszák. Ráckevei Anna sorozata a
Csokonai Irodalmi Laborban.

O Április 24., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.

O Április 21., csütörtök, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat – Fejérvári Zsolt és Báll
Dávid hangversenye a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 24., vasárnap, 10 óra
Miénk itt a tér! Egy lépés a tenger.
A Vojtina Bábszínház előadása.

O Április 21., csütörtök
Eastern Banality. Egy kísérleti jazzdarab
ősbemutatója a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 24., vasárnap 10.30
Vasárnapi tudomány: Távcsővel a
kézben az Agórában.

O Április 22–24.
A Föld hétvégéje az Agórában.

O Április 24., vasárnap
Ajtók. Grecsó Krisztián, Hrutka Róbert, Ölveti Mátyás és a Lautitia Kóruscsalád előadása a Lovardában.

O Április 22., péntek, 10 és 14 óra
Szőlőszem Kálmán. Vendégjáték a
Vojtina Bábszínház Színháztermében.

O Április 25., hétfő, 19 óra
A nagybőgő. Klem Viktor előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.

O Április 22., péntek, 19 óra
Királyi muzsika – kórusművek a
Debreceni Egyetem Aulájában.

O Április 26., kedd, 14 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina Bábszínház előadása.

O Április 22., péntek
Teddy Queen, Chain Bridge Pop,
Meg egy Cukorka – koncertek a
Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 26., kedd, 16.30
Fábián Pál verseskötetének bemutatója a Benedek Elek Könyvtárban.

O Április 23., szombat
Kisvasúti nap Hármashegyalján.
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Április 26., kedd, 19.30
Tavaszi vallomás. A Kodály Filharmonikusok koncertje a Kölcsey
Központban.

O Április 23., szombat, 10 óra
Népi gyermekjáték-foglalkozások a
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 27., szerda, 14 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina
Bábszínház előadása. 14 óra: Kiser-

dő. A Vojtina előadása a Játszószínházban.
O Április 27., szerda, 16.30
Szilágyi Ferenc Shakespeare-szonettfordításai a DAB-székházban.
O Április 27., szerda, 17 óra
Láposi Terka tárlatvezetése az Elefántfogó című kiállításon a Debreceni
Irodalom Házában.
O Április 27., szerda, 19.30
Bartók Tavasz: Igudesman & Joo
– Play it Again. Koncert a Kölcsey
Központban.
O Április 27., szerda
Campus Party – Yamina a Hallban.
O Április 28., csütörtök, 10 óra
Anyák napi kézműves foglalkozás
az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 28., csütörtök, 14 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina Bábszínház előadása a Színházteremben. 14 óra: Kiserdő. A Vojtina Bábszínház előadása a Játszószínházban.
O Április 28., csütörtök, 16.30
A SAT (Sublimation Art Team) Képzőművészeti Társaság kiállításának
megnyitója a Borsos-villában.
O Április 28., csütörtök, 17 óra
Józsa Poppea festőművész kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.
O Április 28., csütörtök, 17 óra
Az In Memoriam Borbély Szilárd
című időszaki finisszázsa a Debreceni Irodalom Házában.
O Április 28., csütörtök, 19 óra
Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Kar tanárainak hangversenye a
Liszt-teremben.
O Április 28., csütörtök
II. Egy sima – egy fordított műfordítói pályázat díjátadója a Csokonai
Irodalom Laborban.
O Április 28., csütörtök
Bartók Tavasz: MIHÁLY – Egy város
kísértetei. Csokonai-parafrázisok.
Prieger Zsolt, MC Tink és Subicz Gábor
előadása a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 29., péntek, 14 óra
A tengerlépő cipők. A Vojtina előadása. 14 óra: Kiserdő. A Vojtina
előadása a Játszószínházban.
O Április 29., péntek, 15 óra
Raoul Wallenberg élete és munkás-
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sága. Tóth Pál idegenvezető, helytörténeti kutató vetített képes előadása a
Benedek Elek Könyvtárban.

O Május 3., kedd, 17 óra
Barbócz Istvánné kiállítása Benedek
Elek Könyvtár és Közösségi Térben.

O Április 29., péntek, 17 óra
Középkori téglaégetők Debrecen
határában. Jakab Attila muzeológus
előadása a Déri Múzeumban.

O Május 3., kedd, 20 óra
Bartók Tavasz: Arturo Sandovalkoncert a Kölcsey Központban.

O Április 29., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszban.
O Április 29., péntek, 18 óra
Bartók Tavasz: Ritmo piknik debreceni közterületeken.
O Április 29., péntek, 18 óra
Bartók Tavasz: Bandaloop. Táncelőadás Modem homlokzatán.
O Április 29., péntek
Blahalouisiana, Lóci Játszik, 4S
Street a Nagyerdei Víztoronyban.
O Április 30., szombat
A mező gyógynövényei – erdei túra.
A Zsuzsi Erdei Vasút programja.
O Április 30., szombat, 11 óra
Bartók Tavasz: Ritmo piknik debreceni közterületeken.
O Április 30.–május 1., 11 óra
Születésnapi szaunamaraton az
Aquaticum Szaunavilágban.
O Április 30., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.
O Április 30., szombat, 18 óra
Bartók Tavasz: Bandaloop. Táncelőadás Modem homlokzatán.
O Április 30., szombat, 19 óra
Szakaszhatár-koncert a DESz24-ben.
O Április 30., szombat
Mulatós Vigadó a Hallban.
O Április 30., szombat, 20 óra
Bartók Tavasz: Deva, Ohnody, Saya
Noé, Drimba Cristina a Nagyerd. Víztoronyban.
O Május 1., vasárnap, 10.30
Virágos tudomány az Agórában.
O Május 2., hétfő, 19 óra
Kovács Kati anyák napi koncertje a
Nagytemplomban.
O Május 3., kedd
Deák Kázmér karikaturista
kiállítása a VOKE Művelődési Központban.

O Május 4., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a
Méliusz-könyvtárban.
O Május 4., szerda, 19 óra
A szépíró olvas – irodalmi beszélgetéssorozat. Beszélgetés Szécsi Noémi
íróval a Debreceni Irodalom Házában.
O Május 4., szerda
Tanévzáró Campus Party a Hallban.

O ARTURO SANDOVAL, a kiváló
kubai muzsikus, a latin jazz legendás
alakja Kölcsey Központban lép fel
május 3-án 20 órától. (A koncert a
Bartók Tavasz része!)

O Május 5., csütörtök
Bolgár képzőművészeti kiállítás a
Tímárházban.

O Május 8., vasárnap
Fülesbagoly tehetségkutató a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 5., csütörtök, 19.30
Bartók Tavasz: Ramón Vargas és a
Győri Filharmonikus Zenekar koncertje a Kölcsey Központban.

O Május 9., hétfő, 15 óra
A Délibáb Nótaklub nyitott programja az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 6., péntek, 16.30
Hortobágy, Debrecen állattenyésztésének színtere a 18–20.
században. Surányi Béla előadása a
Méliusz-könyvtárban.
O Május 6., péntek
Ivan and The Parazol, Mörk,
Funkorporation – koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.
O Május 7., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Május 7., szombat, 10.30
A csillagszemű juhász. Bábelőadás
a Méliusz-könyvtárban.
O Május 7., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az
Agórában.
O Május 7., szombat
30Y-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O Május 10., kedd, 16 óra
Kedd – Könyvtár – Költők. Tavaszköszöntő a Benedek Elek Könyvtárban.
O Május 10., kedd, 17.30
A Per Pillanat Playback Társulat előadása és a Pillanat. Egy képet? című
kiállítás megnyitója Csala Dorottya
fotóival az Újkerti Könyvtárban.
O Május 10., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok a
Méliusz-könyvtárban.
O Május 10., kedd, 19.30
A szív billentyűi. A Kodály Filharmonikusok koncertje a Kölcseyben.
O Május 11., szerda 16.30
A Krajczáros Alapítvány Pipacs
kiállítása a DAB-székházban.
O Május 11., szerda 18.15
Szeretet, szerelem. Csikai Erzsébet
orvos-természetgyógyász előadása az
Újkerti Közösségi Házban.

O Május 8., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.

O Május 11., szerda, 19 óra
Borisz Akunyin: Sirály. A Szlavisztikai Intézet hallgatóinak előadása a
Debreceni Egyetem Főépületében.

O Május 8., vasárnap, 10.30
Kölyöklabor extra. Ismeretterjesztő
programsorozat az Agórában.

O Május 11., szerda, 19 óra
Furcsa Pár. A Körúti Színház előadása a VOKE Művelődési Központban.

O Május 8., vasárnap, 19 óra
Érdi Tamás zongoraestje a Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Május 11., szerda, 19.30
Nagy Csaba Zoltán szerzői estje a
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.
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Üzleti klubot nyitott a születésnapján a Loki
A pénzügyminiszter jelenlétében
nyílt meg a 120 éves DVSC új
business klubja. A klub létrehozásával a DVSC vezetői szeretnének
szorosabb kapcsolatokat kialakítani
a labdarúgócsapat támogatóival,
és bővíteni a szponzorok körét.
A tervek szerint legalább negyedévente szerveznek találkozókat,
amelyekre neves előadókat hívnak
meg. Az első találkozón Varga
Mihály pénzügyminiszter volt a
vendég.
– Amikor az üzleti klub gondolata megfogalmazódott, az volt
a szándék, hogy szervezzük meg
a DVSC barátainak együttműködését, azoknak az embereknek
az érzelmi és egyéb vonatkozású
kötődését a Lokihoz, akik akarnak, hajlandók és tudnak tenni a
klubért – mondta el Papp László
polgármester.
Az előadást követően a klub
tagjai és a sajtó előtt adták át a
legjobb játékos és a legjobb edző
díjakat. A szurkolók szavazatai
alapján a 120 éves DVSC legjobb
játékosa a 11-szeres válogatott
Sándor Tamás lett, aki négyszer
volt bajnok (2005, 2006, 2007,

Fotó: dvsc.hu

2009), nyert Magyar Kupát (2008)
és három Szuperkupát, 1996-ban
pedig az év legjobb labdarúgója
volt Magyarországon. A legjobb
debreceninek járó Zilahi-díjat
kétszer, 2004-ben és 2006-ban
nyerte el. Sándor a klub történetének legeredményesebb játékosa
88 NB I-es góljával.
A szurkolók a klubtörténet
legjobb edzőjének választották
Herczeg Andrást, aki játékosként
1974 és 1979 között szerepelt a
DVSC-ben, majd utánpótlásedzőként, pályaedzőként és klubmenedzserként is dolgozott az egyesületnél. Legnagyobb sikereit 2007
és 2010 között érte el vezetőedző-

ként – hivatalosan klubmenedzserként –, ugyanis kétszer bajnokságot (2009, 2010), kétszer Magyar
Kupát (2008, 2010), kétszer
Szuperkupát (2009, 2010), egyszer
pedig Ligakupát (2010) nyert a
csapattal, amelyet a Bajnokok
Ligájában és az Európa-ligában is
a főtáblára juttatott.
Ugyancsak a szurkolók szavazatai alapján a 2005-ös, Hajduk
Split elleni labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtezőt választották a
120 éves DVSC legjobb mérkőzésének. A klub legendáit a szombati
DVSC–Újpest mérkőzés kezdőrúgásánál köszöntötték a szurkolók a
Nagyerdei Stadionban.

Szorgos tavaszi pontgyűjtés vár a DVSC focistáira
Nyolc forduló nagy idő, a
hat pont előny biztató, de
elbizakodottságra aligha ad
okot.
Röviden így volt summázható a DVSC focistáinak helyzete az NB I záró
szakasza előtt. A középmezőnyben való helyezés
elérhető cél – előrébb nem
igazán érdemes tekintgetni,
hiszen az FTC, a Puskás AFC
és a Kisvárda már lefoglalta
magának a dobogót, s csak
a helyezéseken osztozkodnak.
Középen és hátul
azonban nagy a tülekedés,
s fordulónként változhat a
Otthonában győzte le a Paksot a Loki
helyzet. Kilenc klub előtt

(fotó: dvsc.hu)

még ott lebeg akár a kiesés
veszélye is. Ne feledjük,
a nyolclépcsős hajrá előtt
még a tabellán negyedik
ZTE csapatának is „csupán”
tíz pont volt az előnye a kiesőhelyen álló két gárdával
szemben. Ennek tudatában
minősítsük a hatpontnyi
Loki-fórt, ami nem olyan
sok – hizlalni kell az előnyt,
mindenképpen.
Ellenük kell a Lokinak
pontokat gyűjtögetni, minél
többet, az április-májusi bajnoki hajrában: ZTE
(otthon), FTC (idegenben),
Gyirmót (o.), Kisvárda (i.),
Fehérvár (o.), Mezőkövesd
(i.), Puskás AFC (o.), MTK (i.).
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A Loki klasszisa csak a pályától búcsúzik,
Debrecentől nem
Kovács Anna négy évad alatt kulcsszereplője volt annak a folyamatnak, amely alatt a DVSC Schaeffler
középcsapatból újra az legjobbak
közé emelkedett.
2018 februárjában dőlt el, hogy
Kovács Anna Debrecenben folytatja
pályafutását. A jobbátlövő mögött
már ekkor is eredményes pályafutás
állt a Békéscsaba, az Érd és a Dunaújváros színeiben, hiszen a legjobb
magyar átlövők egyikeként – többek
között – EHF-Kupa-győzelemmel, két
Európa-bajnoki és egy világbajnoki
szerepléssel büszkélkedhetett volna.
De nem büszkélkedett. Mert
amikor 2018 őszén beszélgettünk,
kifejezetten tiltakozott, amikor én
topjátékosnak neveztem. Ám hiába
hárította el ezt szóban, a pályán tettekben bizonyította. Első debreceni
szezonjában a Fehérvár ellen 15
gólt szerzett, összesen 126 bajnoki
találatig jutva. És 2019 májusában
pályafutása nem a legszebb, de a
legemlékezetesebb gólját szerezte
volt csapata, a Dunaújváros ellen. Az
utolsó másodpercekben indult nagy
futására. Lerántani sem lehetett,
közvetlenül a dudaszó előtt, előrevetődve, a szaggatottról dobta be a
győztes gólt, ami akkor a nagy sikert
jelentő hatodik helyet jelentette.
A későbbiekben sem volt egyetlen
szezon sem, amikor 100 gól alatt
maradt volna. Az előzőben – 170
bajnoki gólt szerezve – toronymagasan a csapat legtöbb találatát
elérő játékosa volt. Tavaly júliusban
azonban a Minaur Baia Mare elleni,
első edzőmérkőzést civilben nézte
végig az előző évadban. És amikor
összeállt a csapat egy fotózásra,
egyedül ő nem mosolygott.
Végső kálváriája már ekkor elkezdődött. Térdműtét, majd rehabilitáció
kezdődött ezután. Az egész felkészülési időszakot kihagyta, ráadásul
továbbra is küszködött a lábával.
Kezelésekre járt, télen injekciókúra
után még bizakodott, de a lába

Kovács Anna sokszor állította megoldhatatlan feladat elé a védőket

egyre egyértelműbb jelzéseket adott
a számára. Hogy hozza meg a legnehezebb döntést, a búcsúét. Február
végén, a Budaörsön megvívott győzelem után, az öltözőben mondta el
társainak, hogy közeleg a vég.
„Szerettem volna még magas
szinten játszani. Nem akartam
30 évesen befejezni, de minden
egyes nap pokol számomra, olyan
fájdalmaim vannak”, mondta el a
klub honlapjának, könnyek között,
hozzátéve: a hátralévő időszakban
mindent el akar követni azért, hogy
a lehetőségeihez mérten segítse
szeretett csapatát abban, hogy
sikerüljön az, ami nagyon régen nem:
érmet szerezni a hazai pontvadászatban.
És zajlott az élet tovább. A Vác
ellen csak néhány percet tudott a
pályán eltölteni, azonban Mosonmagyaróváron újra nagy pillanatai

érkeztek el. Az első félidőben egyik
poszttársát sérülés, a másikat
piros lap miatt vesztette el a Loki.
Összeszorította a fogát, mert jönnie
kellett. A fordulás után az igazi
Kovács Anna ragyogott a pályán
– alig több mint 15 perc alatt hét
gólt lőve –; oroszlánrészt vállalt a
roppant fontos győzelemből.
„Nekem már minden perc ajándék
a pályán”, mondta el a pálya szélén
kérdezősködő riporternek a meccs
után, aki azt firtatta: ha így is tud
még játszani, nem gondolja-e meg
magát.
Májusban tehát eljön számára
a búcsú. Ám nem megy messzire,
mert azt is elmondta: annyira megszerette Debrecent, hogy itt kíván
letelepedni. Mert nem csak a Hódos
vált az otthonává, hanem maga a
cívisváros is...
Szöveg és kép: Gurbán György

Veled kerek a világ
Nyolcadik alkalommal rendezi meg sport- és családi napját a Debreceni
Sportcentrum. A Veled kerek a világ című sportágválasztó rendezvény
célja megszerettetni a sportolást a gyerekekkel. A szervezők idén is
több ezres részvételre számítanak.Legutóbb több mint háromezren fordultak meg a Főnix Arénában tető alá hozott sportnapon. A szervezők
abban bíznak, hogy május 14-én már az Oláh Gábor utcai sportpályán
rendezhetik meg a sportágválasztó családi napot.
A rendezvényen – a Debreceni Sportcentrum 14 szakosztálya mellett –
a város számos sportszervezete is bemutatkozik majd.
Széles Diána alpolgármester szerint a digitális eszközök egyre
nagyobb konkurenciát jelentenek a sportnak, s mint hozzátette: az önkormányzat éppen ezért minden támogatást megad ahhoz, hogy minél
több rendezvény népszerűsítse az egészséges életmódot.
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Sportprogramok
FUTSAL
Férfi NB I, felsőház
Április 4., hétfő, 18.30: DEAC–Újpest
Április 25., hétfő: Berettyóújfalu–DEAC
Május 2., hétfő: Haladás–Berettyóújfalu
Május 16., hétfő: Berettyóújfalu–Veszprém és
DEAC–Haladás
Női futsal NB I, aranypárharc:
Április 23., szombat: DEAC–Budaörs
Április 30., szombat: Budaörs–DEAC
Május 14., szombat: DEAC–Budaörs
Női Magyar Kupa, négyes döntő, Kecskeméten:
Május 7., szombat: DEAC–Budaörs (13 óra)
Május 8., vasárnap: bronzmérkőzés, majd kupadöntő

JÉGKORONG
Az Erste Liga bajnokság felsőházi rájátszásába, a
legjobb nyolc csapat közé jutott DEAC az elődöntős
szereplés jogáért összesítésben 4–1-re verte az
Újpest csapatát. A következő párharcot a címvédő
Csíkszereda ellen lapzártánk idején vívta a Deb-

receni Egyetem csapata. A másik ágon FTC–Gyergyószentmiklós párharc zajlott, szintén négy nyert
mérkőzésig. A két továbbjutó áprilisban mérkőzhetett a bajnoki aranyéremért.

KÉZILABDA
Női NB I:
Április 2., szombat: Érd–DVSC (18 óra) Április 8., péntek:
DVSC–MTK (18 óra) Április 13., szerda: Dunaújváros–DVSC
(18 óra) Április 30., szombat: Fehérvár–DVSC (18 óra)
Május 6., péntek: DVSC–Siófok (18 óra) Május 14., szombat:
Vasas–DVSC (17 óra)

KOSÁRLABDA
Férfi Magyar Kupa, 8 csapatos döntő, Főnix Aréna:
Március 31., csütörtök: DEAC–Fehérvár (15.30)
Április 1., péntek: elődöntők
Április 2., szombat: éremosztó mérkőzések
A férfi NB I alapszakaszának március végi zárása (lapzártánk után) alakult ki a felsőházi, illetve alsóházi mezőny
– a küzdelmek április elején folytatódnak.

LABDARÚGÁS
NB I és NB III keleti csoport
Április 2., szombat, 14.45: DVSC–ZTE
Április 3., vasárnap: DVSC II–Salgótarján, Eger–DEAC és
Putnok–Hajdúszoboszló (mind 16 óra)
Április 9., szombat, 19.30: FTC–DVSC
Április 10., vasárnap: DVSC II–DVTK II (11 óra), Hajdúszoboszló–Jászberény és Tiszaújváros–DEAC (16 óra)
Április 13., szerda: Hajdúszoboszló–DEAC és Törökszentmiklós–DVSC II (mindkettő 16 óra)
Április 15., péntek, 20 óra: DVSC–Gyirmót
Április 17., vasárnap: Hajdúszoboszló–BKV Előre, DVSC–Hidasnémeti és Kazincbarcika–DEAC (mind 17 óra)
Április 23., szombat, 14 óra: Kisvárda–DVSC
Április 24., vasárnap: DEAC–Békéscsaba II, Kisvárda II–Hajdúszoboszló és Putnok–DVSC II (mind 17 óra)
Április 30., szombat, 19.30: DVSC–Fehérvár
Május 1., vasárnap: DVSC II–Jászberény, Hajdúszoboszló–
Eger és Tiszafüred–DEAC
Május 4., szerda: Mezőkövesd–DVSC és 17 órától: DVSC
II–DEAC, Tiszaújváros–Hajdúszoboszló
Május 7., szombat: DVSC–Puskás Akadémia
Május 8., vasárnap: Újpest II–DEAC (11 óra), DVSC II–BKV
Előre és Füzesgyarmat–Hajdúszoboszló (mindkettő 17 óra)
Május 14., szombat: MTK–DVSC
Május 15., vasárnap: DEAC–Tállya, Hajdúszoboszló–Kazincbarcika és Kisvárda II–DVSC II (mind 17 óra)

VÍZILABDA
Férfi OB I:
Az alapszakasz március végi zárását követően, lapzártánk
után alakult ki a az alsó-, illetve felsőház mezőnye, s ennek megfelelően a további folytatás időbeosztása.
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Megfejtéseiket április 14-éig várjuk
a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők
között a Debrecen Televízió
Törd meg az éhezőknek című,
Bosák Nádorról szóló filmjéből sorsolunk ki két darab DVD-t. Ezeket
szerkesztőségünkben vehetik át.
Előző számunk szerencsés
megfejtői:
Veress Gyula, Jerikó u. 16.
Lakatosné Virág Gabriella,
Magtárház u. 8.
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BARTÓK TAVASZ

O ДEVA. Címlapunkon Deva,

azaz Takács Dorina, aki a
Bartók Tavasz jegyében lép fel
a Nagyerdei Víztoronyban.

NAGYHETI
HANGVERSENY
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MELLÉKLET

O KONCERT A NAGYERDEI VÍZTORONYBAN.
Négy szemtelenül fiatal és tehetséges dalszerző-énekes lép
fel a Bartók Tavasz keretében a Nagyerdei Víztoronyban április 30-án 20 órától. Saját élményeiken alapuló dalaik széles
érzelmi spektruma, őszintesége és filozofikussága elemi erővel és közvetlenül szólítja meg a közönséget. Ohnody Hegyi
Dóra szólóprojektjében minimalista rajzai, mély és őszinte
versei érzelmes énekhangjával olvadnak össze és alkotnak
egységet. Дeva (Deva) különleges zenéje egy ősi földre
kalauzolja a hallgatót; az atmoszferikus lágy hangokat, a
selymesen pulzáló basszusokat és a többszólamú mantrákat
a magyar népdalok varázslatos szövegei fűszerezik. Nemrégiben jelent meg Saya Noé, azaz Kőrös Mimi debütáló albuma, a Museum of Sins; zenéje mélabús elektropop, a trap
elemeivel és csipetnyi hiphoppal fűszerezve. A mindössze
16 éves nagyváradi énekes-gitáros, Drimba Cristina pedig
2020-ban tűnt fel a Fülesbagoly tehetségkutató versenyen.

Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.
		 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Értékesítés: sales@mcdb.hu
Telefon: (52) 525-100
E-mail: korzo@mcdb.hu
Lapterv: Petromán László
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.
		 Debrecen, Böszörményi út 6.
Vezérigazgató: György Géza
Megjelenik: 70 ezer példányban
		 Debrecen területén
Terjeszti: Krekk-Info Nonprofit Kft.
A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért a
felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített egyedi
grafikai megoldások utánközlése engedélyünk nélkül tilos.
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