Programkavalkád a 2019-es
gyereknapon
Debrecen városa több kulturális intézményével karöltve változatos és színes programokkal készül a
gyereknapra. Az események részleteiről sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők 2019.
május 22-én.
A tájékoztatón részt vett Széles Diána, Debrecen alpolgármestere; Bódor Edit, a Főnix
Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Berki Andrea, a Déri Múzeum
igazgatóhelyettese; Mátrai-Nagy Andrea, a Debreceni Művelődési Központhoz tartozó TímárházKézművesek Háza vezetője; Pitlik Fanni, a Nagyerdei Kultúrpark Kft. zoopedagógusa és Dom Tamás, a
Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ kurátora.
Széles Diána alpolgármester a tájékoztatón elmondta: minden gyereknapon jó végignézni a
családokon, hogy milyen boldogok. S jó gyereknapon lenni egy olyan városban, mint Debrecen, ahol
ilyen sok a program. Igaz, a mostani gyereknapi vasárnap más programokkal is zsúfolt lesz – európai
uniós választás, Debrecen Drive járműkiállítás –, de utána el kell menni a Kölcsey Központba, s az
egész család jól fogja érezni magát. Széles Diána kiemelte: az utóbbi évtizedben a Főnix
rendezvényszervező Kft. és a művésznő jóvoltából Debrecenben nincs gyereknap Halász Judit
koncertje nélkül. Ő 76 esztendősen is óriási lelkesedéssel énekel, ami nem csupán a gyerekek, de a
felnőttek számára is igazi élmény. Debrecenben a május a családokról szól az anyák napjától kezdve
a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomhoz kötődő programon keresztül a gyermeknapig. A
város kulturális intézményei ennek jegyében számtalan programot szerveznek, egymással
összehangoltan annak érdekében, hogy sokan, minél több nekik tetsző eseményen vehessenek részt.
Széles Diána hangsúlyozta: Debrecen számára fontos, hogy itt minél több gyermek szülessen, mindél
több gyermek családban nőjön fel, a város a családokat tudja szolgálni, s a családok úgy érezzék,
hogy Debrecenben érdemes élni.
Mátrai-Nagy Andrea, a Debreceni Művelődési Központhoz (DMK) tartozó Tímárház-Kézművesek
Háza vezetője a gyermeknaphoz kapcsolódóan a DMK által a május közepétől június közepéig tartó
időszakban szervezett összesen 22 városrészi gyermeknapról ejtett szót, melyek közül többet olyan
városrészekben rendeznek, ahol az ott élők közösségi színterek híján ritkán juthatnak tartalmas és
szép szórakozást nyújtó kulturális programokhoz.
Pitlik Fanni, a Nagyerdei Kultúrpark Kft. zoopedagógusa szerint náluk lényegében minden nap a
gyereknap, de természetesen náluk is kiemelt jelentőségű május utolsó vasárnapja, sőt, az egész
hétvége. Most például látványetetésekkel és „állatok akcióban” programelemekkel készülnek
felkelteni a látogatók figyelmét.
Berki Andrea, a Déri Múzeum szervezési és üzemeltetési igazgatóhelyettese a május 26-án,
vasárnap a Debreceni Irodalom Házában zajló programot emelte ki, mikor is a gyerekek egy
barátságos sárkánnyal találkozhatnak és sárkány-figurákat, valamint többek közt sárkánytojást is

készíthetnek. A múzeum május 24-től 26-ig pedig a felnőttek számára is kínál programokat:
előadásokat, tárlatvezetéseket.
Dom Tamás, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ kurátora arra hívta fel a figyelmet, hogy
náluk már május 24-én elkezdődik a gyereknap az előzetes regisztrációhoz kötött Közös elnevezésű II.
érzékenyítő nappal. A Hangfegyverek című kiállításhoz szombaton elektronikai bütykölde kapcsolódik,
vasárnap pedig manók látogatnak a Modembe.
Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a központ
körfolyosóján, a Bálteremben és a Bényi Árpád-teremben, valamint a Baltazár Dezső téren vasárnap 9
és 17 óra között számtalan együttműködő partner közreműködésével számos program várja az
érdeklődőket. Ezek egyikét, a Nagyerdő madárhangjairól szólót Váradi Zoltán természettanár külön
is bemutatta.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a gyereknap keretében Galiba nyomkövető játék is lesz, ami már
a virágkarneválhoz kapcsolódó Galiba Fesztivál előhangja.
A sajtótájékoztatón Weisz-Kovács Andrea vezetésével közreműködött a Debreceni Kangatréning
csapata: édesanyák babáikkal, akik gyereknapon a Kölcsey Központban is tartanak mama-baba
tornabemutatót. A Várhidi Attila vezette Alföld Gyermekszínpad és a Főnix Diákszínpad két tagja
pedig egy vidám jelenetet mutatott be. A színpadok létrejöttének 40. és 35. évfordulója alkalmából
műsor is látható vasárnap délután a Kölcsey Központ Báltermében.
A sajtótájékoztatóhoz kapcsolódó sajtóanyag a gyereknapi programokkal itt olvasható
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