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Ki füvet, fát
megújítasz...
„Tavasz, tavasz, gyenge tavasz, ki füvet, fát megújí-
tasz…” – énekelték dalos kedvű elődeink, amikor a 
természet megújulását csodálták. Talán egyik évszak 
sem mozgatja meg annyira az ember fantáziáját,
mint ez. 

Az öreg, halottnak tűnő fák zöldet ontanak, és a 
pezsgő élet ismét legyőzi a csöndes pusztulást.
Mi, modern, magukat fejlettnek gondoló emberek is 
ilyen szent áhítattal szemléljük mindezt, és irigykedve 
nézzük a természetet: milyen jó lenne, ha mi is ilyen 
könnyen, ilyen „automatikusan” tudnánk újjászületni. 
Mert azt azért mi is érezzük, hogy néha szükségünk 
lenne egy saját, benső tavaszra. Aztán szembesülünk 
ember-voltunk súlyával: bizony, ezért is keményen meg 
kell küzdenünk. 

Tudatosan kell levetkőznünk mindazt, ami a pusz-
tulás, a rossz felé visz bennünket, ami állandóan lefelé 
húz, és ami – szó szerint – nehézzé teszi életünket.
Le kell vetkőzni a régit, hogy új születhessen; aki 
próbálta, tudja, milyen nehéz tud ez lenni. De meg-
újulni csak ott tudunk, ahol elengedünk valamit. Meg 
kell halni valaminek, hogy aztán igazán élni tudjunk 
valaminek, valamiért.

Csordás Gábor püspöki titkár
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
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Hortobágy arca
A Hortobágy beüzent Debrecenbe – Város a 
megtartó erők metszéspontjában címmel nyí-
lik tárlat a Belvárosi Galériában április 10-én 
17 órakor. A város napjának programjaihoz 
csatlakozó kiállítás egy többrészesre terve-
zett sorozat része, amely bemutatja, Debre-
cen évszázadokon keresztül milyen kulturális, 
földrajzi, gazdasági erőterek metszéspontján 
alakította ki sajátos cívis arculatát. Kapcso-
latrendszerének egyik végpontja nyugaton 
a Hortobágy, keleten az Érmellék volt. Az 
első kiállítás a világörökség részét képező 
Hortobágy Debrecen felé fordított arcát állítja 
elénk fotókon, népművészeti emlékeken és 
mai kézművesremekeken keresztül.

Idáig tudom a történetet – emlékszünk rá? Nagy si-
ker volt, s most itt a folytatás! A Kiscsillag műsora az 
irodalom és a stand-up comedy műfaji sajátosságaira 
épül, színház is, koncert is, olyan nagyszerű vendégekkel, 
mint Péterfy Bori énekesnő, Vedres Csaba zongorista 
és Császári Gergely gitáros-énekes. A Kiscsillag zenekar 
és vendégei április 23-án 19 órától lépnek fel a Kölcsey 
Központ nagytermében.

Zenész Klub
nemcsak zenészeknek
Debrecen zenei élete mindig is sokszínű és izgalmas 
volt. Lehet, hogy akadtak olykor kisebb döccenők, de a 
hazai élvonalban rendre nem egy, innen indult zenekar 
landolt. A pályakezdő, kísérletező zenekaroknak meg 
se szeri, se száma. Idén márciusától új elem színesíti 
a palettát: megkezdte működését a Debreceni Zenész 
Klub a DMK Belvárosi Közösségi Házában, ahol koráb-
ban pezsgő zenei élet zajlott. (Ki ne emlékezne az IPK 
legendás koncertjeire?) Az ötlet jó, a lehetőség adott, 
érdemes élni vele. Ez a klub ugyanis – a szervezők 
szándéka szerint – nem csupán egy zenei műfajra fóku-
szál, emellett pedig elkötelezett az igényes zene iránt. 
Így a rock, a blues, a dzsessz és a népzene legkiválóbb 
helyi előadói, valamint országosan ismert képviselői 
fordulnak meg a heti rendszerességgel működő klub-
ban.      

A programokról a Debreceni Zenész Klub és a Debre-
ceni Művelődési Központ facebook-oldalán lehet tájéko-
zódni. A szervezők várják debreceni formációk, szólisták 
jelentkezését az alábbi telefonszámon: (20) 9338-610

Fotó: Radisics Milán

Kiscsillag, Borival
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A költészetről az internet korában sem mond 
le Debrecen. A korábban nagy sikerrel megren-
dezett Költészeti Fesztivál idén is folytatódik.  
A programok jórészt április 10. és 12. között 
zajlanak, de a versmondó verseny például kicsit 
később (április 14–15-én) lesz a Déri Múzeum-
ban. Ezúttal is neves, népszerű szerzők érkeznek 
a városba, akikkel több ízben és több helyen is 
lehet találkozni. Szabó T. Anna választott mes-
terségéről, az írásról tart előadást, eljön Lackfi 
János, aki a műfordítás titkaiba is beavatja a 
közönséget. Térey János a TÁG-ban, egykori 
iskolájában olvas fel, a Csicseri és Borsó zenekar 
óvodásoknak muzsikál, koncertet ad Gryllus és a 
Kávészünet is. Lesznek verses séták, kirándulá-
sok, filmvetítések – szóval kifejezetten izgalmas 
program készülődik, ahol mindenki találhat 
kedvére valót!

A részletekről programlistánkban olvashatnak, 
mely lapunk 21. oldalán indul.

Szabadkéz
A rajzkiállításhoz kapcsolódóan sokféle múzeumpedagó-
giai programot szerveznek a Modemben.

Rajz-turkáló: a recycling jegyében bárki kereshet magá-
nak egy jó rajzot – ha cserébe itt hagy egy olyat, ami neki 
már nem kell. Így gazdát cserélhetnek régi füzetlapokra 
készült firkák, telefonálás közben rajzolt krikszkrakszok, 
iskolai rajzok. A „turkáló” június 29-éig folyamatosan üze-
mel. Ahogy az ügyességi rajzolás is: a Modem fogadóteré-
nek falán egy speciális rajzeszközzel, madzagok segítségé-
vel irányított ceruzával rajzolhatnak kicsik és nagyok.

Közösségi rajzolás: minden hónap második és negyedik 
szombatján (április 12. és 26., május 10. és 24., június 
14. és 28.) 10.30 és 12 óra között, amikor az érdeklődők 
(0-tól 90 éves korig) egy-egy óriási méretű papírlapot raj-
zolnak tele. Ceruzát mindenki hozzon magával! Óvodás és 
iskolás csoportokat előzetes bejelentkezés alapján várnak! 
Az alkotásokat később kiállítják. 

Lesz rajzgépbemutató is: a VINYL csoport kreatív gépeit 
április 26-án 10.30-tól lehet kipróbálni!

A programok ingyenesek!

Lackfi, Gryllus,

Shirley Valentine megjelent a stúdiószínház-
ban! A szórakoztató, leginkább a stand-up 
comedyk hangulatát idéző fergeteges előadás 
címszereplője egy szeretnivalóan vagány nő, 
aki a háztartás napi rutintevékenységei közben 
– a magánnyal és az öregedéssel szembenéz-
ve – fölteszi magának a kérdést: mi az, amit 
életemben még megvalósíthatok... A szavakat tett 
követi, Shirley nemcsak álmodozik, hanem kapja 
magát, és elutazik barátnőjével Görögországba, hogy 
a szőlő és a nap földjén találja meg rég elveszett álmát, a 
szerelmet – s még ki tudja, mit...

Willy Russell híres darabját, amiből film is készült, sokan is-
merik és kedvelik. A debreceni előadás rendezője Árkosi Árpád, 
a címszerepet pedig egy ragyogóan tehetséges színésznő, 
Majzik Edit játssza, akire a nézők jól emlékezhetnek, hiszen 
1992-től 2005-ig a debreceni Csokonai Színház tagja volt.
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Debrecenben az a legfontosabb változás, hogy 
a korábbi 175 helyett 140 szavazókör lesz. 
Területileg is, és a választók létszámát tekintve 
is nagyobbak a szavazókörök az előző válasz-
táshoz képest. Arra is kell figyelni, hogy nem 
mindenki ugyanabba a szavazókörbe megy 
majd, mint négy éve, ahogy az sem biztos, hogy 
mindenkinek ugyanolyan közel lesz a szavazóhe-
lyiség, mint korábban.

O Mi változott még?

Megváltoztak a szavazókörök kialakítására 
vonatkozó szabályok is: korábban 600-1200 
választó tartozott egy-egy szavazókörhöz, most 
– a hatályos új szabályok szerint – 600-1500 
fő. Az is lényeges változás, hogy megszűnt 
néhány olyan szavazóhelyiség, mely koráb-
ban önkormányzati intézményben volt, mivel 
megszűnt maga az intézmény is. Ilyen a Móricz 
Zsigmond Kollégium és a Tégláskerti Általános 
Iskola. Ezek helyett az azok közelében lévő más 
intézményeket kerestünk: az utóbbi helyett a 
tégláskerti óvodába, a kollégium helyett pedig 
a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának 
elhelyezésére szolgáló épületbe mehetnek majd 
szavazni a választók. De van olyan is, ahol csak 
névváltozás történt, a szavazókör helye viszont 
változatlan maradt. Ilyen a Debreceni Vegyipa-
ri Szakközépiskola, ami korábban Erdey-Grúz 
Tibor nevét viselte, vagy a Türr István Képző és 
Kutató Intézet, mely az előző választás idején 
még mint Debreceni Regionális Képző Központ 
szerepelt azt értesítésekben. 

O Mire figyeljenek a debreceniek? 

Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki 
alaposan nézze meg az értesítést, amit kapott. 
Nézze meg, hogy hányas számú szavazókörbe 
kell mennie, s annak mi a pontos címe. A sza-
vazókör címe mellett, egyébként, ahol tudtuk, 
azt is igyekeztünk feltüntetni, hogy mi az épület 
jellege – művelődési ház, iskola óvoda például –, 
hogy könnyebb legyen megtalálni, azonosítani. 
Szóval, arra kérem a debrecenieket, ne rutinból 
induljanak el, hanem előtte nézzék meg, mi 
szerepel az értesítésen, s az ott feltüntetett 
szavazókörbe menjenek. 

O Meddig tart a választás? Mikor szavaz-
hatunk? 

A szavazás napján, április 6-án vasárnap reggel 
6 órától este 19 óráig lehet szavazni. Itt még 
azt is érdemes tudni, hogy – a korábbiakkal 
szemben – a törvény szerint a választási bi-

Április 6-án választ az ország. Mit 
kell tudni az országgyűlési válasz-
tásokról? Mikor kezdődik? Meddig 
tart? Mire figyeljenek a debreceniek? 
Mit vigyenek magukkal a szavazás 
napján? Egyáltalán: hova indulja-
nak? Ugyanoda, ahova négy esz-
tendővel ezelőtt? Vagy máshova? 
A részletekről Szekeres Antallal, 
Debrecen jegyzőjével beszélgettünk, 
aki egyben az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Iroda 
vezetője is.

Mire figyeljenek a debreceniek,  ha választani indulnak?
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zottságnak már nincs mérlegelési lehetősége, hogy 
elrendje, a helyi körülményekre való tekintettel, 
hogy például ne reggel 6-tól, hanem 5-től nyissák 
ki a szavazóhelyiségeket. Ez elsősorban azokon a 
területeken volt érdekes, ahol az emberek jórészt 
mezőgazdasági munkát végeztek, s így lehetőségük 
volt arra, hogy leadják szavazatukat, mielőtt kimen-
tek a földekre.

O Hogyan lehet szavazni? 

Csak személyesen, és abban a lakcím 
szerinti szavazókörben, ahova az értesí-
tő szólt. Átjelentkezéssel az a debreceni 
szavazhat, aki a szavazás napján Ma-
gyarországon, de a szavazókörétől eltérő 
helyen tartózkodik, és az átjelentkezésre 
irányuló kérelmét április 4-én pénteken 16 
óráig jelezte a helyi választási irodában. 
A szavazás a már emlegetett szavazóhe-
lyiségben történik, de lehetséges mozgó-
urna igénybevételével is. Az utóbbi iránti 
kérelmet szintén április 4-én 16 óráig lehet 
benyújtani a választási irodában, illetve a 
szavazás napján, április 6-án 15 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz is.

O Mit vigyen magával, aki szavazni 
indul?

A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki 
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken 
szerepel. A szavazást megelőzően viszont 
a bizottságnak azonosítania kell a válasz-
tópolgárt. Ehhez szükség van arra, hogy 
igazolja a személyazonosságát: ez történ-
het személyi igazolvánnyal, vagy más, erre 
szolgáló okmánnyal, például jogosítvány-
nyal is. Ezen túlmenően igazolni kell vagy 
a lakcímet, vagy a személyi azonosítót. 
Praktikus a lakcímkártyát magunkkal vinni, 
mert azon mindkét adat rajta van. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani az okmányok 
érvényességére is, mivel érvénytelen vagy lejárt 
igazolvány nem alkalmas a személyazonosság, a 
lakcím vagy a személyi azonosító igazolására.

O Mit tegyen, akinek pont most lejárt a
személyije? 

Az vigyen magával más, a személyazonosság 
igazolására alkalmas okmányt, például az útleve-
lét vagy a jogosítványát. Ha ugyanis nem tudja az 
adatait igazolni, vagy nem szerepel a kinyomtatott 
névjegyzékben, akkor a bizottság visszautasítja, és 
nem engedi szavazni. Ahogy a már szavazott, vagy 
a szavazólap átvételének az aláírását megtagadó 

állampolgárokat sem. Azonban – és ez nagyon fon-
tos! – a visszautasított választópolgárokról külön 
jegyzék készül, s ha a visszautasítás oka megszű-
nik, akkor a választópolgár leadhatja a szavazatát. 
De ehhez az kell, hogy a választó menjen haza, 
hozzon egy érvényes igazolványt, vagy gondolja 
meg magát, s döntsön úgy, hogy mégis hajlandó 
lesz a szavazólap átvételét igazolni. Azt nem lehet 
csak „orvosolni”, ha valaki már szavazott, s még 
egyszer szeretne szavazni, vagy ha nem szerepel 
az adott névjegyzéken.

O További részletek a választásról lapunk 8. oldalán!

Mire figyeljenek a debreceniek,  ha választani indulnak?



A rendszerváltás utáni hetedik országgyűlési 
választást 2014. április 6-án tartják. Ez az első 
választás, amit a 2012. január 1-jével hatályba 
lépett új alaptörvény rendelkezései szerint valósíta-
nak meg. 

O A legnagyobb változás, hogy ez az első olyan 
voksolás, amely csak egyfordulós lesz. A választás 
továbbra is vegyes rendszerű. A kisebb létszámú 
parlament miatt kevesebb képviselőre lesz szük-
ség – a szavazás eredményeként 106 képviselő az 
egyéni körzetekből, 93 leendő politikus pedig párt-, 
illetve (újdonságként) nemzetiségi listán kerül be a 
parlamentbe. Az idei voksoláskor ugyanis a nemze-
tiségi választópolgárok dönthetnek úgy, hogy nem 
pártlistára, hanem nemzetiségük listájára szavaz-
nak. A mandátumkiosztáskor a nemzetiségi listák 
szavazatait is figyelembe veszik. Azok a nemzetisé-
gek, akik nem jutottak mandátumhoz, egy nem-
zetiségi szószólót küldhetnek az országgyűlésbe. 
A szószólót az országgyűlési képviselőkkel azonos 
jogok illetik meg, leszámítva, hogy nem szavazhat a 
parlament döntéseikor.

O Szintén újdonság, hogy idén először a magyaror-
szági lakcímmel nem rendelkezők is szavazhatnak 
pártlistára. Ők csak abban az esetben szavazhat-
nak, ha előzetesen on-line vagy postai úton kérel-
mezték felvételüket a választói névjegyzékbe. 

O A határokon belül élő választópolgár, ha a sza-
vazás napján külföldön tartózkodik, személyesen, 
on-line vagy postai úton a helyi választási irodánál 
kérvényezheti külképviseleti névjegyzékbe való 
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felvételét a szavazást megelőző nyolcadik napig 
(várhatóan a húszezret közelíti majd az így voksoló 
magyarok száma).

O A Nemzeti Választási Bizottság 18 pártlistát és 
13 nemzetiségi listát vett nyilvántartásba az áprilisi 
országgyűlési választásra. Az ország 106 egyéni 
választókerületében 1559 egyéni jelöltet vettek 
nyilvántartásba a választási bizottságok.

O Debrecen három választókerületében összesen 
– rekordot jelentően –  ötvenhatan kérelmezték 
nyilvántartásba vételüket; közülük 33 képviselőjelölt 
teljesítette a névjegyzékbe vétel feltételeit. Az is-
mert nagy pártok mellett eddig ismeretlen politikai 
szervezetek is feltűntek a listán – függetlenként 
egyetlen leendő politikus sem jegyeztette be magát. 
Az 1-es választókörben 11 induló lesz, a 2-es sza-
vazókörben 9 jelölt közül választhatnak a voksolók, 
míg a 3-as körzetben 13 egyéni jelölt neve szerepel 
a listán.

O Az április 6-i országgyűlési választásokon vokso-
lók két szavazólapot kapnak – az egyiken az egyéni 
listás jelölteket találják, a másikon az országos 
listán szereplő pártok (nemzetiségi listák) adatait.



„Közösségfejlesztés a
debreceni városrészekben” 
A Debreceni Művelődési Központ által megvalósuló „Közösségfejlesztés a debreceni városrészekben” c. progra-
mot a kulturális tárca 2013-ban 9 millió Ft-tal támogatta. A felhasználás határideje: 2014. május 31.
A közösségfejlesztő folyamat célja, hogy a lakosok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken élők helyi 
ügyek iránti elköteleződését és cselekvési szándékait feltárjuk, fejlesszük. Közösségi tervezéssel cselekvési terve-
ket készítünk, amelyek hozzájárulhatnak az ott élők életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek 
értékeinek feltárását. Érintett településrészek: Kismacs, Nagymacs, Ondód, Tégláskert, Nagysándortelep, Pac 

A közösségfejlesztő folyamat lépései:
- A közösségfelmérés, az első és legfontosabb lépés 
ebben a folyamatban, amelynek során, a településré-
szeken élők egy csoportja a helyi lakosok véleményét 
kikéri a közösség ügyeiben. A munka során kialakulhat 
minden településrészen a helyi emberekből álló „aktív 
mag”, akiknek később is meghatározó szerepük lehet a 
helyi folyamatok alakulásában. Fontos, hogy a felmérés 
munkaeszköz, amely lehetőséget teremt arra, hogy a 
helyben élők véleményt mondjanak saját környezetük-
ről, illetve részt vegyenek annak formálásában. 
- A közösségi beszélgetések célja, hogy a közösségi fel-
mérés eredményét bemutassa, nyilvánosságot teremt-
sen a legtöbbek által támogatott közösségi terveknek. 
Fórumot teremtsen a munkában résztvevőknek a talál-
kozásra, és az ügyek melletti elköteleződésre. Lehető-
séget adjon a javaslatok továbbgondolására, továbbá 
együttműködő csoportok, közösségek alakulására. Bá-
torítson a közös cselekvésre, segítse rangsorolni a fel-
vetett javaslatokat.
- Műhelymunkák, képzések során a projektben részt-
vevő munkatársakat felkészítjük a közösségfejlesztő 
folyamat módszereinek megismerésére, irányítására, 
szervezésére. A településrészek meghatározó szemé-
lyiségeit megkeressük, igyekszünk megnyerni az ügy 
iránt, és törekszünk bevonni a közösségfejlesztő folya-
matba, illetve olyan témakörökbe, amelyeket a közössé-
gi felmérés során a helyi lakosok felvetettek. 
- A célkitűzések között szerepel minden városrészben 
legalább egy, a közösségi felmérés eredményeként lét-
rejött és a helyi közösség által leginkább támogatott 
program kidolgozása, megvalósítása. Specifikus ren-
dezvények szervezése, együttműködések kialakítása. 

- Nagyon fontosak a projektben résztvevő településré-
szek kulcsfontosságú szereplőinek találkozói, a kölcsö-
nös tájékozódás és a jó gyakorlat, módszerek átadása.
A fejlesztési folyamat során a következő alapelveket 
vesszük figyelembe: 
- A közösségfejlesztésnek valós szükségletekből kell 
kiindulnia. 
- Csakis a helyi emberek és közösségek aktív részvéte-
lével és együttműködése révén valósítható meg.
- A már meglévő és működő szakmai tudásokat össze 
kell adni, a szakemberek széles körének együttműkö-
dése nélkülözhetetlen.
- A helyben dolgozó szakemberek és az érintett célcso-
portok bevonása mind a tervezés, mind a megvalósítás 
szakaszaiban szükséges.
- Fontos a nyilvánosság biztosítása.

A közösségfejlesztő projektben eddig az alábbi 
eredményeket értük el:  
- Megtörtént a telephelyek kialakítása és a szükséges 
eszközök beszerzése.
- Elkezdődtek a műhelymunkák: a szakember team (a 
folyamatban közvetlenül résztvevő, abban helyi fejlesztő 
szerepet vállaló munkatársak) felkészítése, összeállítá-
sa, a feladatok megosztása, ütemezése.
- Megkezdődött az érintett városrészekkel kapcsolatos, 
a városrészi diagnózisok elkészítéséhez szükséges in-
formációk összegyűjtése, az eddigi felmérések, kutatá-
sok, közösségi kezdeményezések számbavétele.
- Elindult a meghatározó városrészi közösségek, civil 
szervezetek, intézmények feltérképezése, megtörtént a 
kapcsolatfelvétel képviselőikkel.

Bővebb információ: www.debrecenimuvkozpont.hu
E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
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A 9. hely nem cél, 
hanem elvárás!
A debreceni kézis lányok nemcsak a szurkolóknak, 
önmaguknak is csalódást okoztak az alapszakasz-
beli teljesítményükkel. Most már becsületbeli ügynek 
tekintik, hogy a rájátszásban – az alsóház legjobb 
csapataként – a 9. helyen végezzenek.

„Több volt a csapatban, de most ennyire futotta. 
Hullámzó volt a teljesítmény, mit mondjak, sajnos, 
nőből vagyunk.” A szezonban talán legegyenlete-
sebben teljesítő Kudor Kitti is önkritikus, de most 
már mindenki előre tekint. Április 6-án kezdődik a 
rájátszás, a debreceni hölgyektől pedig immár elvá-
rás, hogy a 9. helyen zárjanak. Aztán lehet építeni a 
következő szezon csapatát. Az idén talán pályafutá-
sa legjobb szezonját produkáló kapus, Lajtos Nóra 
már meghosszabbította szerződését, minden más 
egyelőre titok.

– Ebben a mezőnyben a 9. hely megszerzése 
nem kitűzött cél, hanem elvárás a csapattal szem-
ben. Megkezdtük a jövő szezonra vonatkozó tárgya-
lásokat a lejáró szerződésű játékosokkal, illetve a 
kiszemeltekkel is. Neveket egyelőre nem mondanék; 
most még az előttünk álló feladatokra kell koncent-
rálniuk a játékosoknak – nyilatkozta Makray Balázs 
ügyvezető.

6. 16 óra Eszterházy KFSC–DVSC-TVP    
11. 18 óra DVSC-TVP–MTK
18. 16 óra Veszprém–DVSC-TVP

4. 16 óra MTK–DVSC-TVP
9. 18 óra DVSC-TVP–Eszterházy KFSC

Kiemelt támogatónk: Partnereink:

Baráti Kristóf,
a karmester

Műsor:
W.A. Mozart: Don Giovanni-nyitány K.527

L.v. Beethoven: III. (c-moll) zongoraverseny op.37
F. Mendelssohn-Bartholdy: V. (d-moll) “Reformáció” szimfónia op.107

Közreműködik:
Balog József - zongora 

Kodály Filharmonikusok Debrecen 
Vezényel: Baráti Kristóf

2014. április 17.,
Bartók terem, 19:30

R. Scsedrin:
A lepecsételt angyal

Monumentális ortodox liturgikus kórusmű,
először Magyarországon

Közreműködik:
Kodály Kórus Debrecen

Vezényel: Pad Zoltán

2014. május 22.,
Szent Anna Székesegyház, 19:30

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

áprilisi_korzó_jav2.indd   1 2014.03.28.   8:54:14
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A DVSE kőkemény 
centere a medencében 
nem ismer kegyelmet, 
az életben viszont 
mosolygós, közvetlen 
és szerény. A debre-
ceni vízilabdacsapat 
mókamestere és egyik 
legjobbja Szasa Misics.
A montenegrói vá-
logatottal szerzett 
ezüstérmet a világbaj-
nokságon, de Horvátor-
szágban, Dubrovnikban 
született, s egyébként 

macedón útlevele is van. Igazi világpolgár, aki Deb-
recenben is otthon érzi magát, sőt arra törekszik, 
hogy egy kicsit magyarrá váljon. Ahhoz például ő 
ragaszkodik, hogy magyarul beszéljen az interjú 
során, mert szeretne gyakorolni.

– Elegedett vogyok, de szerintem, hogy tudok 
jobban is es remelem, hogy legálább ilyen szinten 
folytatom, mert nagyon fontos meccsek jövök... – 
így fogalmaz magyarul Misics.
Az anyanyelve mellett egyébként olaszul és angolul 
is kitűnően beszél, de azt mondja, a magyarral is 
több lesz, ezért tanulja szorgalmasan.

Hozzáállásáról és a délszláv népeket jellemző 
profizmusról annyit, hogy a csapat szabadnapján az 
uszodában találkoztunk (rajta kívül egy csapattag 
sem edzett aznap), és azt kérte, várjuk meg, míg az 
egyórás úszóedzését befejezi. Aztán pontosan egy 
óra múlva ott állt a mikrofon előtt.

Talán nem véletlen, hogy a vízilabda-szövetség 
által vezetett összesített rangsorban a harmadik 
helyen áll a világ egyik legjobbjának tartott magyar 
bajnokságban. Ez a lista egyébként a posztoknak 
megfelelő jellemzők alapján rangsorol, több szem-
pontot is figyelembe véve. Szasa Misics a harmadik 
legjobb játékos a bajnokságban, posztján pedig – 
ezt már korábban is mondták róla – a világ egyik 
legjobbja. Két méter magas és vagy 120 kiló. Ezt a 
tömeget kemény meló megmozgatni, de ő mindezt 
mosolyogva teszi.

12.    11 óra   KSI SE–DVSE

(A rájátszást később sorsolják!)

Szása, a mosolygó izomkolosszus

Ingyenes ortopéd szakorvosi rendeléssel, ortopéd és kényelmi 
lábbelikkal várják a betegeket. 
Az orvosok és a szakemberek napjainkban sokat foglalkoznak a 
láb betegségeivel és a nehéz járással. Egyre többen keresik fel az 
orvost lábpanaszokkal, pedig ha több gondot fordítanának arra, 
hogy cipőik nemcsak a divatnak, hanem az egészségi és kényelmi 

szempontoknak is megfeleljenek, később számos panasz, betegség megelőzhető, orvosolható 
lenne. A vásárlók általában anyagi megfontolásból döntenek egy olcsó, gyengébb minőségű 
cipő mellett, mely aztán több probléma (pl. lábgombásodás, deformitás, lábizzadás) okozója 
lehet. Az ortopéd szakorvosok szerint már kisgyermekkorban oda kell figyelni a gyerekek lábára, 
mert a veleszületett hajlam, valamint később a nem megfelelő cipő használata is eredményezhet elváltozásokat. Az egyre 
tökéletesebb lúdtalpbetétek használatával, valamint a kényelmi és ortopéd cipők viselésével csökkenthetők a panaszok.
A Manuál Ortopéd Cipőszalon debreceni üzleteiben megrendelhető gyógycipők készítésénél az első és legfontosabb szem-
pont az egészség és a kényelem. De mindemellett az is nagyon fontos, hogy a lábbelik széles szín- és fazonválasztékban, 
az újdonságokat és a klasszikus vonalat ötvözve, kiváló minőségben készüljenek el, a vásárlók nagy megelégedésére. Leg-
újabb szolgáltatásként már egyedi lúdtalpbetéteket és cukros betegek részére cipőket is készítenek, valamint gyógyászati 
segédeszközöket is forgalmaznak. Minden egyes beteg lábáról méretet vesznek, és az ortopéd orvos szakvéleménye alapján 
készítik el az ortopéd és méretes cipőket. A fájós lábú betegeket ingyenes felnőtt és gyermek ortopéd szakrendeléssel várják 
a Manuál Ortopéd Szalonokban. 
O Ingyenes ortopéd szakorvosi rendelések a Manuál Ortopéd Cipőszalonokban
Debrecen, Bajcsy Zs. u. 3–5.  I  Tel.: (52) 454-323, 530-892  I  Nyitva: hétfő-péntek 8.30–16 óra  I  Rendelési idő: hétfő, csütörtök
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  Tel.: (52) 530-892  I  Nyitva: hétfő–szerda 7–15.30, csütörtök 7–18, péntek 7–15.30 óra
Rendelési idő: csütörtök 16–18 óráig  

LáBgONDOk, BeTeg LáBak
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Aki kilátogatott a Főnix Csarnokba, könnyen ott felejtette magát. A lányok 
gyönyörűek, a látvány lenyűgöző, a szerekkel bemutatott trükkök némelyikét 
pedig a cirkuszi zsonglőrök is megirigyelnék.

Egyértelműen közönségsiker volt a ritmikus gimnasztika világkupa.
A döntőkre már megtelt a Főnix Csarnok, telt ház előtt zajlottak a legfonto-
sabb versenyszámok. 

A világ legjobbjai mellett, szerencsére, hazai versenyzőknek is tapsolhatott 
a közönség. Vass Dóra szalaggal nyolcadik lett, a Boldizsár Blanka, Horváth 
Csinszka, Kiss Barbara, Raub Nóra, Ludányi Laura, Wehovszky Vivien összeál-
lítású magyar együttes  – kéziszer-csapat – pedig (három labda, két szalag-
gal, illetve tíz buzogánnyal is) ötödikként zárt. 

Nemcsak a felnőttek, a fiatalok is remekeltek. Az MTK Kupa Nemzetközi 
Junior Verseny fináléiban Kiss Alexandra két szerrel is a döntőbe jutott: kari-
kával a hetedik, labdával pedig az ötödik helyen végzett. A mindössze 12 éves 
Váray Míra szintén megcsípett egy döntős szereplést: szalaggal a hetedik 
helyen végzett.

Ritmikus gimnasztika:
tényleg a legszebb sport

Mérföldkőhöz érkezett a debreceni jégkorongélet azzal, 
hogy a DHK ősztől a legmagasabb osztályban szerepel-
het. Mocsári Attila elnök szerint minden akadály elhárult, 
a költségvetést már összeállították és a keret is alakul. 
Számítanak a debreceniekre, de néhány rutinos hazai hokis-
sal és légióssal erősítenének.

– Hosszú távra tervezünk. Az első évben a tisztes helytállás 
a cél, a középmezőny. 2-3 éven belül be kell jutni a rájátszásba, 
a harmadik évben pedig, mondjuk, döntőt játszanánk; ez egy 
nagyon édes cél – nyilatkozta Mocsári Attila.

Egészség, sport, aktivitás, család 
– május 18-án Debrecenben!
Május 18-án egész napos aktív programmal várjuk a debreceni lakossá-
got, kicsiket-nagyokat, családokat, időseket a Debreceni Egyetem agrár 
tornacsarnokában.
A gyerekeknek zenés, táncos foglalkozásokkal, szabadtéri ügyességi verse-
nyekkel, interaktív kutyás bemutatóval kedveskedünk. A DEAC labdarúgó-
szakosztály edzői – Garamvölgyi Péter, Kerekes Zsombor és Sáfár László 
– fociedzéssel várják a fiúkat, apukákat. A tehetséges gyerekek lehetőséget 
kapnak az egyesületbe való beiratkozásra is. A hölgyeket, lányokat az egész-
séges életmód nagykövete, Katus Attila és debreceni oktatók mozgatják 
meg. Ki lehet próbálni a zumba-, deepWork-, port de bras-, kettlebell-, zum-
ba kids-edzéseket. Az uraknak, fiúknak – a Hajdú Rendészeti Sportegyesület 
közreműködésével – harcművészeti bemutatókkal, edzésekkel készülünk. 
Az egyesület tagjai 10 perces frissítő masszázzsal és táplálkozási tanács-
adással is várják az érdeklődőket. A szünetekben salsa-, íjász-, jógabemuta-
tókkal és tombolasorsolással várjuk a résztvevőket.
A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája, va-
lamint a Férfigyógyászat Alapítvány jóvoltából egész nap lehetőséget lesz: 
vércukorszint-mérésre, prosztatarákszűrésre, tanácsadásra férfiaknak, 
anyajegyszűrésre, vérnyomásmérésre, általánosrizikófaktor- mérésre.
A sok mozgás mellett – a Vitalade jóvoltából – vízzel, üdítővel, energiaszele-
tekkel várjuk a résztvevőket.

Az egész napos program 12 éves kor alatt és nyugdíjasok részére ingyenes.
A jegyek elővételben a Tisza Márkaboltban (Debrecen, Piac u. 43.) 1500,
a helyszínen 1800 forintos áron kaphatóak.
További információ: fittegeszseg.hu  +36 30 964 5615
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Balogh Norbert
– a böszörményi Neymar
Társai szerint úgy cselez, mint a brazil Neymar, az edzői 
szerint nagy tehetség, akiből kiváló labdarúgó válhat. 
Legutóbb éppen az U19-es válogatott szövetségi edző-
jét, Mészöly Gézát nyűgözte le tudásával.

„Emlékszem, megköszöntem neki a lehetőséget, erre 
azt válaszolta: ő örül neki, hogy ott voltam, büszke rám, 
és egyértelműen a válogatottnál van a helyem.” Így 
emlékszik vissza a nemzeti csapatban való debütálásra 
Balogh Norbert. A hajdúböszörményi születésű srácot 
a volt lokista, Arany László csábította Debrecenbe, 
aztán a DVSC másik korábbi játékosa, Szatmári Csaba 
figyelt fel a jól cselező és kiváló adottságokkal bíró 
fiatalra, aki gyorsan haladt a ranglétrán. Az U16-os, 
majd az U18-as korosztály után télen a Létavértes 
felnőttcsapatához került, és még csak 18 éves.

– Azért érzem a törődést a felnőttmeccseken.
A Fradi ellen például a horvát Mateo Pavlovics aprított 
rendesen. A Bundesligában is játszott korábban, és egy 
fejjel magasabb nálam, pedig én sem vagyok alacsony. 
Ráment párszor a bokámra, de igyekeztem felvenni a 
kesztyűt. Tudom, sokat kell még fejlődnöm, de ebben 
segít, hogy itt futballozhatok. Szeretnék az Európa-
bajnokságra készülő U19-es válogatott keretében 
lenni. A nagy álmom pedig az, hogy idővel a DVSC 
felnőttcsapatában játsszak, és telt ház előtt léphessek 
pályára az új Nagyerdei Stadionban.

5. 18 óra DVSC-TEVA–Győri ETO
12. 20 óra MTK–DVSC-TEVA
19. 16 óra Paks–DVSC-TEVA
26. 18 óra DVSC-TEVA–Kecskemét

4. 18.30      Pápa–DVSC-TEVA
11. 18.30    DVSC-TEVA–Újpest (A Nagyerdei Stadionban!)

O A DVSC-TEVA Magyar Kupa- és Liga-kupa-
mérkőzéseit lapzárta után sorsolták; azokról majd a 
Dehir.hu-n olvashatnak.
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Kietlen, fagyott és elvadult gyommező felett met-
szőn sivító szél északkelet felől, szeméttel rakott 
romépítmény – ezt tapasztalhatta, aki
2013. január 29-én reggel 8 óra tájban belesett 
az ódon Nagyerdei Stadion rozsdás vaskapujának 
likain. Pár óra múlva megkezdődött a rekonstrukció. 
2014 tavaszán a kontinens szépséges közparkjának 
kellős közepén mosolyog a közönségre a csinos 
Nagyerdei Stadion.

Nem csoda történt, hanem 15 hónapon át me-
lózott egy sereg elkötelezett ember – a beruházási 
szakzsargon nyelvén: szerződésszerűen teljesített 
a kivitelező konzorcium. A Nagyerdei Stadion nem 
személytelen műszaki teljesítmény, ellenkezőleg: 
személyes ügy. Debrecen és Győr, Budapest és 
Hódmezővásárhely sokszögén belül karakán nők és 
férfiak terveztek, vasaltak, öntöttek, vakoltak, feszí-
tettek és engedtek, leizzadtak és kiakadtak, aludtak 
pár órát, és ismét hemzsegtek a Nagyerdőn.

Április elején gyakorlatilag a csinosítás, az apró 
hiányok eltüntetése, a tisztasági festés, s termé-
szetesen, a használatba vétel műszaki műveletei 
jelentik a fő tennivalókat. A Nagyerdei Stadion 
– lényegét tekintve – készen van. A játéktér tömör, 
„kézi csomózású” gyepszőnyege páratlan Magyar-
országon. 

– avatás majálissal
Stadion a Nagyerdőn

Lapzártakor a 20 340 nézőtéri szék közül 19 600 a 
helyén van. Működnek az eredményjelzők, pazar a 
stadionvilágítás. Készen várja a nyitást az ösz-
szes olyan helyiség, amelynek hiánya miatt nem 
játszhatott Debrecenben nemzetközi tétmérkőzést 
a Loki – az UEFA eddigi jelzései elégedettségről 
árulkodnak. Késő esténként próbálják az építők az 
egyedi homlokzat világítási rendszerét. Megújult, 
barátságossá vált a stadiont körülvevő park is.

Április elején hirdetik ki a szervezők a Nagyerdei 
Stadion első hónapjának részletes programját.
A használatba vétel államigazgatási eljárása után, 
május 1-jén nyitnak a kapuk – Debrecen polgárai 
egy majálissal egybekötött ünnepség keretében 
veszik birtokba a létesítményt. Május 10-én és 
június 1-jén itt játszik bajnoki mérkőzéseket a Loki, 
május 22-én a magyar labdarúgó-válogatott mér-
kőzik meg a dánokkal. Június az első tapasztalatok 
feldolgozásával telik el, júliusban pedig kezdődik a 
DVSC-TEVA európai hadjárata. 

Hajrá, Debrecen! Hajrá, Loki! – zúghat a közönség 
a Nagyerdei Stadionban!
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Szépül az erdő
Már a 40 százalékos készültségi szintet is elérte a parker-
dő rekonstrukciója – jelentette be Kósa Lajos polgármester 
azon a sajtótájékoztatón, melyet március elején tartott a 
helyszínen. Az eseményen részt vett Papp László alpolgár-
mester és Bódor Edit, a Főnix ügyvezetője is.

Az önkormányzat főként pályázati pénzből újítja meg a 
parkerdőt, mely egyben nagyberuházás minősítést is kapott. 
A munkálatok jól haladnak; jó esély van arra, hogy a nyári 
színházi estéknek és több fesztiválnak már a megszépült 
parkerdő adjon otthont. A Debreceni Jazznapok, a Nemzet-
közi Kórusverseny vagy a Borkarnevál egyes programjait is 
megrendezhetik majd a szabadtéri színpadon és környékén. 
Emellett a debreceni virágkarnevál kísérőprogramjainak is 
helyt adhat majd a parkerdő – hangzott el a sajtóesemé-
nyen. Ahogy korábban a főtér, a Hal köz, a Baltazár Dezső 
tér és környéke, úgy a városnak ez a most megújuló része is 
a debreceniek kedves helyévé válhat hamarosan.

A tízezredik 
eskütétel
Az egyszerűsített honosítási eljá-
rás keretében, 2011. január 1-je óta 
Debrecenben is nagyon sokan sze-
reztek kettős állampolgárságot. Idén 
március 12-én már a 10 000. magyar 
állampolgár vett részt az ünnepélyes 
ceremónián Debrecenben! Bartók 
Alpárék Szatmárnémetiből érkeztek 
a cívisvárosba, hogy letegyék magyar 
állampolgársági esküjüket. A családot 
Kósa Lajos polgármester köszöntötte a 
jeles alkalomból.

Keresik a legjobb 
pedagógust!
Debrecen Város Kiváló Pedagógusa 
díjban részesülhet az a pedagógus, 
aki kimagasló oktatói, nevelői, vezetői 
munkát végez, és éveken keresztül 
kiemelkedő, maradandó értékteremtő 
tevékenységet folytat az oktatásügy 
területén.

Debrecen Város Közoktatásáért 
díjban részesülhet az a személy vagy 
közösség, akinek/amelynek az oktató-
nevelő tevékenységhez kapcsolódó, 
azt segítő munkája éveken keresztül 
kimagasló. A javaslatokat április 30-áig 
lehet előterjeszteni a város polgármes-
teréhez címezve. Az ehhez szükséges 
javaslattételi űrlap beszerezhető az Új 
Városháza Intézményfelügyeleti Osztá-
lyán (Kálvin tér 11., 1. emelet,
104. iroda), vagy letölthető a
Debrecen.hu oldalról.

Megérkezett az utolsó 
villamos is
Megérkezett a 18. új CAF-villamos is március 27-én! 
Ahogy megszokhatták a debreceniek, ezt is az Ispotály 
utcai vágányszakaszra helyezték. Mint arra olvasóink is 
emlékezhetnek rá, az első új villamost tavaly májusban 
szállították a városba. A vadonatúj szerelvények alacsony 
padlósak, egyterűek, mindegyik légkondicionált: s akik 
utaztak már rajtuk (van még, aki nem?), azok azt mondják, 
igazán kényelmesek, jó velük bejárni a várost.
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Arany János: szobor és park
Felavatták a költő mellszobrát Debrecen új terén március 13-án, né-
hány hónap múlva pedig elkészül az a park, amire már régóta vágynak 
a környéken élők.

Nemrég még a Háziipari Szövetkezet romos épülete állt a költő ne-
vét viselő iskolával szemben, most pedig Arany János bronzszobra áll 
a területen, ahol – 12 millió forintból – a nyár elejére egy parkot alakít 
ki az önkormányzat. A környéken élők is is örülnek ennek, s az iskola is 
büszke lehet arra, hogy megszépül a városnak ez a része.

„Pihenőpark lesz itt, egy olyan tér, 
amit meg kell tölteni élettel” – erről 
is szólt az avatóünnepségen Kósa 
Lajos polgármester.

Négy '48-as honvédnak állít emléket a Hosszúpályi út elején található 
obeliszk. 1849. augusztus 2-án, a híres debreceni csatában oroszok 
ölték meg Szarka kapitányt és társait; ők nyugszanak itt a földben. Az 
emlékmű az utóbbi években meglehetősen leromlott állapotba került. 
A Kenézy Gyula Baráti Kör tagjai azonban – más civil szervezetekkel 
közösen – rendbe tették az obeliszket és környékét. 
A március 13-án tartott megemlékezésen Pósán László országgyűlési 
képviselő ünnepi beszédében kitért arra, hogy vannak olyan önszerve-
ződések, olyan polgári erényeket felmutató civil társaságok, melyeknek 
tagjai múltunk egy-egy darabját nem engedik elenyészni. „Ha valami 
méltó 1848 szelleméhez, maga ez a tett is az, hogy ezt emlékművet 
helyreállították.” Pósán László utalt arra, hogy 1848 a mi örökségünk, 
mely a polgárosodás útja mellett állt ki. Emlékezni kell – mondta –, 
mert aki elfelejti a múltat, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt, s nem 
biztos, hogy múltunk minden részletét jó lenne újra átélni. Érdemes 
megszívlelni a régi mondást – idézte –, miszerint a történelem az élet 
tanítómestere. Az obeliszk rendbetétele egy olyan, Debrecenhez köthető 
eseményre emlékeztet, mely során magyar honvédek áldozták életüket, 
olyan célokért, melyek egy egész nemzet boldogulását szolgálták.

„Elindult már 
Kossuth is...”
Hagyományosan fáklyás 
felvonulás és folklórműsor 
nyitotta meg Debrecenben az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc ünnepi megem-
lékezéseit március 14-én este. 
A felvonulás az Egyetem térről 
indult a Déri térre, ahol Pósán 
László országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi köszöntőt. Ezt 
a Pergő Hagyományőrző Műhely 
Bürkös zenekarának ünnepi 
zenés műsora folytatta, melyen 
közreműködtek Debrecen város 
néptáncegyüttesei.

Hősökre emlékeztek
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„Itt a magyarok a 
legfontosabbak” 
A városatya szerint 1848-ban is az idegen érdekek 
kiszolgálói álltak szemben a nemzettel. Zászlónk, 
amit eleink is büszkén emeltek a magasba, a 
magyar szabadság és függetlenség szimbóluma, s 
a szabadság és a függetlenség pedig megkérdője-
lezhetetlenek. A magyar nemzet és az ország nem 
eladó; ha hív a haza, akkor mennünk kell, és ezért 
küzdöttek a nemzeti eszmék hirdetői is.

– Nem engedünk 48-ból – itt a magyarok a 
legfontosabbak. A kormánynak és a hivataloknak 
a magyarok érdekeit kell szolgálniuk, de, termé-
szetesen, a külföldiek előtt is nyitva áll a kapu, és 
kedvesen fogadjuk őket – szögezte le a politikus. 

Kósa Lajos kifejtette továbbá: nem az a fontos, 
hogy mit gondol rólunk az IMF és a Világbank. 
Felelős parlamentre és kormányra van szükségünk. 
Olyanra, amely nem engedi, hogy megsarcolják az 
országot, amely nem feledkezik meg a határon túli 
magyarokról, amelynek fontos a sajtó szabadsága, 
és amely vallási meggyőződéstől függetlenül ápolja 
a történelmi emlékeinket. – A magyarok azért be-
csülik meg annyira a szabadságot, mert újra és újra 
megküzdöttek érte. 1848, 1956 és 1990 arra tanít, 
hogy a magyarok nem tűrik az idegen elnyomást. 
Most se fogják, és van is más választás. Mondjuk 
felemelt fejjel: éljen a magyar szabadság, éljen a 
haza! – ezzel zárta beszédét a polgármester.

A magyarok azért becsülik meg 
annyira a szabadságot, mert újra és 
újra megküzdöttek érte – ezt hang-
súlyozta a nemzeti ünnep alkalmából 
megtartott beszédében Kósa Lajos 
polgármester a debreceni főtéren 
megrendezett városi megemlékezé-
sen, március 15-én.
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Itt a tavasz Debrecenben!
Nem is volt igazi tél, mondják sokan. De talán nem 
is bánjuk! A jó idő egészen korán megérkezett idén. 
Már március elején is voltak olyan időszakok, amikor 
úgy éreztük, nem túlzás zakóra vagy ingre vetkőzni, 
megállni a ragyogó napsütésben, s felemelt fejjel 
élvezni a tavaszt.

Ki ne szeretné ezt az időszakot? Hirtelen minden 
megújul, megszépül. A város is. A parkok hirtelen 
kizöldülnek, a sétányokon gyereklábak trappolnak, 
rügyet bontanak a fák, az ágyásokban virágok 
szirmait simogatja a szél. Kedvünk támad kimoz-
dulni otthonról. Ha éppen nem az új 2-es villamost 
várjuk – mert sok más utastárssal együtt élvezzük 
az utazást ezeken a látványos spanyol járműveken 
–, akkor gyalog vágunk neki az útnak. S bámész-
kodunk. Tetszik, ahogy mások is gyalogolnak, 

ahogy kint sétálnak a szabad ég alatt. Már csak a 
teraszok hiányoznak, állapítjuk meg, miközben azt 
látjuk, hogy azért az első „fecskék” már megérkez-
tek, s lelkesen üdvözöljük azokat a helyeket, ahol 
viszont már kint is lehet üldögélni egy kicsit. 
Egyre több olyan rész van, kezdjük el sorolni ma-
gunkban, ahol szívesen járunk. Ilyen a Hal köz, a 
Simonffy, a Bajcsy-Zsilinszky környéke, a Nagy-
templom mögötti park a romkerttel, a Baltazár 
tér, de említhetjük a Campust vagy a nagyerdei 
részeket is. 

Milyen arca van Debrecennek ezen a tavaszon? 
Képlékeny, mozgalmas. A villamosoktól sárga, az 
égtől kék, a virágoktól tarka. Belakjuk újra a helyet, 
ahol élünk.

(sz)
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A Kedvezményezett törekszik a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségtől kapott 33 074 710 Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást 
minél hatékonyabban felhasználni.

Az intézményekben meghatározott 
tematika szerint valósulnak meg  a kö-
zösségi-, személyiségfejlesztési-, konflik-
tuskezelési tréningek, kulturális-, sport 
foglalkozások, mentálhigiénés programok, 
hagyományőrző-, értékteremtő tevékeny-
ségek, valamint az iskolán kívüli önkéntes-
séget erősítő karitatív tevékenységek.

A téli hónapokban a célcsoport fejlesz-
tését végző pedagógusok, gyermekvédelmi 
szakemberek  képzése (20 fő) is megvaló-
sult. A képzések tematikája a  prevenciós 
és konfliktuskezelő technikák megismerte-
tésére, erőszakmentes feloldási módjaira, a 
közösségfejlesztés integrálási lehetőségei-
re fókuszált.

Folyamatosan zajlanak a Babptista Szeretetszolgálat által fenntartott, „Szent 
Miklós’’ Családok Átmeneti Otthona irányításával koordinált bűnmegelőzési 
programok a debreceni oktatási intézményekben (Bárczi Gusztáv Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Lilla Téri Általános Iskola Nagysán-
dor József Általános Iskolai Tagintézménye).

Április hónapban újabb nyílt nap formájá-
ban közlekedésbiztonsági, fegyverzet-tech-
nikai, bűnügyi-technikai bemutatók, elő-
adások, kerekasztal beszélgetések kerülnek 
megrendezésre, melyen egy a témában jeles 
előadó is meghallgatható lesz. Meghívott 
előadóink Garamvölgyi László a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs 
igazgatója és dr. Szima Sándor a DE OEC 
Gyermekgyógyászati Intézet szakorvosa, 
mentőorvos.

A rendezvény részletes programjáról, 
pontos helyszínéről és időpontjáról óriás-
plakáton, illetve az együttműködő intézmé-
nyek honlapján (http://www.barczi-debr.
sulinet.hu, http://www.nsjsuli.sulinet.hu) 
lehet majd tájékozódni.

Bűnmegelőzés a debreceni iskolákban III.
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Debrecen napja
Április 11. Debrecenben minden évben a 
város napja. Tiszteletére idén e napon 10 
órakor ünnepélyes zászlófelvonás lesz 
a régi városháza (Piac utca 20.) előtt. 
Hagyományosan a város napján, ünnepi 
közgyűlés keretében adják át Debrecen 
díszpolgári címeit, a Pro Urbe- és 
Mecénás-díjakat, valamint a Kölcsey 
Ferenc-ösztöndíjat.
Az ünnepséget a Csokonai Színházban 
tartják, ahol ősbemutató keretében hangzik 
el Vajda János Cantus firmus – A megtartó 
ének című, Debrecen városának ajánlott 
kórusműve Balczó Péter, Bátki Fazekas 
Zoltán, a Lautitia Gyermekkar, a Csokonai 
Nemzeti Színház énekkara, a Kodály Kórus 
Debrecen, valamint a Kodály Filharmoniku-
sok Debrecen előadásában. A mű létrejöttét 
a város 2013-ban odaítélt Kölcsey Ferenc 
ösztöndíjával támogatta. Különlegesség, 
hogy a kórusművet egy nappal később – 
április 12-én – Budapesten, a Zeneakadé-
mia nagytermében is bemutatják.
Debrecenben április 11-én számos 
– részben a város napjához, valamint a 
költészet napjához kapcsolódó – kulturális 
program várja az érdeklődőket.

Ebéd a rászoruló gyerekeknek
Debrecen önkormányzata 2000-től napjainkig összesen 
mintegy 66 millió forinttal segítette a rászoruló gyermekek 
étkeztetését. Idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sülettel közösen évente mintegy száz gyermeknek bizto-
sítanak meleg ételt az év 10 hónapján keresztül, minden 
szombaton és vasárnap. 
A program idei költségeihez mintegy 4 millió forinttal 
járul hozzá Debrecen. Az önkormányzat által biztosított 
forrásból nemcsak meleg ételre jut: a pénzből ünnepek 
alkalmával is felhasználhat a szervezet. Így például
2013-ban száz kisgyermek részére tudott a szeretetszolgá-
lat Mikulás-csomagot ajándékozni.

– A legfontosabb számunkra az, hogy ne legyen olyan 
gyerek Debrecenben, és nincs is, akinek azért kell éheznie, 
mert nem kap valamifajta önkormányzati vagy a civilek 
által szervezett segítséget. Mindenki tud kapni – hangsú-
lyozta a tájékoztatón Kósa Lajos polgármester.
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Programok            időrendben

Görög drámát tűzött műsorra a Csokonai Színház. Szophoklész tragédiája, az Antigoné 
tananyag is, amit minden középiskolásnak ismerni kell!
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Április 3.–július 3.
Fotótanfolyam az Ifjúsági Házban. Részletek: 
www.terepszemle.hu

O Április 4., péntek, 17 óra
Burai István és Potyók Tamás 
képzőművészek tárlata a Sesztina Galériában. 
A vendégeket köszönti Halász János kulturális 
államtitkár. 

O Április 4., péntek
AMD- / Leukémia Apokalypsis- / Beholder- 
/ Chaosrealm-koncert az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában.

O Április 4., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Április 4., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 4., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Nagyvárosi bujdosók. 
Nagy György-bérlet. Horváth Árpád Stúdió: 
Shirley Valentine. Bsz.

O Április 4., péntek, 19 óra
Alvin és a Mókusok- / Supernem- / Fish!- / 
Kozmosz-koncert a Lovardában.

O Április 4., péntek, 19 óra
AMD- / Leukémia Apokalypsis- / Beholder- 
/ Chaosrealm-koncert az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában.

O Április 4., péntek, 19 óra
Debrecen–Ferencváros férfi bajnoki 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O Április 4., péntek, 23 óra
Ludmilla / Palotai a Roncsbárban.

O Április 5., szombat
Ketrecharc-gála a Hódos Imre-csarnokban.

O Április 5., szombat, 9 óra
Éneklő Ifjúság – városi minősítő 
hangverseny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 5., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, kézművesházak a 
Malomparkban. 

O Április 5., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 5., szombat, 15 óra
Ezo-szombat Kwwaló Jenővel az Ifiházban.

O Április 5., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban. 
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 5., szombat, 18 óra
Debrecen–FTC férfi bajnoki vízilabda-
mérkőzés a Sportuszodában.

O Április 5., szombat, 19 óra
Varga Gábor (klarinét) és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar vonósnégyesének 
hangversenye a DE Zeneművészeti Karon.

O Április 5., szombat, 19 óra
Edda Művek-koncert a Lovardában. Vendég: 
Hangtapasz.

O Április 5., szombat, 20 óra
DVSC-TEVA–Győri ETO FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 5., szombat, 20 óra
Stickmen- / 10Százkét- / Manöver-koncert 
az Ifjúsági Ház Dharma Klubjában.

O Április 5., szombat, 20 óra
DVSC-TEVA–Győri ETO FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 5., szombat, 20 óra
Irie Maffia-koncert a Roncsbárban.

O Április 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Hamuban sült pogácsa. 

O Április 6., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 6., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: William Shakespeare: 
VIII. Henrik. Shakespeare-bérlet.

O Április 6., vasárnap, 19.30
A Kölcsey Kórus és a Honsori Women’s 
Choir (Korea) kórushangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 7-éig
Bábkiállítás az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 7–9.
Ír filmnapok az Apolló moziban. Ingyenes; 
minden film 18 órakor kezdődik.

O Április 7., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak.

O Április 7., hétfő, 14 óra
A magyar költészet napja a Belvárosi 
Közösségi Házban. Ünnepi műsor.

O Április 7., hétfő
15 óra: Víg Kamaraszínház: 80 nap alatt a 
Föld körül. A Budapest Táncszínház előadása. 
Móricz-bérlet.
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15 és 19 óra: Csokonai Színház: Móricz–
Miklós–Kocsák: Légy jó mindhalálig. 
Gárdonyi Géza- és Mensáros László-bérlet.

O Április 7., hétfő, 20 óra
Báll Dávid zongorahangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 8., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Április 8., kedd, 10.30
Négyéves a Hangbújócska-zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban – Szülinapi foglalkozás.

O Április 8., kedd
14 óra: Víg Kamaraszínház: 80 nap alatt a 
Föld körül. A Budapest Táncszínház előadása. 
Hegedűs Géza-bérlet. 15 és 19 óra: Csokonai 
Színház: Légy jó mindhalálig. Kazinczy-
bérlet és bsz.  19 óra: Víg Kamara: A Budapest 
Táncszínház gálája. Horváth Árpád-bérlet.

O Április 8., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 8., kedd, 17 óra
Fiatal alkotók. Sinali György fotókiállítása 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 8., kedd, 18 óra
Dr. Takács István: Csipetnyi Skócia. 
Világjáró Klub előadása az I. Belklinika 
tantermében.

O Április 8., kedd, 19 óra
Nyitott Akadémia. Prof. Dr. Bagdy Emőke 
a Lovardában! Téma: Mitől betegszünk meg, és 
hogyan gyógyíthatjuk meg magunkat?

O Április 8., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték: Musica Profania 
régizene-együttes hangversenye a
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében. 

O Április 9., szerda
Campus-party a Lovardában.

O Április 9., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 9., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Április 9., szerda, 10.30
Húsvéti kézműves-foglalkozás ovisoknak 
és kisiskolásoknak a Méliusz-könyvtárban.

O Április 9., szerda
14 és 18 óra: Víg Kamaraszínház: 80 nap 
alatt a Föld körül. A Budapest Táncszínház 
előadása. Molnár Ferenc- és Fekete István-
bérlet. 19 óra: Csokonai Színház: Régimódi 
történet. Universitas-bérlet.

O Április 9., szerda, 16 óra
Költészet napi megemlékezés – Szabó Magda 
írásaival a Józsai Közösségi Házban.

O Április 9., szerda, 16.30
Irodalmi est a DAB-székházban. Kocsis 
Csaba Pilátus a keresztúton c. könyvének 
bemutatója. A szerzővel Szűcs László a Várad 
folyóirat főszerkesztője beszélget.

O Április 9., szerda, 16.30
ElmeRengések. Bús Anikó 
könyvbemutatója a Méliusz-könyvtárban.

O Április 9., szerda, 17 óra
Versbarátkör a Benedek Elek Könyvtárban. 

O Április 9., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárház – 
Kézművesek Házában.

O Április 9., szerda, 17.30
Belvárosi beszélgetések a Belvárosi 
Közösségi Házban. Fenntartható-e az élet? 
Beszélgetőtárs: Végh László fizikus.

O Április 9., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. Megszüntethető-e az allergia? Kövesi 
Péter spirituális tanító-gyógyító előadása.

O Április 10–13.
II. Kortárstánc Minifesztivál a Modemben.

O Április 10., csütörtök
Dolhai Attila a Lovardában.

O Április 10., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 

O Április 10., csütörtök, 10 óra
Holokauszt-emlékév. Kiállítás az Egyetértés 
Műv. Központban. Heller Zsolt előadása.

O Április 10., csütörtök
XII. Debreceni Költészeti Fesztivál
11 óra: Bábeliáda – fordítási játék 
középiskolásoknak a Méliusz-könyvtárban. 
14 óra: „…választott mesterségem az 
írás”: Szabó T. Anna (DE Magyar Irodalom- 
és Kultúratudományi Intézet Könyvtára) 
14.30: Teaház Lackfi Jánossal. (Kossuth-
gimnázium). 18 óra: Lackfi János és Szabó T. 
Anna a műfordításról (Apolló mozi).

O Április 10., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 10., csütörtök, 14 óra
Belvárosi cuháré. Húsvétváró táncház, 
népi kézműves-játszóház a Belvárosi 
Közösségi Házban. (52) 413 939

O Április 10., csütörtök
14 óra: Víg Kamaraszínház: 80 nap alatt a 
Föld körül. A Budapest Táncszínház előadása. 
Tamási Áron-bérlet. 19 óra: A Budapest 
Táncszínház gálája. Szabó Magda-bérlet.

O Április 10., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Dyga Zsombor: Teso.

O Április 10., csütörtök, 16.30
Közel a lélekhez. A Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár Központi Könyvtára és a Magyar 
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárának közös kiállítása a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban. Megnyitja Dr. Imre László 
professor emeritus. 

O Április 10., csütörtök, 17 óra
A Hortobágy beüzent Debrecenbe. Kiállítás 
a Belvárosi Galériában.

O Április 10., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Április 10., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Április 10., csütörtök, 19 óra
Irodalmi est a Déri Múzeumban.  A Csokonai 

Mese születik a Malomparkban. Urbán István bábművészeti oktató és párja, Urbánné 
Lantos Éva legkedveltebb meséi és régi, gyermekkori körjátékai, csoportos játékai kelnek 
életre minden szombaton 10 órától a Malomparkban, majd 13 óráig bábkészítő kézmű-
ves-foglalkozások következnek.
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Színház előadása: Nevető antikvitás 
(dramaturg, rendező: Jámbor József).

O Április 11–13.
VI. vasútmodell- és terepasztal-kiállítás a 
Józsai Közösségi Házban.

O Április 11–13.
Mangalicanapok a Kossuth téren.

O Április 11., péntek, 9 óra
Egészség világnapja az Ifjúsági Házban.

O Április 11., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

O Április 11., péntek
XII. Debreceni Költészeti Fesztivál. 9.45: 
Térey János felolvas a TÁG-ban. 10 óra: Ady-
túra adysoknak. 10 óra: A Csicseri és Borsó 
zenekar koncertje ovisoknak a Belvárosi 
Közösségi Házban. 11 óra: Nagy versséta a 
Baltazár térről. Jelentkezés: toth.ildiko@
fonixinfo.hu. Térey János verssétája. 12.30: 
Versjárat a Benedek Elek Könyvtár előtti 
megállóból. 14 óra: Versparádé iskolásoknak 
a Belvárosi K. Házban. 16 óra: VERS+KÉPző 
illusztrációs pályázat eredményhirdetése 
a Méliusz-könyvtárban. 17 óra: Filmversek 
Mispál Attila válogatásában az Apolló 
moziban. 18 óra: JAK/FISZ-transz – A JAK 
és a FISZ estje, majd 19 óra: A Kávészünet 
együttes koncertje az Apolló moziban.

O Április 11., péntek, 10 óra
Debrecen színei – A város, ahol élek. Város 
napi aszfaltrajzverseny az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Április 11., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 11., péntek, 18 óra
DVSC–Budapest SE női bajnoki kézilabda-
mérkőzés a Hódos-rendezvénycsarnokban.

O Április 11., péntek, 19.30
Ünnepi hangverseny a város napja 
alkalmából a Csokonai Színházban. Vajda 
János: Cantus Firmus – ősbemutató. 
Közreműködik: Balczó Péter, Lautitia 
Gyermekkar, Kodály Kórus Debrecen, Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Somogyi-
Tóth Dániel.

O Április 11., péntek, 19.30
Lyuhász Lyácint- / Százaségő- / Flexible 
Juice- / Redrum Russia- / Entrópia 
Architektúra-koncert az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában.

O Április 11–12., péntek, szombat, 20 óra
Vad Fruttik-koncert a Roncsbárban.

O Április 12., szombat
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O Április 12., szombat
XII. Debreceni Költészeti Fesztivál
9 óra: Bemutatkozik a Csodaceruza. 9.30 
és 11 óra: Égi virágpor – versek, dalban. 
Gryllus Vilmos-koncert az Apolló moziban.

O Április 12., szombat, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban. Húsvéti 
népszokások (tojásfestés, tojáskeresés, kölnivíz 
készítése).

O Április 12., szombat, 10 óra
Színes ceruza. A Modem óvodások számára 
kiírt rajzpályázatának díjátadó ünnepsége.

O Április 12., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban. 

O Április 12., szombat, 10.30
Családi nap dallal, kézműves-foglalkozás a 
Református Kollégiumban.

O Április 12., szombat, 10.30
Közösségi rajzolás a Modemben.

O Április 12., szombat, 10.30
A kiskondás – az Ákom-Bákom Bábcsoport 
előadása a Méliusz-könyvtárban. 

BMW
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Színház előadása: Nevető antikvitás 
(dramaturg, rendező: Jámbor József).

O Április 11–13.
VI. vasútmodell- és terepasztal-kiállítás a 
Józsai Közösségi Házban.

O Április 11–13.
Mangalicanapok a Kossuth téren.

O Április 11., péntek, 9 óra
Egészség világnapja az Ifjúsági Házban.

O Április 11., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

O Április 11., péntek
XII. Debreceni Költészeti Fesztivál. 9.45: 
Térey János felolvas a TÁG-ban. 10 óra: Ady-
túra adysoknak. 10 óra: A Csicseri és Borsó 
zenekar koncertje ovisoknak a Belvárosi 
Közösségi Házban. 11 óra: Nagy versséta a 
Baltazár térről. Jelentkezés: toth.ildiko@
fonixinfo.hu. Térey János verssétája. 12.30: 
Versjárat a Benedek Elek Könyvtár előtti 
megállóból. 14 óra: Versparádé iskolásoknak 
a Belvárosi K. Házban. 16 óra: VERS+KÉPző 
illusztrációs pályázat eredményhirdetése 
a Méliusz-könyvtárban. 17 óra: Filmversek 
Mispál Attila válogatásában az Apolló 
moziban. 18 óra: JAK/FISZ-transz – A JAK 
és a FISZ estje, majd 19 óra: A Kávészünet 
együttes koncertje az Apolló moziban.

O Április 11., péntek, 10 óra
Debrecen színei – A város, ahol élek. Város 
napi aszfaltrajzverseny az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Április 11., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 11., péntek, 18 óra
DVSC–Budapest SE női bajnoki kézilabda-
mérkőzés a Hódos-rendezvénycsarnokban.

O Április 11., péntek, 19.30
Ünnepi hangverseny a város napja 
alkalmából a Csokonai Színházban. Vajda 
János: Cantus Firmus – ősbemutató. 
Közreműködik: Balczó Péter, Lautitia 
Gyermekkar, Kodály Kórus Debrecen, Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Somogyi-
Tóth Dániel.

O Április 11., péntek, 19.30
Lyuhász Lyácint- / Százaségő- / Flexible 
Juice- / Redrum Russia- / Entrópia 
Architektúra-koncert az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában.

O Április 11–12., péntek, szombat, 20 óra
Vad Fruttik-koncert a Roncsbárban.

O Április 12., szombat
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O Április 12., szombat
XII. Debreceni Költészeti Fesztivál
9 óra: Bemutatkozik a Csodaceruza. 9.30 
és 11 óra: Égi virágpor – versek, dalban. 
Gryllus Vilmos-koncert az Apolló moziban.

O Április 12., szombat, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban. Húsvéti 
népszokások (tojásfestés, tojáskeresés, kölnivíz 
készítése).

O Április 12., szombat, 10 óra
Színes ceruza. A Modem óvodások számára 
kiírt rajzpályázatának díjátadó ünnepsége.

O Április 12., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban. 

O Április 12., szombat, 10.30
Családi nap dallal, kézműves-foglalkozás a 
Református Kollégiumban.

O Április 12., szombat, 10.30
Közösségi rajzolás a Modemben.

O Április 12., szombat, 10.30
A kiskondás – az Ákom-Bákom Bábcsoport 
előadása a Méliusz-könyvtárban. 

BMW



O Április 12., szombat, 13 óra
Húsvéti délután a Józsai Könyvtárban. 

O Április 12., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 12–25., 15 óra
Serfőző Zsuzsanna festőművész kiállítása 
az Élettudományi Galériában.

O Április 12., szombat, 16 óra
Motolla-húsvét a Homokkerti Közösségi 
Házban. Tojásfestés, tojástartó-faragás, zöldág-
járás, előadás.

O Április 12., szombat, 16 óra
Karikás-délután az Ifjúsági Házban. 

O Április 12., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 12., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben. Zene, 
tánc, szaunaprogramok. Medencezárás: 00.30

O Április 12., szombat, 20 óra
This is Bihar! Téveszme-, Stubborn-, Petőfi-, 
Orion Dawn-, Faminehill-koncert az Ifjúsági 
Házban.

O Április 13–15.
37. rézfúvós, ütőhangszeres találkozó 
és verseny a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Április 13., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Április 13., vasárnap, 9 óra
Sakkbajnokság az Ifjúsági Házban.

O Április 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina: A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

O Április 13–25., 11 óra
Józsa Judit festőművész kiállítása DOTE 
Elméleti Galériában.

O Április 13., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai 
foglalkozás: Dzsungelben.

O Április 13., vasárnap, 16 óra
Virágvasárnap az Emlékkertben.

O Április 13., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 14–15.
XII. Debreceni Költészeti Fesztivál: 
Szavalóverseny a Déri Múzeumban. 

O Április 14., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak. 

O Április 14–16., 13.30
Delta mozi: Repcsik. Információ, jegyfoglalás: 
(52) 439-866.

O Április 14., hétfő, 14 óra
Pál Albert Délibábsirató című könyvének 
bemutatója a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 14., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Szabó Magda: Régimódi 
történet. Németh László-bérlet.

O Április 15., kedd, 9 óra
Megyei vers- és prózamondó-verseny a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 15., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Április 15.–május 5., 16 óra
Burai István festő- és grafikusművész 
kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban. Megnyitja: Cs. Tóth János. 

O Április 15., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Április 15.–május 10., 17 óra
Az Országos Képző- és Iparművészeti 
Társaság debreceni csoportjának 
kiállítása a Benedek Galériában. 

O Április 15., kedd, 18 óra
Modem Filmklub: Az illuzionista.

O Április 15., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen Hangversenysorozat:
A Bécsi Filharmonikusok vonósnégyesének 
hangversenye a Debreceni Egyetem aulájában. 
Km.: Das Zorbetto Quartet.

O Április 15., kedd, 19 óra
Dr. Csernus Imre előadása Lovardában.

O Április 15., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Turgenyev: Papírsárkány. 
Latinovits-bérlet. Víg Kamara: Milosevits–
Rusz: Párizs hídjai. Kertész Gyula-bérlet.

O Április 16., szerda
Campus-party a Lovardában. Vendég: Julia 
Carpenter.

O Április 16., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 16., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: A mezei és a házi egér. 

O Április 16., szerda, 10 óra
Ingyom-bingyom húsvéti játszóház a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 16., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Április 16., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. A Hold-naptár használata. Beszélgetés 
Kökényesy György biokertésszel.

O Április 16., szerda, 19 óra
Férfiélet, női sors – Müller Péter estje a 
Kölcsey Központban.

O Április 16., szerda, 19 óra
Tavaszi színházi esték: Délután a legjobb. 
A Fogi Színház komédiája a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Április 16., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Turgenyev: Papírsárkány 
(Egy hónap falun). Mensáros-bérlet.
Stúdió: A gyertyák csonkig égnek. Bsz.

O Április 17., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 17., csütörtök, 16.30
A hónap műtárgya. Böröcz András Vagon 
című műve a Modem fogadóterében.

Élményvacsora 5 világbajnok chef közreműködésével – május 9-én a Hotel Lyciumban
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Előadást tart Szirák Péter irodalomtörténész A 
holokauszt emlékezete a művészetben címmel.

O Április 17–30., 17 óra
A Kösöntyű ékszerkészítő pályázatra 
érkezett alkotások tárlata a Tímárházban.

O Április 17., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Április 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Április 17., csütörtök, 18 óra
Molnár Dóra Eszter grafikusművész 
tárlatvezetése a Szabadkéz kiállításon. 

O Április 17., csütörtök, 19 óra
Hobo: Tudod, hogy nincs bocsánat – 
József Attila-est a Déri Múzeumban.

O Április 17., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: A gyertyák csonkig 
égnek . Bérletszünet.

O Április 17., csütörtök, 19 óra
Palya Bea-koncert a Kölcsey Központban.

O Április 17., csütörtök, 19.30
Baráti Kristóf, a karmester. Koncert a 
Bartók Teremben. Közreműködik: Balog József  
(zongora), Kodály Filharmonikusok Debrecen.

O Április 18., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban. 17.30: Szatyor Klub.

O Április 18., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 18., péntek, 19 óra
KOWALSKY MEG A VEGA-lemezbemutató a 
Lovardában. Fellépők: Next Day / Phoenix Rt.

O Április 18., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Móricz–Miklós–Kocsák: 
Légy jó mindhalálig. Honthy Hanna-bérlet.

O Április 18., péntek, 20 óra
Zagar- / We Are Rockstar a Roncsbárban.

O Április 19–21.
Húsvét a Hortobágyon. Inf.: (52) 589-000

O Április 19., szombat
Erdei húsvét a Zsuzsi Kisvasúttal.

O Április 19., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban. A három 
nyúl, Nyuszi ül a fűben..., Parton ül a két nyúl..., 
Nyulak és húsvéti figurák.

O Április 19., szombat, 10 óra
Családi játszóházi program a Tímárházban.

O Április 19., szombat, 11 óra
Csokonai Színház: Móricz–Miklós–Kocsák: 
Légy jó mindhalálig. Bérletszünet.

O Április 19., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 19., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban. 
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 19., szombat, 18 óra
Nyuszi-booggie: zenés-táncos húsvéti 
mulatság az Orion zenekarral a Hotel 
Lyciumban. Információ: www.hotellycium.hu

O Április 19., szombat, 20 óra
Dalriada- / Maeotis-koncert a Roncsbárban.

O Április 19., szombat, 21 óra
Fankadeli: Betonból erdőbe – tavaszi 
turné az Ifjúsági házban. 

O Április 20., vasárnap
Húsvéti gyermekprogramok az 
Élményfürdőben. Inform.: www.aquaticum.hu

O Április 20., vasárnap, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 20., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.



O Április 21., hétfő
Húsvéti gyerekprogramok az 
Élményfürdőben. Bővebb információ: 
www.aquaticum.hu

O Április 21., hétfő, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 22., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Április 22., kedd, 17 óra
Ezoterikus klub az Újkerti Könyvtárban. India 
– Kantajev Gyöngyi előadása.

O Április 22., kedd, 18 óra
Dr. Nagy Attila: Irán, magyar szemmel. 
Világjáró Klub előadása az I. Belklinika 
tantermében.

O Április 23.–május 17.
Bődi Ildikó textilművész kiállítása az 
Ifjúsági Házban.

O Április 23., szerda
Dumaszínház ROAST és Campus-party a 
Lovardában.

O Április 23., szerda, 9 óra
Szeress okosan, élj tudatosan! 
Konferenciasorozat az Ifjúsági házban.

O Április 23., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 23., szerda 
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-földön túl. 
10 és 14 óra: A mezei és a házi egér. 

O Április 23., szerda, 14.30
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Balogh György: A pizzás.

O Április 23., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Április 23., szerda, 17.30
Belvárosi beszélgetés a Belvárosi Közösségi 
Házban Tóth Gyula kutatóval. A kitalált 
középkoron túl, 1.

O Április 23., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. A családban rejlő erő. Szilvásyné 
Mazurek Magdolna pszichológus előadása.

O Április 23., szerda ,19 óra
Kiscsillag zenekar és vendégei a Kölcsey 
Központban. Vendég: Császári Gergely, Péterfy 
Bori és Vedres Csaba.

O Április 23., szerda ,19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. 
Tikos Sári-bérlet.

O Április 24., csütörtök
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-földön túl. 
10 óra: A mezei és a házi egér.

O Április 24., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 24., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Április 24., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Április 24., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Szabó Magda: Régimódi 
történet. Lendvay Márton-bérlet.

O Április 25–26.
Klasszikus Gitárzenekarok VI. Debreceni 
Fesztiválja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Április 25., péntek
Ecset Slam – Slambe’szélbe-koncert az 
Ifjúsági Házban.

O Április 25., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. Babusgató.

O Április 25., péntek, 14 óra
Belvárosi cuháré – Szent György-napi 
táncház és kézműves-játszóház a Belvárosi 
Közösségi Házban. Bejelentkezés: (52) 413 939.

O Április 25., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti K. 
Házban.

O Április 25., péntek, 17 óra: 
Tárlatvezetés Bukta Imrével a Modemben. 

O Április 25., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 25., péntek, 19 óra
Horváth Á. Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O Április 25., péntek, 19 óra
Depresszió- / Rómeó Vérzik a Roncsbárban.

O Április 25., péntek, 21 óra
Tátrai Tibor-koncert a Sikk Klubban. Jankai 
Béla, a Prognózis együttes billentyűse, zeneszerző 
és a Smith Rock Family közös koncertje.

O Április 26., szombat
A Föld napja a Zsuzsi Kisvasúttal.

O Április 26., szombat
Szent György-napi kihajtási ünnep 
és országos bio- és kézművesvásár a 
Hortobágyon. Inf.: (52) 589-110, (52) 369-488

O Április 26., szombat
Mulatság fabatkáért a Waldorf-vásáron. 
A Napraforgó Waldorf Iskola Szent György-napi 
vására és egész napos családi napja.

O Április 26., szombat, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban. Szent György-
napi népszokások, hiedelmek felelevenítése.

O Április 26., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban. A furfangos 
mérnök, Itthon vagy-e, hidas mester..., Repülő 
sárkány készítése.

O Április 26., szombat, 10 óra
Hogyan működik a városunk? A Föld napja 
az Ifiházban. Egész napos biciklis programok.

O Április 26., szombat, 10.30
Modem: Közösségi rajzolás. Ákombákom. 
A VINYL csoport rajzgépeinek bemutatója.

O Április 26., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 26.,–május 10. 15 óra
Budapesti Képzőművészeti Egyetem 
hallgatóinak kiállítása az Élettudományi 
Galériában.

A Kossuth-díjjal frissen kitüntetett Baráti Kristóf a Kodály Filharmonikusok április 17-ei 
koncertjén a Bartók Teremben nem hegedűsként, hanem karmesterként mutatkozik be. 
A műsorban Mozart-, Beethoven- és Mendelssohn-művek csendülnek fel.
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O Április 26., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Április 26., szombat, 17 óra
Kelet Underground zenekari workshop és 
koncertek az Ifjúsági Házban.

O Április 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 26., szombat, 18 óra
DVSC-TEVA–Kecskeméti TE bajnoki 
labdarúgó-m. az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 26., szombat, 19 óra
Fergeteges – Az Experidance és a 100 Tagú 
Cigányzenekar szólistáinak közös produkciója a 
Főnix Csarnokban.

O Április 26., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Giuseppe Verdi: Nabucco. 
Csortos Gyula-bérlet. Horváth Árpád Stúdió: 
Olt Tamás: Hét randi. Bérletszünet.

O Április 26–27., szombat, vasárnap, 19 óra
Artus – Goda Gábor társulata: Fehér 
árnyék – Kuli (munka). Installáció és 
performansz a Modemben.

O Április 26., szombat, 20 óra
Szabó Balázs Bandája-koncert a Roncsban.

O Április 27., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Április 27., vasárnap
Vojtina: 10 óra és 11.30: Égen-földön túl.
10 óra: Babusgató. 

O Április 27.–május 10.,11 óra
Török Anikó festőművész kiállítása DOTE 
Elméleti Galériában.

O Április 27., vasárnap 
11 óra: Vasárnapi múzeumpedagógiai 
foglalkozás a Modemben: A színek üzenete. 

O Április 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Április 27., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika: A DE Zeneművészeti Kar 
zongora tanszakának műsora a Kölcseyben.

O Április 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Április 28., hétfő, 10 óra
Vojtina: Babusgató.

O Április 28., hétfő, 19 óra
Martin Sherman: ROSE. A Belvárosi Színház 
előadása a Kölcsey Központban. Km.: Vári Éva.

O Április 28., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Giuseppe Verdi: Nabucco. 
Bertók Lajos-bérlet. Horváth Árpád Stúdió:
Olt Tamás: Hét randi. Bérletszünet.

O Április 29., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja.

O Április 29., kedd
Táncra fel! – A tánc világnapja 
Debrecenben. 10 óra: Kossuth tér: 
Debreceni és megyei táncegyüttesek 
bemutatkozása, tánctanítás, kirakodóvásár. 
Fórum: Művészeti iskolák, általános iskolai 
amatőr csoportok. 16 óra: Kossuth tér: Flash-
mob. Nagy debreceni botoló – botos tánc. 
Táncház. 17.30: Belvárosi Közösségi Ház: 
Emléktábla-avatás. 18 óra: Kardos László 
előadása. 18.45: Táncház – széki táncrend. 
Muzsikál a Szeredás Együttes.

O Április 29., kedd, 15.30
Újkerti teadélután – az AnzX zenekarral az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Április 29., kedd ,17 óra
Az én titkom a te esélyed! – Fazekas 
Anita új könyvének bemutatója az Újkerti 
Könyvtárban.

O Április 29., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar – Újkerti K. Ház.

O Április 29., kedd ,18 óra
Modem-filmklub: Szentjánosbogarak sírja.

O Április 29., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Antigoné. Lontay-bérlet.

O Április 30., szerda
Campus Party a Lovardában.

O Április 30., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 30., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja.

O Április 30., szerda
15 óra: Víg Kamara: Mozart: Don Giovanni 
– keresztmetszet. Bsz. 19 óra: Csokonai 
Színház: Antigoné. Thuróczy-bérlet.

O Április 30., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Április 30., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifiházban. 
Gyarmathy István biológus előadása

O Április 30., szerda, 20 óra
Anna & the Barbies- / Odett and the go 
girlz!-koncert a Roncsbárban.

O Április 30., szerda, 22 óra
sub Night- vs. Cívisground-koncert az 
Ifjúsági Ház Dharma Klubjában.

O Május 1., csütörtök 
Erdei majális a Zsuzsi Kisvasúttal.

O Május 1., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 1., csütörtök, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

„A projekt közvetlen célja, hogy felkeltsük a Hajdú-Bihar 
megyében élő, 18-30 év közötti fiatal felnőttek figyelmét az 
egészséget károsító magatartásformák veszélyeire és követ-
kezményeire, valamint probléma-megoldási stratégiákat és 
alternatívákat mutassunk nekik” – mondta dr. Juhász Erika, 
a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület elnöke.

A projekt során a KultúrÁsz 10 alkalomból álló előadás-
sorozatot szervez a Debreceni Egyetemen az életvezetési 
kompetenciák fejlesztésére. Lesz két 5 alkalmas tréningso-
rozat is, többek közt életvezetési kompetenciák témában, 
valamint drog- és alkoholfogyasztást megelőző csoportfog-
lalkozások, filmvetítéssel egybekötve. A stressz kezelését 
táborban, valamint egészségnap keretében tanulhatják 
meg a résztvevő fiatalok. Lesz mentális egészségmegőrzést 
szolgáló tréningsorozat, de cikksorozat és ismeretterjesztő 
műsorsorozat is indul az egészséges életmódról.

A fiatalok között népszerűsíti az egészséges
életmódot a Kultúrász Egyesület az
„Egyetemes Egészség” projektben
Biciklis és gyalogos túrák, egyetemi előadássorozat, stressz kezelő tréningek, filmvetítés és táborok – 
csak néhány azok a programok közül, amelyeket a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület szervez a fiatalok-
nak az „Egyetemes egészség” projekt keretében. A programok legfontosabb célja az egészséges életmód 
népszerűsítése és a káros szenvedélyek veszélyeinek tudatosítása a 18 és 30 év közötti fiatal felnőttek 
körében. Az egy évig tartó projekt szeptemberben indult az Európai Unió támogatásával.  

„Természetesen a testmozgást is kipróbálhatják a fiatalok, 
hiszen lesz bicikli- és gyalogtúra. A rekreációs táborban 
pedig bemutatjuk, hogy ez a tevékenység hogyan építhető 
be a mindennapokba. A programok megvalósításáról a Kul-
túrÁsz Közhasznú Egyesület szakemberei gondoskodnak: 
közösségfejlesztők, trénerek, előadók, sportolók és média-
szakemberek” – ismertette Pintér Magdolna projektmene-
dzser.

Az „Egyetemes egészség” projekt az Európai Unió támo-
gatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1179 program keretében valósul 
meg. A támogatási időszak: 2013. szeptember 01. - 2014. 
augusztus 31. A megvalósításra elnyert összeg 9.992.370 Ft.
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O Május 2–4.
Szaunafesztivál az Aquaticum Termálfürdő 
szaunavilágában. Info: www.aquaticum.hu

O Május 2.– június 14.
…Nagy ég! – Debrecen az alföldi festészet 
vonatkozásában. Helyszín: Kölcsey Központ.

O Május 2., péntek, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 2–24.
Kiállítás Csorján Melitta festőművész képeiből a 
Sesztina Galériában.

O  Május 3., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban. Vásár, Én 
elmentem a vásárba..., Pörgettyű és anyák napi 
virágok készítése.

O Május 3., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 3., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés a Termálfürdőben. 
Medencezárás: 23.30

O Május 4., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Égen-földön túl. A mezei és a házi 
egér.

O Május 4., vasárnap, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 6., kedd
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-földön túl. 
9.30, 11 és 14 óra: A mezei és a házi egér. 

O Május 7., szerda
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-földön túl. 
9.30, 11 és 14 óra: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. 

O Május 8–11.
Nagyon rövid filmek fesztiválja a 
Modemben.

O Május 8., szerda
Kántor Ágnes kortárs festőművész 
kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Május 8., szerda
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-földön 
túl. 9.30 és 11 óra: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. 

O Május 8., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 8., csütörtök, 19 óra
Robert Dubac: A férfiagy – avagy nincs itt 
valami ellentmondás? Km.: Csányi Sándor.

O Május 8., csütörtök, 19 óra
Irodalmi est sorozat a Déri Múzeumban – 
Múzsák II.-bérlet: W. Shakespeare.

O Május 8., csütörtök, 19.30
Zene és költészet. Koncert a Bartók 
Teremben. Km.: Kodály Kórus, Kodály 
Filharmonikusok. Vezényel: Pad Zoltán.

O Május 9., péntek
Vojtina: 9.30, 11 és 14 óra: Égen-földön 
túl. 10 és 14 óra: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. 

O Május 9., péntek, 18 óra
II. Világbajnok Chefek Éjszakája a Hotel 
Lyciumban. Élményvacsora 5 világbajnok 
chef közreműködésével. Információ: www.
hotellycium.hu

O Május 9., péntek, 17 óra
Szalóki Ági lemezbemutató koncert az 
Ifjúsági Házban.

O Május 9., péntek, 18 óra
DVSC–Eger női bajnoki kézilabda-mérkőzés a 
Hódos Imre-rendezvénycsarnokban.

O Május 9., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Lokaszté. Premier. Csokonai 
Vitéz Mihály-bérlet.

O Május 10–23.
Vincze Andrea Viktória képzőművész 
kiállítása az Élettudományi Galériában.

O Május 10.–szeptember 14.
Alföld. A Modem kiállítása a magyar 
képzőművészet alkotásain át megjelenő 
Alföldet térképezi fel, a 19. század első felétől 
az 1970-es évekig.

O Május 10–11.
Mihály-napi országos kirakodóvásár.

O Május 10., szombat
Madarak és fák napja a Zsuzsi Kisvasúttal.

O Május 10., szombat, 10 óra
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban. Mátyás 
király juhásza, Bárányosdi – farkasosdi, 
Aranybárány készítése.

O Május 10., szombat, 10 óra
Hellinger-féle családállítás – Pszichológiai 
terápia az Ifjúsági Házban.

O Május 10., szombat, 10.30
Közösségi rajzolás és Ákombákom – 
alkotókör apróságoknak a Modemben.

O Május 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Május 10., szombat, 19.30
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat 
– Vajda János: Requiem. Ősbemutató a 
Szent Anna-templomban. Canticum Novum 
Kamarakórus, Dr. Dobiné Jakab Hedvig  
(orgona). Vezényel: Török Ágnes.

O Május 11–23.
Maksai János festőművész születésnapi 
kiállítása DOTE Elméleti Galériában.

O Május 11., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Május 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Égen-földön túl. Babusgató. 

O Május 11., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai 
foglalkozás: rajzóra.

O Május 11., vasárnap, 17 óra
Vetítés a Csokonai Színházban. Rómeó és 
Júlia. Shakespeare-bérlet.

O Május 11., vasárnap, 18.30
DVSC-TEVA–Újpest FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Május 12., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Május 13., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl.
A mezei és a házi egér. 

O Május 13., kedd ,18 óra
Modem-filmklub.

O Május 13., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysorozat 
– Ittzés Tamás (hegedű) és Papp Rita 
(csembaló) hangversenye a
DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Május 14., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 14., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: Égen-földön túl. 

ELőZETES:
O Május 15., csütörtök, 19.30
Zenés utazás Mendelssohn,
Brahms és Dvořák műveivel.
Koncert a Bartók Teremben.
Közreműködik: Jávorkai Sándor (hegedű), 
Jávorkai Ádám (gordonka), Kodály 
Filharmonikusok. Vezényel: Pad Zoltán.

O Szelek szárnyán – vizek hátán.
Hajók és repülők a postabélyegeken.
A különleges bélyegkiállítás a Malompark 
II. épületének I. emeletén augusztus 20-áig 
látható, míg a Havrics Galéria szervezésében 
a Tavaszi festmény- és kerámiakiállítás a 
Malompark főépületének emeletén április 
10-éig tekinthető meg.
Részletesebb információ:
www.malompark.hu
https://www.facebook.com/malompark.
bevasarlokozpont
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O RÓMEÓ 
VISSZATÉR
DEBRECENBE
Nagyszabású élőze-
nekari koncertet ad 
Dolhai Attila, a Pes-
ti Broadway és a 
nagy sikerű Rómeó 
és Júlia-musical 
sztárja április 10-én 19 órakor a Lovardá-
ban. Vendégművészként Vágó Bernadett 
lesz a partnere. Jegyek már kaphatók a 
Lovarda portáján, a Debreceni Egyetem 
jegypénztárában, a Napló-székházban, a 
Tourinform-irodában és a Frei Caféban.

O FÉRFIÉLET, NŐI SORS
„Összeomlóban van a sok ezer éves 
férfiuralom. És születőben a nők 
lelkében elfojtott igazi és örök Én-
élmény. Az emberiség történetének 
legnagyobb fordulatát éljük. Sorsunk-
ban és párkapcsolatainkban olyan 
drámák zajlanak, amelyeket nemigen 
tapasztaltunk a múltban.” – Müller 
Péter sorai ezek, aki április 16-án tart 
előadást a Kölcsey Központban. Az 

est folyamán az író, a hazai populáris-ezote-
rikus irodalom legismertebb alakja izgalmas 
beszélgetésre hívja a közönséget.

O TÁNC A VILÁG KÖRÜL
A tánc szerelmeseit várják 
április 8-án és 10-én a Cso-
konai Színházba, illetve a Víg 
Kamarszínházba, ahol elképesz-
tően látványos élményt ígérnek 
a Budapest Táncszínház előadásai. A 80 nap alatt a Föld 
körül főhőse világ körüli útra indul. Így különböző kultú-
rákat, életszituációkat és változatos táncokat mutat be a 
darab, melynek végén a jónak kell győznie. A gálaműsor 
pedig most futó, sikeres előadásokat idéz meg. Ravel 
Bolerója – a végkimerülésig szóló tánc – olyan balett, 
tisztelettel adózik a modern tánc minden mesterének. 
Míg az Egy napló víziói Anne Frank történetét idézi meg 
– a tánc és az irodalom határán egyensúlyozva.

O MULATSÁG – FABATKÁÉRT
Szent György-napi vásárt és csa-
ládi napot rendez április 26-án a 
Napraforgó Waldorf Iskola. (Bejárat 
az iskolaudvarra a Kút u. 19. felől!) 
Mint mindig, ezúttal is hagyomány-
ápoló kézművesmesterek kínálják 
portékájukat, a bolhapiacon pedig a 
diákok fabatkáért árulják személyes 
kincseiket. A szervezők meglepetés-
programokról, dínomdánomról is 
gondoskodnak az egész nap tartó 
mulatságon. Egy olyan program lesz ez, ahol az egész 
család jól fogja magát érezni!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Krea-
tív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők 
sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak 
tartotta magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág  kilenc, Blanka pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gim-
nazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen; 
teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfo-
kú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kre-
atív Tananyagot használták. (Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya 
miatt a végzősök fele nem veheti át diplomáját!) 
A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelvvizs-

gájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga 
nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizo-
nyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon találha-
tó, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, 
hogyan lehet minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy 
elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 
06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek 
bemutatója Debrecenben és Hajdúböször-
ményben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, 
HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és  21 990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom mellett 
( Kossuth u. 59. )) 2014. április 18-án (péntek) 
és április 25-én (péntek) 17-19 óráig. 

O HAJDÚBöSZöRMÉNYBEN A SILLYE 
GÁBOR MűVELőDÉSI KöZPONTBAN
(Bocskai tér 4.) 2014. április 24-én (csütörtök)  
17-19 óráig.

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!
Te is lehetsz nyelvzseni!

A középiskolás nyelvvizsgabajnok Székesfehérváron!
Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 8!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos 
gimnazista beszél korosztályos re-
kordjáról és az ehhez vezető mód-
szerről - a Kreatív Nyelvtanulásról!
- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 
18 évesen ezt a rendkívüli telje-
sítményt véghezvinnie? Nyolc kö-
zépfokú nyelvvizsgájával ugyanis 

nyelvtanulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Magyarorszá-
gon! Kérem, sorolja fel őket időrendi sorrendben! 
- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre bontani: 
2010 március - spanyol, június – német, szeptember - francia, 2011 ja-
nuár – olasz, május – holland, szeptember – orosz, 2012 január – esz-
perantó, április - dán. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú, elő-
tanulmányaim csak németből voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
- Hogy találkozott a módszerrel?
- Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor gimnáziumba 
kezdtem járni, kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudnék hatéko-
nyabban tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzőt, hívta fel 
a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is sikerrel 
használta a tananyagot. 
- Mi a tanulás menete?
- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a saját tempójában tud 
tanulni a tanuló, így maga osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok men-
tén haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tananyag minden 
nyelvi létformára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni 
a gyors beszédet.

- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer kétnyelvű fela-
datot időre is el kell végezni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszé-
lünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelő szókincset, 
érthető nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
- Hogyan tovább? 
- Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulását, és már az érettsé-
gi előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidőmben 
előadásokat tartok a módszerről, hogy mások is megismerjék és ők is 
sikeres nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak velem 
az érdeklődők.
- Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát kívánunk! 

www.kreativnyelvtan.hu 
A két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21. 990 Ft,  

ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, 

norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók 
Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában  

( Fürdő sor 3.)  
2012. május 23-án ( szerda) és május 30-án 

( szerda ) 17-19 óráig. 104-es terem.
valamint

Móron a Lamberg-kastély Kulturális  
Központban ( Szent István tér 5. )  

május 24-én ( csütörtök) és május 31-én  
( csütörtök ) 17-19 óráig. 1-es terem.

info: Hudi Tibor   
tel.: 0630 / 318-4953

Hudi Tibor (06-30/318-4953)
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója 
Szombathelyen és Sárváron!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és  

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

SÁRVÁRON 
a Nádasdy-vár Művelődési Központban (Várkerület 1.) 

2013. szeptember 7-én (szombat) 10-12 óráig.

SZOMBATHELYEN 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK, Ady tér 5.) 

2013. szeptember 6-án (péntek) és 
szeptember 13-án (péntek) 17-19 óráig. (251-es terem.)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – 32 NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyít-
ványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismer-
kedést. Azóta 
ugyanis Virág ki-
lenc, Blanka pe-
dig tizenhárom 
nyelvből szerzett 
középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesít-
ménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tananya-
got használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga 
hiánya miatt a végzősök fele nem ve-
heti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-
rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári 

segítség nélkül.
2. A könyv tartal-

mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló mód-
szer újrakezdésre, 

szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfo-
lyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelv-
tanuló, aki valóban komolyan gondol-
ja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

A középiskolás nyelvvizsgabajnok Székesfehérváron!
Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 8!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos 
gimnazista beszél korosztályos re-
kordjáról és az ehhez vezető mód-
szerről - a Kreatív Nyelvtanulásról!
- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 
18 évesen ezt a rendkívüli telje-
sítményt véghezvinnie? Nyolc kö-
zépfokú nyelvvizsgájával ugyanis 

nyelvtanulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Magyarorszá-
gon! Kérem, sorolja fel őket időrendi sorrendben! 
- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre bontani: 
2010 március - spanyol, június – német, szeptember - francia, 2011 ja-
nuár – olasz, május – holland, szeptember – orosz, 2012 január – esz-
perantó, április - dán. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú, elő-
tanulmányaim csak németből voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
- Hogy találkozott a módszerrel?
- Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor gimnáziumba 
kezdtem járni, kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudnék hatéko-
nyabban tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzőt, hívta fel 
a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is sikerrel 
használta a tananyagot. 
- Mi a tanulás menete?
- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a saját tempójában tud 
tanulni a tanuló, így maga osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok men-
tén haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tananyag minden 
nyelvi létformára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni 
a gyors beszédet.

- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer kétnyelvű fela-
datot időre is el kell végezni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszé-
lünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelő szókincset, 
érthető nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
- Hogyan tovább? 
- Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulását, és már az érettsé-
gi előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidőmben 
előadásokat tartok a módszerről, hogy mások is megismerjék és ők is 
sikeres nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak velem 
az érdeklődők.
- Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát kívánunk! 

www.kreativnyelvtan.hu 
A két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21. 990 Ft,  

ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, 

norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók 
Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában  

( Fürdő sor 3.)  
2012. május 23-án ( szerda) és május 30-án 

( szerda ) 17-19 óráig. 104-es terem.
valamint

Móron a Lamberg-kastély Kulturális  
Központban ( Szent István tér 5. )  

május 24-én ( csütörtök) és május 31-én  
( csütörtök ) 17-19 óráig. 1-es terem.

info: Hudi Tibor   
tel.: 0630 / 318-4953

Hudi Tibor (06-30/318-4953)
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója 
Szombathelyen és Sárváron!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és  

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

SÁRVÁRON 
a Nádasdy-vár Művelődési Központban (Várkerület 1.) 

2013. szeptember 7-én (szombat) 10-12 óráig.

SZOMBATHELYEN 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK, Ady tér 5.) 

2013. szeptember 6-án (péntek) és 
szeptember 13-án (péntek) 17-19 óráig. (251-es terem.)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – 32 NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyít-
ványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismer-
kedést. Azóta 
ugyanis Virág ki-
lenc, Blanka pe-
dig tizenhárom 
nyelvből szerzett 
középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesít-
ménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tananya-
got használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga 
hiánya miatt a végzősök fele nem ve-
heti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-
rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári 

segítség nélkül.
2. A könyv tartal-

mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló mód-
szer újrakezdésre, 

szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfo-
lyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelv-
tanuló, aki valóban komolyan gondol-
ja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.
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Tavasz
a kertekben
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fűnyírók

Benzinmotoros 
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Fűnyíró traktorok

Fűkaszák

Ágaprítók

Idén a szokásosnál valamivel hamarabb megérke-
zett a tavasz a debreceni és a környékbeli kisker-
tekbe. Hogy vártuk már ezt, hogy kimozduljunk a 
négy fal közül! Öröm ilyenkor kint serénykedni a 
szabad ég alatt. Talajlazítás, metszés, fűnyírás, 
permetezés – csak néhány az ilyenkor esedékes 
munkák sorából. Az persze korántsem nem mind-
egy, mivel dolgozunk, milyen eszközöket haszná-
lunk. Ha tehetjük, válasszuk minden tevékenység-
hez a legjobbat. Ekkor a munka is öröm lesz, a 
kertünk virulni, a kedvünk ragyogni fog.

2014. április 4-5. (péntek-szombat)
Debrecen, Kishegyesi út 269.
Termékbemutatók, akciók, nyereményjátékok, 
szaktanácsadás

ZUZU 98 Kft. Debrecen, Kishegyesi út 269.
Tel.: 52/522-790  I  30/207-96-15  I  Fax: 52/998-508
E-mail: debrecen@zuzu.hu  I  szerviz@zuzu.hu
Web: www.zuzu.hu
Megtalál minket a FACEBOOK-on is!

Tavaszi kiállítás
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Krea-
tív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők 
sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak 
tartotta magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág  kilenc, Blanka pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gim-
nazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen; 
teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfo-
kú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kre-
atív Tananyagot használták. (Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya 
miatt a végzősök fele nem veheti át diplomáját!) 
A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelvvizs-

gájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.
O 2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga 
nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizo-
nyítják.
O 3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon találha-
tó, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, 
hogyan lehet minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy 
elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor 
06-30/318-4953
www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek 
bemutatója Debrecenben és Hajdúböször-
ményben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, 
HORVÁT tananyagok megtekinthetők
és  21 990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom mellett 
( Kossuth u. 59. )) 2014. április 18-án (péntek) 
és április 25-én (péntek) 17-19 óráig. 

O HAJDÚBöSZöRMÉNYBEN A SILLYE 
GÁBOR MűVELőDÉSI KöZPONTBAN
(Bocskai tér 4.) 2014. április 24-én (csütörtök)  
17-19 óráig.

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!
Te is lehetsz nyelvzseni!

A középiskolás nyelvvizsgabajnok Székesfehérváron!
Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 8!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos 
gimnazista beszél korosztályos re-
kordjáról és az ehhez vezető mód-
szerről - a Kreatív Nyelvtanulásról!
- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 
18 évesen ezt a rendkívüli telje-
sítményt véghezvinnie? Nyolc kö-
zépfokú nyelvvizsgájával ugyanis 

nyelvtanulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Magyarorszá-
gon! Kérem, sorolja fel őket időrendi sorrendben! 
- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre bontani: 
2010 március - spanyol, június – német, szeptember - francia, 2011 ja-
nuár – olasz, május – holland, szeptember – orosz, 2012 január – esz-
perantó, április - dán. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú, elő-
tanulmányaim csak németből voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
- Hogy találkozott a módszerrel?
- Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor gimnáziumba 
kezdtem járni, kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudnék hatéko-
nyabban tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzőt, hívta fel 
a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is sikerrel 
használta a tananyagot. 
- Mi a tanulás menete?
- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a saját tempójában tud 
tanulni a tanuló, így maga osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok men-
tén haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tananyag minden 
nyelvi létformára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni 
a gyors beszédet.

- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer kétnyelvű fela-
datot időre is el kell végezni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszé-
lünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelő szókincset, 
érthető nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
- Hogyan tovább? 
- Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulását, és már az érettsé-
gi előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidőmben 
előadásokat tartok a módszerről, hogy mások is megismerjék és ők is 
sikeres nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak velem 
az érdeklődők.
- Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát kívánunk! 

www.kreativnyelvtan.hu 
A két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21. 990 Ft,  

ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, 

norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók 
Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában  

( Fürdő sor 3.)  
2012. május 23-án ( szerda) és május 30-án 

( szerda ) 17-19 óráig. 104-es terem.
valamint

Móron a Lamberg-kastély Kulturális  
Központban ( Szent István tér 5. )  

május 24-én ( csütörtök) és május 31-én  
( csütörtök ) 17-19 óráig. 1-es terem.

info: Hudi Tibor   
tel.: 0630 / 318-4953

Hudi Tibor (06-30/318-4953)
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója 
Szombathelyen és Sárváron!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és  

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

SÁRVÁRON 
a Nádasdy-vár Művelődési Központban (Várkerület 1.) 

2013. szeptember 7-én (szombat) 10-12 óráig.

SZOMBATHELYEN 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK, Ady tér 5.) 

2013. szeptember 6-án (péntek) és 
szeptember 13-án (péntek) 17-19 óráig. (251-es terem.)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – 32 NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyít-
ványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismer-
kedést. Azóta 
ugyanis Virág ki-
lenc, Blanka pe-
dig tizenhárom 
nyelvből szerzett 
középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesít-
ménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tananya-
got használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga 
hiánya miatt a végzősök fele nem ve-
heti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-
rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári 

segítség nélkül.
2. A könyv tartal-

mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló mód-
szer újrakezdésre, 

szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfo-
lyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelv-
tanuló, aki valóban komolyan gondol-
ja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

A középiskolás nyelvvizsgabajnok Székesfehérváron!
Tízhetenként középfokú nyelvvizsga, két év alatt 8!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos 
gimnazista beszél korosztályos re-
kordjáról és az ehhez vezető mód-
szerről - a Kreatív Nyelvtanulásról!
- Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 
18 évesen ezt a rendkívüli telje-
sítményt véghezvinnie? Nyolc kö-
zépfokú nyelvvizsgájával ugyanis 

nyelvtanulásban a középiskolások egyéni bajnoka lett Magyarorszá-
gon! Kérem, sorolja fel őket időrendi sorrendben! 
- Nem lesz egyszerű, de megpróbálom évekre bontani: 
2010 március - spanyol, június – német, szeptember - francia, 2011 ja-
nuár – olasz, május – holland, szeptember – orosz, 2012 január – esz-
perantó, április - dán. A hollandot leszámítva mind „origo” típusú, elő-
tanulmányaim csak németből voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
- Hogy találkozott a módszerrel?
- Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor gimnáziumba 
kezdtem járni, kerestem a lehetőséget, hogy hogyan tudnék hatéko-
nyabban tanulni. Nagyapám, aki személyesen ismeri a szerzőt, hívta fel 
a figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel Ő is sikerrel 
használta a tananyagot. 
- Mi a tanulás menete?
- Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a saját tempójában tud 
tanulni a tanuló, így maga osztja be az idejét. Nyelvtani szabályok men-
tén haladva begyakorolja a beszédet és az írást is. A tananyag minden 
nyelvi létformára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és megérteni 
a gyors beszédet.

- Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
- Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer kétnyelvű fela-
datot időre is el kell végezni, olyan sebességgel, ahogy magyarul beszé-
lünk. Ehhez minden segítséget megkap a tanuló, megfelelő szókincset, 
érthető nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsajátításához.
- Hogyan tovább? 
- Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulását, és már az érettsé-
gi előtt szeretnék tíz nyelvvizsgával rendelkezni. Kevés szabadidőmben 
előadásokat tartok a módszerről, hogy mások is megismerjék és ők is 
sikeres nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhatnak velem 
az érdeklődők.
- Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát kívánunk! 

www.kreativnyelvtan.hu 
A két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21. 990 Ft,  

ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, 

norvég, dán, eszperantó tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók 
Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában  

( Fürdő sor 3.)  
2012. május 23-án ( szerda) és május 30-án 

( szerda ) 17-19 óráig. 104-es terem.
valamint

Móron a Lamberg-kastély Kulturális  
Központban ( Szent István tér 5. )  

május 24-én ( csütörtök) és május 31-én  
( csütörtök ) 17-19 óráig. 1-es terem.

info: Hudi Tibor   
tel.: 0630 / 318-4953

Hudi Tibor (06-30/318-4953)
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója 
Szombathelyen és Sárváron!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és  

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

SÁRVÁRON 
a Nádasdy-vár Művelődési Központban (Várkerület 1.) 

2013. szeptember 7-én (szombat) 10-12 óráig.

SZOMBATHELYEN 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK, Ady tér 5.) 

2013. szeptember 6-án (péntek) és 
szeptember 13-án (péntek) 17-19 óráig. (251-es terem.)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – 32 NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók 
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyít-
ványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismer-
kedést. Azóta 
ugyanis Virág ki-
lenc, Blanka pe-
dig tizenhárom 
nyelvből szerzett 
középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pe-
dig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesít-
ménye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tananya-
got használták. Figyelem, manapság 
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga 
hiánya miatt a végzősök fele nem ve-
heti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-
rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és a 
hanganyag megtanít beszélni – tanári 

segítség nélkül.
2. A könyv tartal-

mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló mód-
szer újrakezdésre, 

szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfo-
lyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelv-
tanuló, aki valóban komolyan gondol-
ja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.



Moziműsor
Filmek az Apollóban

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

O NAGYTEREM
Április 3–9. 14., 16 óra  Mr. Peabody és

Sherman kalandjai
3–9. 18, 20.15  Noé
10–16. 13.45, 15.45  Rio 2
10–16. 17.45, 20.15  Amerika Kapitány
(10-én nincs 17.45-tól) – A tél katonája
17–23. 14, 16, 18 (23-án 18-tól nincs) Rio 2
17–23. 20 óra  Amerika Kapitány – A tél katonája
24–30. 14, 18 óra  Rio 2
24–30. 16 óra  Amazonia
24–30. 20.15  Amerika Kapitány 

– A tél katonája

O KISTEREM
3–9. 16.15  A Grand Budapest Hotel
3–9. 18.15, 20.30  Házasokk
10–16. 15.30, 20 óra  Amerika Kapitány
(11-én csak 14.30-tól) – A tél katonája
10–16. 18 óra (11-én 17.00-tól) Rio 2 

17–23. 15.15, 17.45  Amerika Kapitány
– A tél katonája

17–23. 20.15 Transzcendens
24–30. 15.45  Amerika Kapitány – A tél katonája
24–30. 18.15, 20.30  A csajok bosszúja

O ART TEREM (DEÉSY ALFRÉD-TEREM)
3–9. 15 óra  Reszkessetek, kutyaütők!
(5-én és 6-án 17.30-tól is) 
 3–9. 19.30  A Grand Budapest Hotel
10–16. 15.15  A hasonmás
10–16. 17.30 (11-én nincs) A Grand Budapest Hotel 
10–16. 19.45 (11-én 20.00-tól)  Isten fia
17–23. 15.45, 20.30  Joe
17–23. 18.15  Halhatatlan szeretők
24–30. 15 óra  Halhatatlan szeretők
24–30. 17.30  Joe
24–30. 19.45  Isten fia
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Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a 
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben 
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyul-
ladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőr-
telenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai 
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel 
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu
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Megfejtéseiket április 20-áig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre, 

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből, a 650 év 

650 másodperc című alkotásból sorso-
lunk ki két DVD-t. Ezeket szerkesztősé-

günkben vehetik át.

Előző rejtvényünk szerencsés megfejtői:

Nagy Barnáné (Honti u.)
Mórucz Zoltánné (Füredi út 75/A)

Műtét fél tank benzin áráért
A magánklinikák és magánrendelők a legtöbb ember 
számára megfizethetetlen luxust jelentenek. A Lézer 
Magánrendelőben egy fél tank benzin áráért komplett 
lézeres bőrsebészeti műtét vagy lézeres visszér-eltün-
tetés kérhető. Egy hajvágás áráért egy egész régióra 
kiterjedő ultrahang-vizsgálatot kaphatnak a betegek, 
de egy kutyának beadatott védőoltás áráért is kiterjedt 
laborvizsgálat jár.
A megfizethető árak mellett az emberséges légkör, a 
legmagasabb szakmai színvonal biztosítása volt a fő 
szempont a rendelő kialakításakor. A Lézer hét évvel 
ezelőtti megnyitásakor olyan orvosi szolgáltatások 
kerültek Kelet-Magyarországra, melyek a régióban addig 
egyáltalán nem voltak elérhetők. 
Az alkalmazott lézereknek köszönhetően a rendelőben 
fülfelszúrás elkerülésével kezelhetik a középfül-gyul-
ladást, bőrgyógyász keze alatt végeznek végleges szőr-
telenítést, lézeres tetováláseltávolítást. Reumatológiai 
fájdalmainkat lézerkezeléssel enyhíthetik. Az urológiai 
magánrendelésen az elérhető legjobb felbontású ultra-
hang-készüléket használják. A páciensek kérhetnek ter-
mográfiás egésztest-állapotfelmérést, melyre egyébként 
az ország legtávolabbi pontjáról is érkeznek jelentkezők, 
tesztelhetik szívkoszorúereik állapotát, a legjobb áron 
kérhetnek 4 dimenziós felvételt születendő gyermekük-
ről, vagy igényelhetnek üzemorvosi ellátást. 
A konzultációért egyik rendelésen sem számolnak fel 
díjat. A bőrgyógyászati szakrendelésen rendelkezésre 
áll a legkorszerűbb anyajegy-megfigyelő és -elemző 

Az év támogatója, 2013: 
Lézer Magánrendelő
(Magyar Vöröskereszt)

berendezés. Saját kérésre lehet fölhelyezni 24 órás EKG- 
és vérnyomás-megfigyelő készüléket. Végeznek hasi 
ultrahangvizsgálatot, és lehetőség nyílik a nyaki verőerek 
beszűkülésének ultrahangos mérésére is.  A jelentke-
zők a lézeres bőrsebészeti rendelésen, vértelen úton 
szabadulhatnak meg zavaró bőrproblémáiktól. Népszerű 
a vérvétel útján történő tumorszűrés. 

Gyermekeken segítenek
Aki a rendelő valamely szolgáltatását igénybe vette eddig 
bármikor, részvételével segítséget nyújtott annak a több 
mint ezer rászoruló, illetve fogyatékos gyermeknek, aki e 
segítség nélkül nem kapott volna karácsonyi ajándékot, 
nem juthatott volna el nyaralni a családja anyagi helyzete 
miatt. További közel ötszáz olyan gyermek élelmezéséhez 
járult hozzá a rendelő az elmúlt években, akik – szegény-
ségük miatt – legtöbbször csak az iskolában kapnak enni. 
– Biztosan szívmelengető érzés annak, aki a Lézerben 
ellenőrizteti anyajegyeit egy külföldi nyaralás előtt, hogy 
a vizsgálaton való részvételével egy élménnyel többet 
ajándékoz egy kis fogyatékos gyermeknek. 2013-ban 
a rendelő elnyerte az „Év Támogatója” címet a Magyar 
Vöröskereszttől.  

Lézer Magánrendelő  I  Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798  I  www.lezermaganrendelo.hu
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NAGYHETI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND 

Virágvasárnap (VV): április 11.: nagyhétfő (NH), 12.: nagykedd (NK), 13. 
nagyszerda (NSZE): 16., nagycsütörtök (NCS): 17., nagypéntek (NP): 18., 
nagyszombat (NSZ): 19., húsvétvasárnap (HV): 20., húsvéthétfő (HH): 21.

Római katolikusok (Szent Anna-székesegyház)
ONCS: 10 óra:  Krizmaszentelési szentmise. 18: Utolsó vacsora 
emlékünnepe. 19–22: Virrasztás a templomban ONP: 17.15: Keresztúti 
ájtatosság. 18: Urunk szenvedésének ünneplése ONSZ: 20: Húsvét-
vigília, kb. 21.30: Feltámadási körmenet OHV: Urunk feltámadásának 
ünnepe. 7, 8.30; 10, 11.30; 18 óra (a vasárnap délelőtti szentmisék 
végén pászkaszentelés) OHH: 7, 8.30, 10, 11.30, 18: szentmisék

Baptisták
ODebreceni Baptista Gyülekezet (Szappanos u. 23.) HV, HH: 10 és 
17 óra  OÚj Remény (Ötvenhatosok tere 6/a.)  HV: 16 óra OTRINITY 
(Mester u. 24.) HV: 16 óra OÍgéret Háza (Pósa u. 1.) HV: 16 óra

Evangélikusok (Miklós u.)
OVV: 10 óra: Istentisztelet ONCS: 17: Istentisztelet, úrvacsora-
osztással 18: Emlékezés Jézus utolsó vacsorájára terített asztal mellett 
(előzetes jelentkezéssel) ONP: 10: Istentisztelet, úrvacsorával
OHV: 5: Hajnali istentisztelet, 10: Ünnepi istentisztelet, úrvacsorával
OHH: Ünnepi istentisztelet, úrvacsorával

Reformátusok
OVV: 17 óra: Mester utcai templom: debreceni egyházzenészek a János 
Passiót éneklik OVV 18 óra: Zenés passió a Helyőrségi Zenekarral a Kis-
templomban ONSZE: 20 óra: Lamentáció a Kistemplomban, debreceni 
egyházzenészekkel ONSZ: 10 óra: Zsoltáros istentisztelet Zeleméren 
a templomromnál OHV: 5 órakor húsvét hajnali feltámadási liturgia a 
Kistemplomban OHV, HH: 8, 10, és 18 óra: Istentisztelet a Nagytemp-
lomban. (Hétfőn 10-től Bölcskei Gusztáv püspök prédikál.)

Görög katolikusok (Attila téri tempom)
ONH, NK, NSZ: 17 óra: Előszenteltek liturgiája  ONCS: 17 óra: Bazil-li-
turgia vecsernyével, kínszenvedési evangéliumok ONP: 7, 9, 12, 15. óra: 
Királyi imaórák, 17: Sírba tételi vecsernye ONSZ:  7 óra: Jeruzsálemi 
utrenye, 16 óra: Bazil-liturgia vecsernyével, 20 óra: Feltámadási 
szertartás OHV, HH: 6.45, 8.30, 10, 12, 18 óra: Szent liturgia (kedden is, 
kivéve 12 óra)

„A borosüvegeket mindig túl kicsire fújják” – e mottóval nyílt meg decemberben a Borháló 
franchise-hálózat első debreceni üzlete. A hangulatában borospincéket is megidéző belvárosi 
üzlet kiváló minőségű borokat kínál a megszokottnál nagyobb, takarékos kiszerelésben. Tév-
hit tehát, hogy műanyag csomagolásban csak silány borutánzat kapható. A Borháló bőséges 
kínálatában ugyanis az összes magyarországi történelmi borvidék minőségi bora megtalál-
ható a tokaji, a balatoni, a szekszárdi, az egri, a villányi, a mátrai vagy épp a zalai tájakról, 
s – mások mellett – olyan neves borászoktól, mint Takler, Mészáros Pál, Frittmann, Font, 
Lisicza, Radics Barnabás, Wekler vagy Szőke Mátyás. Persze, ha vendégségbe készülünk, 

vagy ajándékozni szeretnénk, a borok 0,75 literes, hagyományos palackozott változata 
is szerepel a kínálatban; ezekkel összehasonlítva még inkább látványos, hogy milyen 

kedvező áron lehet hozzájutni a gondosan válogatott folyóborokhoz bag-in-boxban, 
„magnum” üvegpalackban vagy PET-ben. Érdemes a Borhálót kipróbálni, hiszen a 
mondás a hétköznapokra is igaz: túl rövid az élet, hogy rossz bort igyunk!

Borháló Borkereskedés  I  Debrecen, Péterfia u. 29.
www.borhalo.com/debrecen-peterfia

Borháló: jó borokkal
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