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április

1.  Campus Rádió Party - Paddy And The Rats,
    Bohemian Betyars,  Bordó Sárkány Régizene rend, 
    Ludmilla, Skafunderz, A Nyughatatlan,
5.   CAMPUS Party - dj. Bárány Attila
9.   Nóta Gála

 

február
8.  Rockfarsang - Lord, Blues Company, 
      Etalon, Betonlégy, Chrome Rt.

 

16.  CAMPUS Party - Julia Carpenter
18.  Kowalsky meg a Vega
23.  CAMPUS Party
24.  Dumaszínház - Aranyosi, Badár, KAP
30.  CAMPUS Party

12.  CAMPUS Party - Edo Denova
17.   Dumaszínház - Kiss Ádám, Janklovics Péter
19.  CAMPUS Party - Majka és Curtis
20.  Nyitott Akadémia - Vekerdy Tamás
26.  CAMPUS Party
29.  ROAD tavaszi jubileumi turné

4.  Alvin és a mókusok, Supernem, Fish!, Kozmosz
8.  Nyitott Akadémia - Bagdy Emőke
9.  CAMPUS Party
15. Dr. Csernus Imre előadása

10.  Dumaszínház - Hadházi 50
19.  Félévnyitó CAMPUS Party - Animal Cannibals
26. CAMPUS Party - Halott Pénz
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Találkozásaink városa
Debrecen közművelődési rendszerének átalakítása 
zökkenőmentesen zajlott. A Méliusz-könyvtár és a Déri 
Múzeum integrációja sikeres volt. A debreceniek észre 
sem vehették, hogy – új fenntartóként – a város mű-
ködteti az intézményeket, miközben a szolgáltatások 
bővülésével és az értékek gazdagodásával találkoz-
hattak. Vannak alkalmas terek a lokális és az innen 
kinövő, a befogadott és kisugárzó értékek láthatóvá 
tételéhez. Létrejött a Műterem Galéria, a Modem, a 
Belvárosi Galéria, a Bényi Árpád-terem. Magángalériák 
működnek, kialakult a helyi, regionális és országos 
értékek bemutatásának rendszere. 

Nemcsak eredményeink, feladataink is vannak. Még 
inkább be kellene vonni a város aktív kulturális életébe 
a fiatalabb internet-generációt és az egyetemen ta-
nuló 30 ezer diákot is. Az Ifjúsági Házzal beindult egy 
modell értékű folyamat, és a Főnix Rendezvényszerve-
ző Kft. elmúlt évi programjaiban is számos sikert köny-
velhetünk el ezen a téren. Azonban annak az energiá-
nak, kreativitásnak, érdeklődésnek, ami a mindenkori 
ifjúságban van, még további tereket, alkalmakat kell 
biztosítanunk. 

Sokak számára fontos, mi van a Latinovits Szín-
házzal, és mi lesz a Zenedével. Jelenleg a színházi 
infrastruktúra befejezéséhez szükséges források meg-
teremtésén dolgozunk. A Zenede összetettebb kérdés: 
nem elég csupán a külső felújítás, újra kell gondolni a 
zenei képzés és a zenei kultúra aktuális és jövőben is 
otthonos helyét, a szereplők közötti feladatmegosz-
tást! 

Vannak intézményeink, vannak szakembereink, van-
nak tereink. Időről időre pedig újra kell fogalmazni a 
céljainkat is, arra is gondolva, hogy a kultúra nemcsak 
a művészeteket és a közművelődést foglalja magában, 
hanem a környezethez, a természethez és az egymás-
hoz való viszonyt is. Debrecen a „találkozások városa” 
is, ahol a tradíció és modernség, a szellemi érdek és 
érték találkozik. Velünk, debreceniekkel, akik fontosnak 
gondoljuk a várost és a város kultúráját.

Somogyi Béla
kulturális alpolgármester
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Belépés csak
16 éven felülieknek
Néha hátborzongató, olykor szórakoztató, rá-
adásul elképesztően látványos és a legkevésbé 
sem unalmas. A Halálos természet című tárla-
ton tizennégy képzőművész több mint hatvan 
alkotása látható a Modemben. Köztes, hibrid 
lények, hősök és mellékszereplők a fantasy és 
a sci-fi világából, parádés ötletek: egy olyan 
kiállítás ez, amit nem érdemes kihagyni. Még 
akkor sem, ha bizonyos területei csak 16 év 
felett látogathatóak. Aki nem látta, február 16-
áig még pótolhatja!

Légy jó mindhalálig
Óriási az érdeklődés a musical iránt, melynek a premi-
erjét még az óesztendő vége felé, Luca napján tartot-
ták a Csokonai Színházban. A közönség szereti ezt a 
zenés darabot, s bár a bérletes előadásokra is lehet je-
gyet vásárolni, aki látni szeretné, annak igyekeznie kell 
a jegyváltással. Debrecenben ugyanis Móricz Zsigmond 
Nyilas Misijének története – azaz a Légy jó mindhalálig 
– határozottan sikerre van ítélve. A darabot Várhalmi 
Ilona rendezte, a főbb szerepeket Dánielfy Zsolt, Csikos 
Sándor, Újhelyi Kinga, Garay Nagy Tamás, Bakos-Kiss 
Gábor, Kóti Árpád, Wagner Lajos játsszák. A kollégium 
kisdiákja szerepében pedig több fiatal tehetséget is lát-
hatnak a nézők: Kovács László és Lehner Zalán mellett 
egy ifjú hölgy, Kiss Diána is életre kelti Nyilas Misit.

A legrövidebb hónap
Általában 28, néha viszont – szökőévenként  – 29 na-
pos a február. A pesszimisták mondhatnák, hogy azért 
ilyen rövid, mert ez a farsang hónapja; ne vigyük hát 
túlzásba a mulatságot. Az optimisták meg érvelhet-
nének, hogy ennyivel is közelebb leszünk a tavaszhoz, 
jó az, hogy csak ilyen kurta hónap ez... Akárhogy is, 
tény, hogy a február az ókori Rómában az év utolsó 
hónapja volt, s egyben a megtisztulásé is. (Másképpen 
hogyan is lehetett volna egy új év küszöbét átlépni?) 
Ilyenkor rendre áldozatokat mutattak be, a feláldozott 
állat bőréből pedig szíjat készítettek, amit fibrának 
neveztek; innen ered a hónap neve.
Az pedig, hogy ez most a mi évünk rendjében éppen 
hova esik (nem hátra, hanem előre), szinte mellékes. 
Alkalom arra ez az időszak is, hogy történjen valami, 
hogy kimozduljunk, hogy társasági életet éljünk: köny-
nyen adódhat. Disznótor? Torkos csütörtök? Farsangi 
mulatság? Filmszemle? Maskarádé? Koncertek? Tárla-
tok? Mozi? Felsorolni is sok, mi mindenből választha-
tunk. De azért nem lehetetlen: lapozzák át a Korzót, s 
az idei évben is használják úgy, mint egy szórakoztató, 
hasznos és nélkülözhetetlen iránytűt.

(sz)
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Varázslatos hangula-
tot ígér Sándor Margit 
fotográfus tárlata. 
A velencei karnevál 
című kiállítás  február 
2-án 11 órakor nyílik 
a DOTE Elméleti Galé-
riában, ahol két héten 
át, február 14-éig lesz 
látható. Azaz: elég 
akár csak eddig eljön-
ni egy kis karneváli 
hangulatért...

Állatkerti séták
Szalad az idő az állatkertben is. Alig vagyunk túl az állatok karácso-
nyán, meg az évkezdés programjain, máris itt a február. Folytatódik a 
Zootitkok sorozat: 10-én a recés zsiráfokkal ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők, egy hónappal később, március 10-én pedig a fehér kezű 
gibbonokkal. Ám ahhoz valójában semmi konkrét program nem kell, 
hogy tegyünk egy sétát az állatok és a növények világában, ahol jó a 
levegő, kellemes a táj, és órákon át el lehet nézelődni, csak úgy is...

A Nagyerdei Kultúrpark (Ady Endre út 1.) megközelíthető a
10-es, 12-es, 13-as, 24-es, 26-os buszokkal és 1-es villamossal. 
Információ ezeken a számokon kérhető: (52) 310-065, 413-515, de 
akár mobilon is: (30) 450-48-78. E-mail címük: info@zoodebrecen.hu

Olthatatlanul
Igazi állócsillaga a magyar köny-
nyűzenei életnek Szekeres Adrien. 
Hangját – melyben egyszerre ott az 
állandóság, a nyugalom, a klasszikus 
kisugárzás – ezer közül is felismerjük. 
Adrien profi és megkérdőjelezhetet-
lenül igényes dalokat csinál, ugyan-
akkor bárkit képes megszólítani a 
zenéjével. Debrecenben a legszebb, 
legismertebb dalai szólalnak meg 
február 12-én a Kölcsey Központban.

Karnevál,
fotókon
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O Ideszoktak a fiatalok az Ifiházba? Megked-
velte a közönség?

A Mezon Ifjúsági Iroda után nagy ugrás volt az 
Ifiház, ott ugyanis jóval kisebb léptékű teret kellett 
belaknunk és kevesebb szolgáltatást kellett nyúj-
tanunk. A Mezon ifjúsági irodaként működött, az 
Ifiház pedig – azon túl, hogy közösségi színtérként 
funkcionál – már rendezvények tartására is kiváló-
an alkalmas helyszín. 

O Mennyire építenek a közönség, a fiatalok 
aktív tevékenységére? 

A ház életét nagyban meghatározza azoknak a 
csoportoknak és közösségeknek az aktivitása, akik 
napi-heti-havi szinten tevékenykednek nálunk. Cél-
kitűzéseink közé tartozik, hogy teret biztosítsunk a 
célcsoportunkat érintő helyi kezdeményezéseknek. 

O Mire fordítanak nagyobb hangsúlyt?
A rendezvényekre? A tanácsadásra? A szol-
gáltatásokra?

Elsősorban nem rendezvényhelyszín vagyunk, bár 
rendszeresen vannak saját és befogadott prog-
ramjaink, illetve térítésmentesen igénybe vehető 
szolgáltatásaink, tanácsadásaink, de ez is csak egy 
része mindazon tevékenységnek, melyek itt zajla-
nak. Az Ifjúsági Ház közösségi térként elsősorban 
közösségek, egyének számára találkozási pont. 
Alkotó, gondolkodóműhelyekhez és csoportokhoz 
lehet csatlakozni.

O Sok olyan eseménynek is helyet ad az 
Ifjúsági Ház, melyek nemcsak a fiatalokat 
szólítják meg.

A kezdetektől arra törekedtünk, hogy az intézmény 
generációk találkozási pontja, tere legyen. Ezért 
vannak rendszeresen családoknak szóló rendez-
vényeink is. A nyitást megelőző igényfelmérések 
is azt mutatták, hogy – a környéken lakók életkori 
sajátosságaiból adódóan – figyelnünk kell arra 
a generációra is, amelyik már nem feltétlenül az 
underground zenére kíváncsi. A karácsonyi rendez-
vényeket, ezoterikus előadásokat vagy akár a több 
mint egy éve kezdődő termelői udvart 9–99 éves 
korig látogatják.

O Milyen nyitva tartással dolgoznak? Szom-
baton és vasárnap is üzemelnek?

A ház mindennap 8 és 22 óra között, illetve, az 
aktuális programokhoz igazodva, rugalmas nyitva 
tartással várja a betérőket. A vasárnap kivétel: 
akkor 12 és 20 óra között vagyunk nyitva.

Nem kevés idő telt el azóta, hogy 
2011 őszén megnyílt a 2500 négy-
zetméteres Simonffy utcai Ifjúsági 
Ház. Az eddigi tapasztalatokról, a 
rájuk váró feladatokról, az idei prog-
ramokról és tervekről beszélgettünk 
Csősz Imre ügyvezetővel.
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O Megszokták a környéken lakók, hogy ez egy 
olyan ház, ahol kicsit nagyobb a mozgás, s 
néha talán a hangerő is, mint másutt?

A 2011. szeptember 1-jei nyitás óta – természe-
tesen – megszűnt a nagy csend. A kezdeti vissza-
jelzések alapján megpróbálunk mindent elkövetni 
azért, hogy – a környéken élőket tiszteletbe tartva 
– normális zajszinten üzemeltessük az Ifiházat. Az 
itt élők toleranciáját mindenki nevében köszönjük!

O Milyen lesz a 2014-es év? Milyen progra-
mokat terveznek? Mi az, ami újdonság, válto-
zás lesz a korábbiakhoz képest?

Tartalmas és izgalmas évet zártunk, és hasonlóan 
izgalmas lesz az idei is. Uniós forrásból valósítot-
tunk meg egy tizenhárom hónapon keresztül zajló 
projektet, közben elindítottunk egy másik, szintén 
uniós programot a Debrecen Belváros Funkcióbőví-
tő városrehabilitációja kapcsán. 2014-ben – ennek 
köszönhetően – több civil szervezettel és kulturális 
intézménnyel valósítunk meg programokat, akció-
kat a város közterein és az Ifjúsági Házban.
A kezdetektől törekedünk kilépni a ház falai közül, 
hiszen nyaranta a Hal köz életét pezsdítettük fel 
egy kis nyár esti muzsikával, de ebben az évben az 
eddigieknél is izgalmasabb, tartalmasabb közössé-
gi programokkal, attrakciókkal várjuk az érdeklő-
dőket. 

O A házat a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató 
Nonprofit Kft. üzemelteti, tavaly óta a Hár-
mashegyi Erdei Iskolával kiegészülve. 
O Az Ifjúsági Házban működik a Csomópont 
Drogprevenciós és Információs Iroda is.
O A házban - tehetséges fiatal művészek 
jóvoltából - rendszeresen kiállítások fogad-
ják az ide érkezőket.
O A közösségi tereket civil szervezetek, 
művészeti csoportok, klubok, társaságok 
veszik igénybe. Heti, havi rendszerességgel 
és alkalomszerűen kulturális, szabadidős és 
egyéb tevékenységek, programok várják az 
érdeklődőket. 
O A Dharma Klubban hétről hétre koncertek 
fogadják a fiatalokat. Az épületben működik 
a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület 
által létrehozott Rocksuli. Az egyesület 
jóvoltából grafikai és kézműves-, valamint 
hangszerjavító műhely is működik az épület-
ben.  
O Hetente két alkalommal önkéntes bi-
cikliszerelő műhely is várja a két keréken 
közlekedőket. 
O A földszinten található Mezon Információs 
Pontban helyi és országos rendezvényekre 
lehet jegyet, bérletet vásárolni. Interne-
tezésre ingyenesen használható számí-
tógépek állnak a betérők rendelkezésére, 
s tájékozódni lehet helyi programokról, 
eseményekről. Heti egy-egy alkalommal 
jogi, pályaválasztási, diákjogi, pszichológiai, 
párkapcsolati, grafológiai, EVS-tanácsadás 
keretében szakemberek várják az érdeklődő-
ket. Az épületben wi-fi elérhetőség is van.
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Fiatalokról, de nemcsak fiataloknak forgatott 
játékfilmet a Debrecen Televízió. Az ötödik íz ren-
dezője, Széles Tamás úgy fogalmazott: ez a film 
arról szól, ami a mai gimnazistákat foglalkoz-
tatja, megmutatja, milyen az élete ennek a kor-
osztálynak. „Van benne szerelem, féltékenység, 
sok-sok humor, egy iskolai osztály és egy iskolai 
zenekar, és, persze, drog is, amivel kapcsolatban 
az is kijön a filmből, hogy ne nyúljanak ilyen sze-
rekhez a srácok. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy 
sikeres legyen ez a film. A DTV munkatársai a 
napi munka, az Ady-gimnázium diákjai a tanulás 
mellett, akár a hétvégéjüket is a forgatásokra 
áldozva.”

Az ötödik íz utómunkálatai január végé-
re készültek el. Mint Széles Tamás elmondta, 
mivel a médiahatóság Mecenatúra-programján 
támogatást nyertek a filmre, így az MTV nézői 
láthatják majd először, ezt követően pedig a DTV 
is bemutatja. S hogy mi is az a címben szereplő 
ötödik íz? Kiderül, ha megnéztük ezt az izgalmas-
nak ígérkező filmet.

Az ötödik íz:
elkészült a film

A rögöcsei csoda középpontjában egy, a nehéz 
időkben is boldogulni próbáló falu közössége áll, 
akikben nem nehéz magunkra ismerni... Dánielfy 
Zsolt, a Csokonai Színház művésze, a Debrecen 
Televízió műhelyében készített film rendezője jó 
érzéssel beszél a munkálatokról.

– Ez a negyedik filmem; kis túlzással azt is 
mondhatnám, maga a megszületése is csoda volt. 
Nagy lelkesedéssel dolgoztunk, az egész stáb 
úgy állt hozzá, hogy a lehetőségekhez képest a 
legtöbbet hozzuk ki a filmből is, magunkból is – és 
ez sikerült is. Emlékezetes jelenetek, nagy barátsá-
gok egyaránt születtek a forgatások során. Nagyon 
feszített tempóban haladtunk az utómunkálatokkal, 
hogy januárban mindennel elkészüljünk.

Dánielfy Zsolt úgy érzi, a végeredmény magáért 
fog beszélni: a DTV egy szórakoztató, jó ritmusú 
játékfilmet készített, melyben szatirikus és mulatsá-
gos helyzetek váltják egymást.

A filmet a médiahatóság Mecenatúra-programja 
támogatta, így először az MTV nézői láthatják, majd 
a DTV is bemutatja.

Hamarosan
láthatjuk a tévében
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A világhírű ír származású amerikai táncos,
Michael Flatley által alapított Lord of the 
Dance-produkció március 7-én, pénteken 19 
órától a Főnix Csarnokban szerepel. A Los 
Angeles Times által „varázslatos kalandnak” 
nevezett produkció az ír folklór alapjaira épülő 
utazás az időben, a Jó és a Gonosz klasszikus 
meséje. A 600 jelmezt felvonultató előadás 
sodró iramát sejteti, hogy az 50 táncos átlag-
életkora mindössze 22 év. Csak a legjobbak 
táncolhatnak a világ vezető táncprodukciójá-
ban. 

A társulat előadását mintegy 120 millió 
néző látta eddig. S bár a Lord Of The Dance 
nem először jár hazánkban, a színpadi lát-
ványban és kosztümökben is feljavított show 
a rajongóknak is tud majd újat mutatni. 

A produkcióban – korára való tekintettel – 
Michael Flatley maga ugyan már nem szere-
pel, öröksége, lehengerlő táncosai a 2014-es 
év sodró hangulatú tavaszindító kikapcsoló-
dását ígérik!

O Jegyek kaphatók: www.broadway.hu

Első szerelem
Beckett egyik első, franciául írt novellája 
alapján készült ez a színházi előadás, melynek 
magyarországi ősbemutatóját a Csokonai 
Színházban tartják. A darab egyszerre cinikus 
és humoros: egy olyan ember belső világába 
vezet el bennünket, akit minden zavar, félénk, 
egoista, csavargóként éli mindennapjait apja 
halála óta. Ám egy napon – egy, szinte ész-
revehetetlenül szövődő viszonyon keresztül – 
életében először ismeri meg a „szerelem” szó 
jelentését...

A darab főszerepét Mészáros Tibor játssza, 
a díszlet és jelmez, a koreográfia és a rende-
zés pedig Gemza Péter munkája.
(Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)

O KARIKÁS AZ IFIHÁZBAN.
Február 15-én 16 és 18 óra 
között játszóházat, 17.30 és 
19.30 óra között táncházat 
szervez a Karikás Kulturális 
és Hagyományőrző Egyesü-
let. A kézművesasztaloknál 
használati és dísztárgyak 
készíthetőek. A játszóházat 
és táncházat gyakorló nép-
táncosok és táncpedagógu-
sok vezetik. A programokhoz 
a Törköly zenekar szolgáltat 
muzsikát. A belépés 2 éves 
korig ingyenes, 2–12 év 
közöttiknek 350, 12 év felett 
pedig 500 forint.

Lord of the Dance:
varázslat a Főnixben

Egy szeretnivalón vagány nő 
A Shirley Valentine címszereplője a háztartás napi rutintevékenységei közben – a magánnyal és az örege-
déssel szembenézve – fölteszi magának a kérdést: mi az, amit életemben még megvalósíthatok... Nos, a 
stúdiószínházban ez hamarosan kiderül. Willy Russell híres darabját, amiből film is készült, sokan ismerik 
és kedvelik. Közéjük tartozik Oláh Zsuzsa is, aki végzős főiskolásként látta, s aki már akkor úgy érezte, jó 
volna majd egyszer ezt a szerepet eljátszani. Az idő és az alkalom most érkezett el. Oláh Zsuzsa vállalkozá-
sát különösen izgalmassá és értékessé teszi, hogy most első alkalommal készít monodrámát. Egyedül kell 
a színpadot belaknia és betöltenie, színésztársak nélkül kell tartalmassá és felejthetetlenné varázsolnia a 
nézők számára az estét. A darabot Árkosi Árpád rendezte, a bemutató tervezett időpontja pedig  március 7.
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A világhírű ír származású amerikai táncos,
Michael Flatley által alapított Lord of the 
Dance-produkció március 7-én, pénteken 19 
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Angeles Times által „varázslatos kalandnak” 
nevezett produkció az ír folklór alapjaira épülő 
utazás az időben, a Jó és a Gonosz klasszikus 
meséje. A 600 jelmezt felvonultató előadás 
sodró iramát sejteti, hogy az 50 táncos átlag-
életkora mindössze 22 év. Csak a legjobbak 
táncolhatnak a világ vezető táncprodukciójá-
ban. 

A társulat előadását mintegy 120 millió 
néző látta eddig. S bár a Lord Of The Dance 
nem először jár hazánkban, a színpadi lát-
ványban és kosztümökben is feljavított show 
a rajongóknak is tud majd újat mutatni. 

A produkcióban – korára való tekintettel – 
Michael Flatley maga ugyan már nem szere-
pel, öröksége, lehengerlő táncosai a 2014-es 
év sodró hangulatú tavaszindító kikapcsoló-
dását ígérik!

O Jegyek kaphatók: www.broadway.hu

Első szerelem
Beckett egyik első, franciául írt novellája 
alapján készült ez a színházi előadás, melynek 
magyarországi ősbemutatóját a Csokonai 
Színházban tartják. A darab egyszerre cinikus 
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egoista, csavargóként éli mindennapjait apja 
halála óta. Ám egy napon – egy, szinte ész-
revehetetlenül szövődő viszonyon keresztül – 
életében először ismeri meg a „szerelem” szó 
jelentését...

A darab főszerepét Mészáros Tibor játssza, 
a díszlet és jelmez, a koreográfia és a rende-
zés pedig Gemza Péter munkája.
(Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)

O KARIKÁS AZ IFIHÁZBAN.
Február 15-én 16 és 18 óra 
között játszóházat, 17.30 és 
19.30 óra között táncházat 
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használati és dísztárgyak 
készíthetőek. A játszóházat 
és táncházat gyakorló nép-
táncosok és táncpedagógu-
sok vezetik. A programokhoz 
a Törköly zenekar szolgáltat 
muzsikát. A belépés 2 éves 
korig ingyenes, 2–12 év 
közöttiknek 350, 12 év felett 
pedig 500 forint.

Lord of the Dance:
varázslat a Főnixben

Egy szeretnivalón vagány nő 
A Shirley Valentine címszereplője a háztartás napi rutintevékenységei közben – a magánnyal és az örege-
déssel szembenézve – fölteszi magának a kérdést: mi az, amit életemben még megvalósíthatok... Nos, a 
stúdiószínházban ez hamarosan kiderül. Willy Russell híres darabját, amiből film is készült, sokan ismerik 
és kedvelik. Közéjük tartozik Oláh Zsuzsa is, aki végzős főiskolásként látta, s aki már akkor úgy érezte, jó 
volna majd egyszer ezt a szerepet eljátszani. Az idő és az alkalom most érkezett el. Oláh Zsuzsa vállalkozá-
sát különösen izgalmassá és értékessé teszi, hogy most első alkalommal készít monodrámát. Egyedül kell 
a színpadot belaknia és betöltenie, színésztársak nélkül kell tartalmassá és felejthetetlenné varázsolnia a 
nézők számára az estét. A darabot Árkosi Árpád rendezte, a bemutató tervezett időpontja pedig  március 7.
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James Maxwell Clark néhány hete érkezett Debrecenbe, de 
hamar megszerette a várost, sőt azt mondja, tök jó fejek a 
helyiek. Íme, a debreceni vízilabdacsapat új kapusa.

– Tetszik Debrecen, különösen a belváros. A centrum közelé-
ben lakom, szóval, gyakran sétálgatok a főtéren, beugrom egy 
kávéra valamelyik cukrászdába, vagy benézek az üzletekbe. 
Aranyosak a helyiek, többször előfordult már, hogy percekig 
beszélgettem valakivel egy boltban csak úgy, mert gyakorolni 
akarta az angolt, én meg örültem neki, hogy az anyanyelve-
men szólít meg. Próbálkozom a magyarral is, egyelőre kevés 
sikerrel, de igyekszem.

– Érdekes az ausztrál akcentus...
– Igen, mondták már, pedig én még azok közé tartozom, 

akik szebben beszélnek. Hallanád némelyik csapattársamat a 
válogatottban – még én sem értem őket... Sokszor megkérnek, 
hogy lassabban beszéljek, vagy ami még érdekesebb, hogy 
beszéd közben nyissam nagyobbra a szám, mert nem értik, 
amit mondok. Ilyenkor igyekszem „európaiabban” beszélni; 
már csak azért is, mert tényleg jó, ha van kihez szólni.

– Nincs nagyon messze Ausztrália?
– Egyelőre nincs honvágyam, meg hát ilyen a profik élete. 

Egyébként voltam már Budapesten, ahol találkoztam a honfi-
társaimmal, akik a Fradiban játszanak; szóval, jól elvagyok itt.

– És mi a helyzet a magyar lányokkal?
– Hm... Mit is mondhatnék? Még nem sok lányt ismerek, de 

mindenre nyitott vagyok!

Egyelőre bronzérmet érő helyen állnak az országos ki-
emelt bajnokságban, de attól még lehet aranygeneráció 
a DVSE gyermekcsapatából. A siker kovácsa Miroslav 
Bajin, a szerb edző, aki „mádzsárul” beszél.

„99-es gyerekek júliusban kezdtünk dolgozni. Voltunk 
pár tornára szezon előtte, ott láttunk, mit hibás a csa-
pat, es sikerült kijavítottunk.”

Az egyik szimpatikus vonása Bajin edzőnek, hogy 
egyelőre töri a nyelvet, de mindenképpen próbálja 
magyarul kifejezni magát, ha kérdezik. A legfontosabb, 
persze, a szakmai tudás, aminek kétségkívül birtokában 
van. A szerb iskola nem véletlenül sikeres a vízilabdá-
ban, és az sem véletlen, hogy a mentális felkészülést 
emeli ki az edző.
– Rengeteg tehetséges gyerek van Debrecenben, ami 
nem véletlen, hiszen a magyarok vérében tényleg 
benne van a vízilabda. Az az elszántság, a szenvedély 
és a minden áron győzni akarás viszont kicsit kevésbé 
van meg bennük, mint például a szerb gyerekekben. Ezt 
viszont ki lehet hozni belőlük. Nagyon büszke vagyok a 
csapatomra, mert ők pont ezeknek a tulajdonságoknak 
köszönhetően nyerték meg a meccsek nagy részét.
Bajin edző búcsúzásképpen egy üzenetet fogalmazott 
meg:
– Most akarok mondani szülőknek, gyertek ide gyere-
kekkel, és együtt sikeres leszünk!

Bronzgeneráció

Ausztráliából érkezett az új kapus

15.   DVSE–Ybl Waterpolo
22.   Kaposvár–DVSE

1.   DVSE–Vasas
8.   DVSE–BVSC Zugló
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tehetség
Hű marad önmagához a DVSC-TEVA. A klub filozófiá-
jának megfelelően ismét több saját nevelésű fiatal 
kap lehetőséget a bizonyításra a felnőttcsapatban.

A négy ifjú titán közül Szatmári Csabáé a legis-
mertebb név. Természetesen az édesapja miatt, aki 
1993 és 2008 között, balhátvédként, meghatározó 
játékosa volt a Lokinak. Az ifjabbik Szatmári viszont 
középhátvéd; ősszel a DVSC-DEAC-ban játszott, és 
– ahogy azt már a Korzó előző számában megjósol-
tuk – a mindössze 19 éves játékos máris csatla-
kozott a felnőttcsapathoz. (Persze, a többiekhez 
hasonlóan, egyelőre csak a bővebb kerethez.)
Slakta Balázs szintén 19 éves. Az NB III Keleti-cso-

portjának második helyén álló DVSC-DEAC kapuját 
őrizte ősszel. 16 meccsen 16 gólt kapott, ami – 
figyelembe véve, hogy a fiatal debreceni csapatnak 
a felnőttmezőnyben kellett helytállni – nem rossz 
teljesítmény. A Loki kapusedzői évek óta a tehetsé-
gek között tartják számon; most bizonyíthat.

Berdó Péter a Létavértesben játszotta végig az 
őszt. A csapat éppen a DVSC-DEAC mögött, jelenleg 
a harmadik helyen áll a Keleti-csoportban, többek 
között a 21 éves középpályás kitűnő játékának kö-
szönhetően. Kertész Tamás képességeiről mindent 
elárul, hogy jelenleg ő vezeti a góllövőlistát az NB 
III Keleti-csoportjában. A 21 éves támadó 16 mecs-
csen 12 gólt szerzett az ősszel, és a DVSC-DEAC 
csatárával, Molnár Tamással holtversenyben vezeti 
a góllövők rangsorát.

26.  17.00  Győri ETO–DVSC-TEVA (Liga-kupa)

2.  18.30 Diósgyőr–DVSC-TEVA (NB I)
4.  17.00 DVSC-TEVA–Győri ETO (Ligakupa)
9.  16.30 DVSC-TEVA–Haladás (NB I)

O Elöl Szécsi Márk és Ludánszki Bence, mögöttük 
Berdó Péter (91-es), mellette Dusan Brkovics. Hátul a 
két kapus:  Slakta Balázs és Nenad Novakovics

High-tech
edzés a Lokinál
Pulzusmérő óra, teljesítménydiagnosztikai vizsgálat, 
orvosok, pszichológusok stb.: mindez a labdarúgók 
sikeres felkészüléséért. Ebben is felzárkózna Euró-
pához a Loki. Elsőként az óráikat egyeztették a téli 
alapozásra érkező játékosok. Nem egymással, az 
edzői stábbal. A pihenőidő alatt ugyanis személyre 
szabott edzésmunkát kellett elvégezniük, amit az 
edzők aztán szigorúan ellenőriztek. A Polar sportóra 
és a pulzusmérő mellkasi jeladó folyamatosan 
rögzíti a sportoló adatait, és ki is értékeli azokat. 
A csalás kizárva: a játékos szívritmusa ugyanis 
egyedi, és így beazonosítható. Muszáj volt elvégezni 
az egyéni edzést is.

– Én személy szerint mindig elvégzem ezeket a 
gyakorlatokat; egy idő után hiányzik is a mozgás. 
Nincs ezzel gond; szerintem ezt mindenki felfogja, 
hogy a saját érdeke, hogy jó állapotban maradjon a 
szünet alatt is – mondta Mészáros Norbert.
Az új évet egy Magyarországon egyedülálló teljesít-
ménydiagnosztikai teszttel kezdte a csapat. Többek 

között futópados terheléses vizsgálat, vérképelem-
zés és számítógépes mozgásanalízis is volt. Ezek a 
nyugati kluboknál már természetesek, de a Lokinál 
is egyre inkább támaszkodnak rá. Ez segít a szak-
embereknek is az edzésmunka összeállításában.

– Tavaly év végén megnéztük, milyen állapotban 
mentek el, idén szezonkezdetkor megnéztük, milyen 
állapotban jöttek vissza. Az eredmények alapján 
döntjük el, hogy milyen futóedzésre van szükség, 
és kinek milyen intenzitással kell elvégezni az adott 
gyakorlatokat – mondta Kondás Elemér vezetőedző.
Hiába, ez már a 21. század.

(vgy)

Fiatalság,
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„Azért szeretem jobban a női kézilabdát, mert ha 
nem játszanak jól a lányok, akkor is van miben gyö-
nyörködni.” Ezt egy Loki-szurkoló mondta, és igaza 
van. Van egy olyan szurkolói rangsor, ami nem a 
játéktudás alapján értékeli a DVSC-TVP kézilabdázó-
it. Mivel egy hölgyet sem akarunk megbántani, ezt a 
listát itt nem közöljük, meg hát egyébként is ízlések 
és pofonok, de az biztos, hogy egy kezdőcsapatot 
simán össze lehetne rakni a kedvenc szépségekből.

Azt azért eláruljuk, hogy Valovics Nóra az egyik 
favorit. Nem véletlenül; őt már évekkel ezelőtt 
felfedezte az egyik sportmagazin. A bikinis fotózás-
ról készült videót pedig közel húszezren látták már 
az interneten. Mikor a szépségéről beszélgettünk, 
mégis zavarba jött egy kissé.

– Tudod, hogy téged gyakorlatilag szépségkirály-
nőnek választottak a debreceni szurkolók?

– Komolyan? Jaj, de kedvesek vagytok... Erre hirtelen 
nem tudok mit mondani, de nagyon jólesik, hogy a 
szurkolók így gondolnak rám.
– A modellpályán gondolkodtál már?
– Igazából soha nem jutott eszembe; ez nem én 
vagyok. Persze, minden nő azért igyekszik magát 
rendben tartani, meg szépnek mutatni, de ezen soha 
nem gondolkodtam, hogy esetleg modell legyek; 
inkább még néhány évig kézilabdáznék.
– Mi lesz a kézilabda után? A szépségedből akár meg 
is élhetnél, ahogy sokan teszik ezt Magyarországon.
– Nem, ezt abszolút nem szeretném. Vannak terveim 
a jövőt illetően, de nem ilyen irányban gondolkodom. 
Az a helyzet, hogy arról már rég lecsúsztam volna, 
mert ezt fiatalon kezdik a lányok, meg amúgy is...
Nemcsak szép, szerény is... 
     (vgy)

Szépségkirálynők a pályán

O Pályán kívül: Varsányi 
Nóra és Valovics Nóra

4.     18 óra
        Vác–DVSC-TVP    
15.   18 óra
       Siófok–DVSC-TVP
21.   18 óra
       DVSC–TVP–FTC
25.   18 óra
       DVSC–TVP–Győri Audi ETO

1.     18 óra
       Fehérvár–DVSC-TVP

O Milyen sikerrel lehet alkalmazni ezt a fajta alternatív 
mozgatást?
Akik felkeresnek egy jó szakembert, azok 95 százalékánál lehet ja-
vulást elérni. Főleg mozgásszervi problémák, de migrénes fejfájás, 
zsibbadó végtagok, derékfájdalmak, nyilalló fájdalom esetén is.

O Igaz, hogy a belső szervekre is hatnak a kezelések?
Így van, s ekkor 60-70 százalékos javulásról lehet beszélni. Főleg 
vesebetegségben szenvedők között ismert ez a kezelési eljárás. Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró  I  www.csont-kovacs.hu

De sikereket lehet elérni menzeszproblémákkal, alhasi görcsökkel 
küzdő nők esetében is. 

O Mi befolyásolja a hatékonyságot?
A problémák előrehaladottsága, a mozgathatóság, a csontritkulás 
mértéke, a fájdalom, az ízületek, a csontok állapota mind számí-
tanak.

O Meddig tart a kezelések jótékony hatása?
Az első átmozgatás hatása átlagosan 4 nap és 1 hónap között van. 
De akad, akinél már ez is több hónapra teljes enyhülést hoz. Az is 
számít, ki mennyire tartja be személyre szabott javaslataimat.
A csontkovácsokat sokan csak utolsó esélyként keresik meg. 

O Tényleg így van?
Sajnos, igen, s ezért is alakult ki az a hiedelem, hogy a csontková-
csolás fáj. Gondoljunk bele, hogy azt az embert, akinek hatalmas 
fájdalmai vannak, hogyan is lehetne teljesen fájdalommentesen 
„kimozgatni”! Én azt javaslom: ne várják meg, míg elhatalmasodik 
a fájdalom, keressék fel időben a szakembert, aki segíthet a meg-
előzés miatt.

Tapasztalatok és visszajelzések
MIben Tud segíTenI a CsonTkováCs?
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Az új, második jégpálya tavaszi átadásával a deb-
receni hokisok olyan körülmények között sportol-
hatnak, amely ma Magyarországon egyetlen más 
csapatnak sem adatik meg. Az újabb jégfelülettel 
minden akadály elhárul az elől, hogy a Debreceni 
Hoki Klub fő célkitűzéseit megvalósítsa. 

A klub eltökélt szándéka, hogy az ország legna-
gyobb vidéki egyesülete legyen, azaz minél több 
fiút és lányt szeretne a hokinak megnyerni. Évről 
évre egyre többen csatlakoznak az egyesülethez, és 
köteleződnek el a jégkorongsport mellett. Ez a sport 
nemcsak a mozgás örömét képes megadni, de ki-
tartásra, összetartásra, küzdeni akarásra tanít meg. 
Igazi 21. századi sport, igazi csatákkal, fergeteges 
tempóval.

De nemcsak a legkisebbek csatlakozására szá-
mítanak a klubnál, hanem a különböző korosztályok 
megerősítésére is lehetőséget látnak a jövőben. Úgy 
gondolják, más klubok, városok, esetleg szomszédos 
országok sportolóinak is vonzóvá válhat városunk 
és az egyesület, a kivételes jeges adottságoknak 
köszönhetően. 
Az egyre népesebb jeges közösség, a sportolók, szü-
lők, edzők, amatőr hokisok és drukkerek legnagyobb 

álma azonban mégis csak az, hogy a Jégcsarnok-
ban is első osztályú csapatnak kiálthassák, hogy 
„Hajrá, Debrecen!”. Igazán megérdemelnék az eddig 
oly türelmesen várakozó hokisok és sportrajongók, 
hogy a másodosztályban 8 alkalommal aranyérmes 
DHK feljebb léphessen, és az elit csapatok között 
szerepeljen a 2014–15-ös szezontól. Ezért dolgozik 
az orosz mester, Vlagyimir Scseglov által már két 
éve vezetett juniorcsapat is, mely – a hazai mellett 
– a szlovák bajnokságban is bizonyíthat. Közülük 
sokan képesek lesznek helytállni egy MOL-ligás első 
osztályú csapatban is.
Mi sem mutatja jobban, hogy a kitartó és kemény 
sportszakmai munka jó irányba viszi a debreceni 
hokit, mint az, hogy Könczei Áron, a DHK saját 
nevelésű junior korú játékosa meghívást kapott 
a felnőtt magyar válogatott keretébe. Minden 
utánpótlás-neveléssel foglalkozó klub legnagyobb 
dicsérete és öröme, ha játékosai a magyar váloga-
tott mezében pályára léphetnek. Könczei Áronnak 
most lesz erre esélye! Rajta kívül a fiatalabb korosz-
tályokból is kikerül már néhány debreceni tehetség, 
akik az U14, U15, U16 keretét erősítik. A minta, a 
példa követendő!

O Milyen sikerrel lehet alkalmazni ezt a fajta alternatív 
mozgatást?
Akik felkeresnek egy jó szakembert, azok 95 százalékánál lehet ja-
vulást elérni. Főleg mozgásszervi problémák, de migrénes fejfájás, 
zsibbadó végtagok, derékfájdalmak, nyilalló fájdalom esetén is.

O Igaz, hogy a belső szervekre is hatnak a kezelések?
Így van, s ekkor 60-70 százalékos javulásról lehet beszélni. Főleg 
vesebetegségben szenvedők között ismert ez a kezelési eljárás. Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró  I  www.csont-kovacs.hu

De sikereket lehet elérni menzeszproblémákkal, alhasi görcsökkel 
küzdő nők esetében is. 

O Mi befolyásolja a hatékonyságot?
A problémák előrehaladottsága, a mozgathatóság, a csontritkulás 
mértéke, a fájdalom, az ízületek, a csontok állapota mind számí-
tanak.

O Meddig tart a kezelések jótékony hatása?
Az első átmozgatás hatása átlagosan 4 nap és 1 hónap között van. 
De akad, akinél már ez is több hónapra teljes enyhülést hoz. Az is 
számít, ki mennyire tartja be személyre szabott javaslataimat.
A csontkovácsokat sokan csak utolsó esélyként keresik meg. 

O Tényleg így van?
Sajnos, igen, s ezért is alakult ki az a hiedelem, hogy a csontková-
csolás fáj. Gondoljunk bele, hogy azt az embert, akinek hatalmas 
fájdalmai vannak, hogyan is lehetne teljesen fájdalommentesen 
„kimozgatni”! Én azt javaslom: ne várják meg, míg elhatalmasodik 
a fájdalom, keressék fel időben a szakembert, aki segíthet a meg-
előzés miatt.

Tapasztalatok és visszajelzések
MIben Tud segíTenI a CsonTkováCs?

1-es kód
1000 FT

2-es kód
2000 FT

3-as kód
3000 FT

TAVASZI CIPŐKRE
SZEZon ElŐTTI AKCIÓ
Vágja ki a lap jobb oldalán található, 
engedményre jogosító kuponokat,

és SPÓROLJON!

Az akció más akciókkal nem vonható össze.
A kódokat az üzletben a tájékoztató címkéken

megtalálja; a részletekről érdeklődjön az eladóktól! 

Topán Cipőáruház - Debrecen, Vágóhíd u. 3.
Cipőmodellház - Debrecen, Kossuth u. 5.

Dr. Relax Cipőszalon - Debrecen, Piac u.16.
Tran-Co.hu - Debrecen Plaza, fszt.

A kupon március 31-ig 
váltható be!

A kupon március 31-ig 
váltható be!

A kupon március 31-ig 
váltható be!
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Mindent eljátszik 
a debreceni gitárhős
Különleges gitártechnikájával próbálja magára vonni a figyelmet egy 
debreceni zenész. Enyedi Sándort motiválja a nehéz helyzet; mint 
mondja, szereti, ha meg kell küzdenie a zenével.

Glant Tibor történész, a Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézet oktatójának 
kötete Amerikáról szól. Arról az Amerikáról, amiről mindenkinek van véleménye, 
amit mindenki ismer – még inkább ismerni vél.
Az Amerika, a csodák és csalódások földje egy eddig nem vizsgált témával, a 
dualizmus kori Amerikáról szóló utazási irodalommal foglalkozik. Teszi ezt a 
lehető legtágabb fókusszal: a vernei elképzelt utazásoktól a kormánymegbízot-

Hobo visszatér
Folytatódnak a Hobo-estek a Déri Múzeum dísztermében. Február 20-án 
Földes László, azaz Hobo Faludy-estjét (Ballada a senki fiáról) nézhetik meg 
az érdeklődők. A Nemzeti Színházba készülő, Muszáj Herkules munkacímű 
Ady-darab bemutatója március 20-án, míg a Miskolci Nemzeti Színházba 
tervezett előadás – Hobo saját dalszövegeiből – április 17-én lesz.

Néhány hónapja sokan megismerhették Enyedi Sándor nevét, meg-
nyerte ugyanis az LGT országos gitárversenyét, s jutalmul együtt 

zenélhetett az együttessel. A debreceni zenész 
azonban szeretné a saját útját járni, s abban 
bízik, előbb vagy utóbb megvalósíthatja az 
álmát: koncertezhet, itthon és külföldön is 

meghívják majd fellépésekre. Nem véletlenül emel-
tük ki, hogy lelkes zenészről van szó. Amellett, hogy több helyi 

formációban is penget, különféle szórakoztató rendezvényeken játszik 
csapatával és a világ legismertebb videomegosztó oldalán sorra 

publikálja a saját maga készítette felvételeket, melyeken az látható 
és hallható, hogyan játszik. Van is mit nézni! Enyedi Sándor azon 
kevés gitáros közé tartozik, aki nemcsak eljátszik egy dalt, hanem 

egyszerre több szólamot is kihoz a hangszeréből, így az embernek olyan érzése lehet, mintha nem is csak 
egyetlen gitárt hallana. A tapasztalt zenész – elmondása szerint – nagyon szereti a kihívásokat, s keresi is 
azokat. Nem véletlenül nyúl előszeretettel a népzenei alapokhoz, ismert népi eredetű dallamokhoz. Ezeket 
ugyanis eleve több hangszerre írták, ő viszont arra törekszik, hogy egyedül is élvezetessé tegye a szerze-
ményeket. Az amerikai swinggel is ugyanez a helyzet: magyarra fordítja a bonyolult tengerentúli muzsikát. 
Tervezi, hogy a közeljövőben minél több himnuszt eljátszana; a magyar himnuszt már sikerült feldolgoznia. 
Segítségére lehet új hangszere, amit egy fafaragó művész kizárólag neki készített, s – egyedi módon – az 
aláírását is rávéste Enyedi gitárjának nyakára.

A csodák és csalódások földje

takon keresztül a hivatásos turisták és vadászok 
beszámolói mellett bemutatja a zsáner paródiáit is. 
Amerika a magyarok számára a csodák és fenye-
getések, az álmok és csalódások világa, az ígéret 
földje, vagy annak paródiája, minden s mindennek 
az ellenkezője. Mindenki egyéni amerikai álmait 
keresi benne, csak van, aki nyíltan bevallja ezt, és 
van, aki nem... 

A témával tudományos igénnyel foglalkozó kötet a Debreceni Egyetemi
Kiadó (Debrecen University Press) gondozásában jelent meg.
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Maskarádé 

Télűző mulatság készülődik Debrecen-
ben. Február 21–23. között rendezik meg 
a debreceni maskarádét a Kossuth téren: 
bőséges programkavalkáddal, vidám far-
sangi felvonulással, kiszebábégetéssel. 
Mindehhez ráadásként disznótoros éte-
lek, lélekmelegítő pálinkák, tüzes borok 
lesznek kaphatók!

A mulatság pénteken 16 órakor indul, 
ám a helyszínen már délelőtt lehet toros 
étkeket kóstolgatni. 17.30-tól fellép a 
Törköly zenekar, helyi művészeti csopor-
tok mutatkoznak be, 19.30-tól a Mada-
ras zenekar játszik, illetve retródiszkó 
lesz. Szombaton 10-től a gyerekek 
kézműves játszóházon vehetnek részt, 
délután – többek között – toros-olimpia, 
íjászbemutató lesz. 19 órakor Varga 
Viktor lép fel, majd a Party Band sláger-
parádéja következik. Vasárnap is egész 
napos programokra számíthatunk, mely 
során 16 órakor a Honey Beast Szeged 
Unplugged mutatkozik be. A programon 
való részvétel ingyenes!

A világ zeneirodalmának egyik grandiózus kórusoperája a 
négyfelvonásos Nabucco. A babilóniaiak és zsidók, leigázók 
és leigázottak konfliktusáról (is) szóló opera nem csupán 
a szabadságért, a nemzeti függetlenségért való küzdelem 
ikonikus története. Arról is szól, hogy ha nem népek közötti 
viszályokra és családi drámákra fordítjuk energiáinkat, ha-
nem megértjük az idők szavát, akkor megtaláljuk az Isten-
hez vezető utat és az emberiség életének továbbfolyását. 
A színházi kórus, mely az elmúlt évadokban méltán aratott 
sikert a kritika és a közönség körében is, ezúttal előlép, és 
főszereplővé válik Verdi Nabuccójában.

Az operát – mely a Miskolci Nemzeti Színház és a 
debreceni Csokonai Színház közös produkciója – Kesselyák 
Gergely rendezte. Bemutató: február 28-án.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív 
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 bi-
zonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a 
módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis 
Virág  kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen; teljesítménye 
korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív 
Tananyagot használták. (Figyelem, manapság gya-
kori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt 
a végzősök fele nem veheti át diplomáját!) A tan-
anyag kidolgozója, Gaál Ottó, 27 nyelvvizsgájával 

a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal 
tanulni:
O 1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondat-
rész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – 
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 tartásra, 
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoz-
nunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, il-
letve 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
Hajdúböszörményben!

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.) február 7-én és 
február 14-én (péntek) 17–19 óráig.
O HAJDÚBöSZöRMÉNYBEN, a Sillye 
Gábor Művelődési Központban (Bocskai tér 4.) 
február 6-án (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.



O Miért gondolták úgy, hogy elindítják a matricajátékot?
A játékok nagyon népszerűek a rádiónkban. Erőteljes a hallgatói akti-
vitás, ezért folyamatosan vezetünk be új játékokat még azelőtt, hogy 
valamelyik játék, úgymond, „elfáradna”.

O Miben más ez a játék? Mit nyújt majd a hallgatóknak?
Terveink szerint a matricajátékot hosszú távon, legalább fél éven 
keresztül megtartjuk. A másik lényeges elem az, hogy nálunk a nyere-
mények nagyságrendekkel nagyobbak lehetnek, mint amit a hallgatók 
máshol megszokhattak.

O Mi a játék lényege?
A rádió mindenkinek, aki a játékban részt akar venni, ad egy gépkocsi-
ra felragasztható matricát. Ezt jól látható helyen – lehetőség szerint a 
rendszám környékén! – kell elhelyezni. A rádió munkatársai hét közben 
folyamatosan járják a várost, a nagyobb parkolókat, és a felragasztott 
matricáról fényképet készítenek. Hetente egyszer, pénteken sorsolunk 
a fényképek alapján.

O Mik lesznek a nyeremények?
Az első öt héten 2 személyes wellness-hétvégét sorsolunk ki. A nye-
remény Hajdúszoboszlón, a Panoráma Wellness Apartman Hotelben 
vehető igénybe, és tartalmazza az ingyenes wellness-használatot is. 
Továbbra is érdemes minket hallgatni, mert ebben az esztendőben is 
nagyon sok újdonságot tartogatunk hallgatóink számára.

Matricajátékot indított a Debrecen Rádió FM95

HOBBI- ÉS SZABADIDŐ-KIÁLLÍTÁS A

MALOMPARKBAN
Újabb látványos, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény 
nyílik a Malompark Bevásárlóközpont (Debrecen, Füredi út 27.) 
főépületének emeletén február 20–23. között
 
A hobbi- és szabadidő-kiállítás témakörei:
Búvárkodás  I  Hegymászás, barlangászat  I  Kerékpár  I  Snowboard, 
sí  I  Gokart- és versenypálya  I  Horgászat, vadászat  I  Futball, futsal  
Motorozás  I  Sportlövészet  I  Testépítés  I  Turizmus, utazásszervezés
 
A kiállításon láthatnak azt érdeklődők versenygokartokat, rallycross 
és drift versenyautókat, versenymotorokat is. De a szervezők nem 
csak a technikai sportok kedvelőit várják: a gyerekek és gyermekes 
családok számára külön programokkal készülnek. Egy hamarosan 
nyíló élménypark például komplett meseerdőt rendez be, ahol – az él-
ménybújócskán kívül – profi fotózás és arcfestés is várja a gyerekeket, 

miközben a szülők a kiállítók aktív sport- és ökoturisztikai ajánlataival 
is ismerkedhetnek.  Az esemény látogatói között verseny- és élményje-
gyeket, valamint értékes belépőket sorsolnak ki sporteseményekre és 
turisztikai helyszínekre.

A hobbi- és szabadidő-kiállítás vendége lesz – többek között – az 
Európa- és Pánamerikai versenyek 3. helyezettje, Puskás Géza 
sportlövészbajnok, de több neves sportoló megjelenésére is lehet majd 
számítani.
 
A belépés díjtalan!
 
www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

Szombaton 14 órától kerékpáros show-t tartanak a mélygarázs-
ban! Számos témában, számos kiállítóval, 400 négyzetméteren 
várja a rendezvény a látogatókat! Különteremben filmvetítés, 
élménybeszámolók!
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Nagyszabású játéksorozatot 
indított a város egyik legnép-
szerűbb kereskedelmi rádiója. 
Az akció több hónapig tart; 
sorsolás hetente lesz. Az egyre 
népszerűbb kereskedelmi rádió 
hallgatói immár megszokhat-
ták, hogy szinte mindennap, 
akár több alkalommal is lehet 
játszani. A nyereményjátékokat 
nagyon szeretik a hallgatók, 
ezért a Debrecen Rádió FM95 
szerkesztősége egy új játékkal 
színesíti a palettát. A rádió 
hírigazgatóját, Pocsai Istvánt 
kérdeztük a játékról.
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O A STADION januárban már elérte a 80 százalékos ké-
szültséget. Ahogy Krecz Tibor, a Nagyerdei Stadion Rekonst-
rukciós Kft. kommunikációs vezetője nyilatkozta: a műszaki 
készültség menetrend szerinti –  áprilisban próbaüzem, 
májusban nyitás!

O AZ ÚJ JÉGCSARNOK 
épülete március végére elké-
szül, azután hamarosan már 
korcsolyázhatnak is benne 
a versenyzők. Az új épületet 
kifejezetten edzésre szánják, a 
meglévőben pedig több idő jut 
majd a lakossági korizásra

O ZÁRVA A TEMPLOM. Bezárt 
a Nagytemplom január 2-án, ám 
a gyülekezet tagjai nem bánják, 
hogy átmenetileg a Kollégiumban 
imádkoznak: megújul ugyanis 
a Debrecen jelképének számító 
épület. A külső felújítás novem-
ber óta tart, az új esztendőben 
pedig elkezdődtek a munkálatok 
a belső térben. Felszedték a já-
rólapokat, renoválják az oszlopo-
kat, lecserélik a 100 éves padlót 
– még az orgona is szebben szól 
majd, ha felújítják. A tervek sze-
rint júniusra végeznek az összes 
munkával a kivitelezők, húsvétra 
pedig szeretnének elkészülni a 
belső felújítással, hogy újra a 
Nagytemplomban lehessen tar-
tani az istentiszteleteket.

O KÉSZ A TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPARK épülete, 
melynek legmagasabb pontja a 24 méter magasan 
elhelyezkedő kupola. A Tudományok Palotájához 
egy faburkolatú gyaloghídon is be lehet jutni. Ám 
nemcsak a Tudományok Palotája, de a portaépület, 
az állatház és az obszervatórium is elkészült a 
Debreceni Egyetem botanikus kertjében – mint a 
Dehir.hu írta január elején.

O ÚJABB VILLAMOSOK ÉR-
KEZTEK. A város új villamosait 
gyártó Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles már a tizenegye-
dik és tizenkettedik járművet 
szállította Debrecenbe. Az előbbi 
villamost január 10-én helyezték 
az Ispotály utcai vágányszakasz-
ra, az utóbbit január 16-án. 



Mobil műjégpálya épült a főtéren: december 
20-án vehették birtokba a debreceniek a 
Nagytemplom előtti szabadtéri pályát, ahol 
ingyenesen lehetett korcsolyázni.

Utcabál és tűzijáték
Ezrek búcsúztatták az óévet s köszöntötték az új 
esztendőt a főtéren szilveszterkor. A már tizennegyedik 
alkalommal megrendezett Boldog új évet, Debrecen! 
programot – többek között – Keresztes Ildikó, az 
Abrakazabra zenekar és „Debrecen hangjainak” pro-
dukciói tették felejthetetlenné. Az óév utolsó perceiben 
Kósa Lajos, Debrecen polgármestere köszöntötte az 
ünneplőket. „Mit is kívánhatnánk mást, mint azt, hogy 
legyen nagyon sok szerencsénk az életben, a jövő év-
ben. Teljesüljenek azok az álmok és vágyak, amelyeket 
most kívánunk. Mindenkinek jó egészséget, kitartást 
kívánok, szerencsét a családnak, a közösségünknek, a 
városunknak, az országnak” – így fogalmazott a város-
atya, aki az ünneplőkkel együtt számolta vissza 2013 
utolsó másodperceit. A Himnusz közös eléneklését 
követően az egybegyűlteket tűzijáték szórakoztatta, 
majd a legkitartóbb bulizók hajnalig tartó utcabálon 
táncolhatták át 2014 első óráit. (Fotó: Máthé András)

Énekelve, kolompokkal vonultak a főtérre január 6-án a 
Motolla Hagyományőrző Egyesület tagjai. A város karácsony-
fájánál, a 18 méteres fenyőnél regösénekeket adtak elő, s 
elbúcsúztatták a karácsonyi ünnepkört. (Fotó: Máthé András)
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Adventtől vízkeresztig
Hó nem esett ugyan, mégis gyönyörű adventje 
és karácsonya volt a debrecenieknek. Aki decem-
berben a belvárosban sétálgatott, úgy érezhette, 
az egész város hangulatos fényárban úszik. Még 
a különlegesen kivilágított és decembertől janu-
ár 6-áig, vízkeresztig közlekedő „fényvillamosra” 
is fel lehetett szállni. Túlzás nélkül állítható: a 
szeretet jegyében telt a hónap, melynek a Főnix 
Rendezvényszervező Kft., illetve a Debreceni 
Művelődési Központ szervezte kulturális és kö-
zösségi programjain minden korosztály különle-
ges élményekel gazdagodhatott. 

Az év meghatározó debreceni személyiségeit 
kereste a Dehir.hu legutóbbi, 2013 év végén tar-
tott választásával is. Az ismert személyiségek-
ből álló 12 fős zsűri kategóriánként öt jelöltet 
állított, a Dehir.hu internetes szavazásán közülük 
választotta ki a győztest a közönség.

Az év művésze díjat az olvasók szavazatai 
alapján Várhalmi Ilona, az Ady-gimnázium 
művészeti tagozatának vezetője, a Légy jó 
mindhalálig musical rendezője nyerte. Az év 
énekese szintén egy hölgy lett: Erdős Fruzsi-
na. Az év sportolójának Szakály Pétert, a Loki 
csapatkapitányát választották az olvasók, az év 
gazdasági szereplőjének pedig Nagy Sándort, 
a Karát-Invest Kft. ügyvezető-tulajdonosát. Az 
év rendezvénye versenyben a Zamat Pálinka 
és Pároskolbász Fesztivál lett az első. Az év 
embere címet és a zsűri különdíját idén a
dr. Fülesdy Béla által irányított orvosi csoport 
nyerte el, akik megmentették egy agyhalott 
anya babájának az életét. 

A DEOEC orvoscsoportjának nevében dr. 
Molnár Csilla egyetemi docens, az idegsebészeti 
intenzív osztály vezetője vette át a díjat a Hotel 
Lycium Átrium termében december 27-én tartott 
ünnepélyes díjátadón, míg a rendezvények 
kategóriában Miklósvölgyi Péter, a Debreceni 
Campus Kft. igazgatója. 

Az eseményen – melyen részt vett Kósa 
Lajos polgármester és Papp László alpolgár-
mester is – Széles Tamás, a Debrecen Televízió 
ügyvezetője elmondta, nagyon nagy népszerű-
ségnek örvendett a Dehir.hu választása. Kósa 
Lajos pedig beszédében kiemelte, rendkívül 
fontosak az ilyen kezdeményezések, hiszen ezek 
az emberek nagyon sokat tettek a városért, és 
fontos, hogy ezt a város is elismerje.

Bővebben:

Az év emberei Debrecenben



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 projekt célcsoportjait elsősorban a pályá-
zatban együttműködő partnerként részt-
vevő két debreceni oktatási intézmény 
(Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Lilla Téri Általá-
nos Iskola Nagysándor József Általános Is-
kolai Tagintézménye) tanulói, az itt dolgozó 
szakemberek jelentik. A projekt fő célcso-
portja a 14 év feletti még általános iskolai 
tanulmányaikat folytató tanulók. A fiatalok 
nagy része többszöri év ismétlő, iskolake-
rülő, a normákat, törvényeket nem betartó 
diák. A projekt során tervezet megelőzési 
programok az indirekt (nevelésre alapozó) 
módszert  képviselik a bűnmegelőzési célok 

A debreceni székhelyű‚ ’’Szent Miklós’’ Családok Átmeneti Otthona az Új 
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A bűn-
megelőzés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése 
Debrecen kiemelt intézményeiben” címmel valósítja meg projektjét. Az ESZA 
társadalmi Szolgáltató és Nonprofit Kft. által 100 %-ban nyújtott 33 074 710 Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást a 2013. június 1. és 2014.  május 31. 
időszakban kell felhasználni.

és feladatrendszer tükrében. A megvaló-
sítási időszak alatt 11 féle program valósul 
meg, 15 szakember közvetlen közreműkö-
désével. A fogadó intézményekből pedig 
110 fő vesz részt aktívan a projektben. 2013. 
november 29. pénteken, a Lilla Téri Álta-
lános Iskola Nagysándor József Általános 
Iskola Tagintézményében (4031 Debrecen, 
Pósa u. 1.) Dr. Zacher Gábor toxikológus 
orvos közreműködésével drog prevenciós 
előadást hallgathattak meg az érdeklődök, 
majd ezt követően közlekedésbiztonsági, 
fegyverzet-technikai, bűnügyi- technikai 
bemutatók, előadásokat tartottak a terüle-
tileg illetékes iskola rendőrök.

Bűnmegelőzés a debreceni iskolákban I.

Megújult
a sürgősségi betegellátó
Befejeződött a Kenézyy-kórház sürgősségi betegellátó osztályá-
nak felújítása. December 18-án Kósa Lajos polgármester és
dr. Lampé Zsolt, a Kenézy-kórház főigazgatója ünnepélyes kere-
tek között adta át a megújult részleget.

Az európai uniós támogatással megvalósult projekt keretében 
mintegy 583 négyzetméteren végeztek teljes felújítást, valamint 
egy 408 négyzetméteres alapterületű új, kétszintes épületszár-
nyat építettek, melyben három 3 ágyas és egy
7 ágyas betegszoba kapott helyet. Az épületet klimatizálták, 
akadálymentesítették, automatikus tűzjelző rendszerrel látták el.

Új mentőbeálló, mentőbejárat és betegirányító, nagyméretű 
váró és egy háromhelyiséges triage épült. Felújították az őrző-
részleget, ahol most már két 3 ágyas és egy 4 ágyas kórterem 
biztosítja a betegek ellátását.

A magasabb szakmai szintű ellátást az új orvosi eszközök is 
segítik. A mintegy 136 millió forint összértékű eszközfejlesztés 
révén – többek között – új betegőrző monitorrendszer központi 
monitorral, lélegeztetőgép, defibrillátorok, helyszíni röntgen, 
valamint mobil ultrahangkészülék működik az osztályon.

A fejlesztéssel – a kórházi infrastruktúra korszerűsítése mel-
lett – a betegek számára lehetővé vált az egy ponton történő 
belépés a sürgősségi ellátás rendszerébe, gyorsabbá és egysze-
rűbbé téve a kivizsgálást követő végleges ellátáshoz jutásukat.
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Programok            időrendben

Artúr, a cipőhorgász. Újhelyi Kinga és Vranyecz Artúr a gyerekeknek szóló előadásban
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Január 30., csütörtök, 15 és 19 óra
Csokonai Színház: Légy jó mindhalálig. 
Molnár Ferenc- és Szabó Magda-bérlet.

O Január 31., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündérléptefű. Bérletes 
előadás. 

O Január 31., péntek, 15 és 19 óra
Csokonai Színház: Légy jó mindhalálig.
Móra Ferenc- és Téri Árpád-bérlet.

O Január 31., péntek, 17 óra
Tárlatvezetés a Debrecentől Európáig – 
Időutazás régi képeslapokkal című kiállítás 
keretében a Malomparkban.

O Január 31., péntek, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Február 1., szombat
Kínai újév a Modemben. Teakóstolás, 
oroszlántánc, tárlatvezetések. Papírkivágás, 
csomózás, kalligráfia. Este DJ Sztyepp zenél.

O Február 1., szombat, 10 óra
Középkori vásárfia. Családi nap a Kincsek 
Európa szívéből kiállítáon a Déri Múzeumban.

O Február 1., szombat, 13.30
Csereberedélután az Ifjúsági Házban.

O Február 1., szombat, 15 és 19 óra
Csokonai Színház: Légy jó mindhalálig.
Bsz. és Csortos-bérlet.

O Február 1., szombat, 15.30
Bartóktól Hacsaturjánig – Komolyzenei 
koncert az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 1., szombat, 16 óra
Karikás-délután az Ifjúsági Házban. 

O Február 1., szombat, 16 óra
Farsangi téltemető a Motollával a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 1., szombat 
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban 
(17 óra, 17.30 és 18 óra), ill. az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben (17 óra, 17.40 és 
18.20)

O Február 1., szombat, 20 óra
BagolyköpetTurné: Bobafett- / 
Bobakrome- / Zomblaze-koncert a 
Roncsbárban.

O Február 2., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Batu-tá kalandjai. 
Családi előadás. A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. Kamarajáték.

O Február 2., vasárnap, 11 óra
Csillag születik-válogatás az Ifiházban.

O Február 2., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: V. Henrik. Shakespeare-b.

O Február 2., vasárnap, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 3., hétfő, 14 óra
Gyöngyszemek Petőfi Sándor 
költészetéből – irodalmi délután a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Február 3., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Február 3., hétfő, 19.30
DEAC–Kincsem Lovaspark SE futsalmérkőzés 
az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

O Február 4., kedd, 9.30, 11 és 14 óra: 
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja. 14 óra: KalózKaland.

O Február 4., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Február 4., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Február 4., kedd
14 óra: Csokonai Színház: Bors néni, bors!. 
Mesebérlet. 19 óra: Horváth Árpád Stúdió: 
Párizs hídjai. Bsz.

 O Február 4., kedd, 15 óra
Kiállítás Nagy Zsoltné foltvarró 
kézimunkáiból az Újkerti Könyvtárban. 

 O Február 4., kedd, 16 óra
Értékeink. Érem-, bélyeg- és ásványgyűjtő-
kiállítás a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban (március 3-áig).

O Február 4., kedd, 17 óra
Az égi kövek tisztelete és a pán-spermia 
elmélet összefüggései. Meteoritkultuszok 
az ókori Egyiptomtól napjainkig – Incze 
László építész, festő és író előadása a Kossuth 
Gyakorló Általános Iskolában.

O Február 4., kedd, 17 óra
Rogovics-Fehér Lajos fotóművész Az én 
világom c. kiállításának megnyitója a Benedek 
Elek Könyvtárban. 

O Február 4., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.
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Debreceni maskarádé a Kossuth téren. Cívisek vidám télűző mulatsága, disznótoros-pálin-
kás sokadalommal

O Február 4., kedd, 18 óra
Modem-filmklub. Battle Royale.

O Február 4., kedd, 19 óra
Jee Ean Kim és Sei-Eun Kim (Korea) 
kétzongorás hangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 5–7.
Sötét idők túlélői. Országos régészeti 
konferencia a Déri Múzeumban. A kontinuitás 
fogalma, kutatásának módszerei az 5–11. 
századi Kárpát-medence régészetében.

O Február 5–8.
Bocskai István Nemzetközi 
Ökölvívóverseny az Oláh Gábor utcai 
Sportcsarnokban. Selejtezők: 5-én 13 és 18 
órától, 6-án 14 és 18 órától. Elődöntők: 7-én
14 órától. Döntők: 8-án 15 órától.

O Február 5., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 5., szerda 
9.30 és 11 óra: Vojtina Bábszínház: A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja. 14 óra: KalózKaland.

O Február 5., szerda
14 óra: Csokonai Színház: Bors néni, bors!. 
Mesebérlet. 19 óra: Stúdió: Párizs hídjai. Bsz.

O Február 5., szerda, 16 óra
Nyugdíjasklub a Benedek Elek Könyvtárban. 
Ki jelentett kiről? Debreceni ügynöklista. 
Filep Tibor előadása.

O Február 5., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Február 5., szerda, 19 óra
Mezítláb a parkban. Vígjáték két felvonásban 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 6–9.
II. téli motorkiállítás és -vásár a 
Malomparkban. www.motorosnap.com

O Február 6., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Február 6., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: KalózKaland. 

O Február 6., csütörtök, 17 óra
Dani János régész tárlatvezetése a Kincsek 
Európa szívéből kiállításon a Déri Múzeumban.

O Február 6., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 6., csütörtök, 18 óra
Kovách Gergő és Péli Barna 
képzőművészek tárlatvezetése a Halálos 
természet kiállításon a Modemben.

O Február 6., csütörtök, 18 óra
Különleges képek. A Magnitúdó Csillagászati 
Klub előadása az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 6., csütörtök, 18 óra, 18.30 és 19 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 6., csütörtök, 19.30
Bécsi klasszikusok II. – Mozart műveiből. 
Koncert a Bartók-teremben. 

O Február 7., péntek
Hűség. Madarász Gyula festőművész 
emlékkiállítása a Kölcsey Központban – 
március 2-áig.

O Február 7., péntek
10 és 14 óra: Vojtina Bábszínház: Babusgató. 
14 óra: KalózKaland.

O Február 7., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 7., péntek, 17 óra
Lakner Lajos tárlatvezetése a Fekete leves  
kiállításon a Medgyessy-múzeumban.

O Február 7., péntek, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok az Aquaticumban. 

O Február 7., péntek
18 óra: Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Rajz János-bérlet.

19 óra: Víg Kamaraszínház: Első szerelem. 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Február 7., péntek, 19 óra
Rocksuli félévzáró koncert a Roncsbárban.

O Február 8., szombat, 9 óra
Amatőr asztalitenisz-verseny profikkal, 
avagy profi asztalitenisz-verseny 
amatőrökkel a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 8., szombat, 9 óra
Géniusz-kupa. Gyermek sakkverseny az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Február 8., szombat, 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Február 8., szombat, 15 óra
Ezo-szombat az Ifjúsági Házban. Vendég: Kaló 
Jenő asztrológus.

O Február 8., szombat 
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban (17 óra, 
17.30 és 18 óra), az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben (17 óra, 17.40 és 18.20)

O Február 8., szombat, 18 óra
Etalon- / Betonlégy- / Chrome Rt.- / Lord- / 
Blues Company-koncert a Lovardában.

O Február 8., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Első szerelem. Thuróczy 
Gyula-bérlet.

O Február 8., szombat, 19 óra
Rocksuli félévzáró koncert a Roncsbárban.

O Február 9., vasárnap
51. természetbarát hét: Nyitótúra. Bővebb 
információ: www.hajdutura.hu

O Február 9., vasárnap, 10 óra
Zootitkok. A recés zsiráfok a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Február 9., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Iciri-piciri mesék. Babusgató.

O Február 9., vasárnap, 11 óra
Farsang az Alma együttessel a Kölcsey 
Központban. 9 órától játszóház a körfolyosón.

O Február 9., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a 
Modemben: Szomszédok.

O Február 9., vasárnap, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 9., vasárnap, 18 óra
Kovács Kati Valentin-napi élőzenekaros 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Február 10., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 



Februárban gyakran lehet majd szaunaprogramokon részt venni a Hotel Lyciumban és 
az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben

Az Új Spektákulum címmel nyílt a Modemben a kortárs kínai képzőművészetet bemutató 
nagyszabású kiállítás
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O Február 10., hétfő 
15 és 19 óra: Csokonai Színház: Légy jó 
mindhalálig. Ifjúsági és Universitas-bérlet.
18 óra: Víg Kamaraszínház: Első szerelem. 
Ady Endre-bérlet.

O Február 10., hétfő, 14 óra
Válogatás Majzik Ilona megjelent 
írásaiból a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 10., hétfő, 17 óra
51. természetbarát hét. A 60 éves 
Természetjáró Szövetség emlékei hangban és 
képekben a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 10., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Február 10., hétfő, 18 óra
Dumaszínház – Hadházi 50 – Hadházi 
László önálló estje 50. születésnapján a 
Lovardában. Közreműködik: Bellus István.

O Február 11., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Február 11., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Február 11., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: KalózKaland. Bérletes 
előadás. 

O Február 11., kedd, 16 óra
XIV. józsai borverseny a Józsai Közösségi 
Házban.

O Február 11., kedd, 16.30
Fejedelmek fénykora – Az erdélyi 
fejedelemség pénzverése. Krankovics 
Ilona előadása a Déri Múzeumban.

O Február 11., kedd, 17 óra
Fotóriporteri vizsgaképek a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban (február 28-áig).

O Február 11., kedd, 17 óra
51. természetbarát hét: Gyógynövények a 
házipatikában. Előadás a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Február 11., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 11., kedd
18 óra: Csokonai Színház: Légy jó 
mindhalálig. Fekete István-bérlet.
19 óra: Víg Kamaraszínház: Első szerelem. 
Tóth Árpád-bérlet.

O Február 11., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat: 
Sokszínű kamarazene a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Február 12., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 12., szerda
9.30, 11 és 14 óra: Vojtina Bábszínház: A titok. 
14 óra: KalózKaland. Bérletes előadás. 

O Február 12., szerda, 17.30
Egészséges, helyi és finom – a Szatyor helyi 
termelői elosztópontjai Debrecenben. 

Beszélgetés a DMK Belvárosi Közösségi 
Házában.

O Február 12., szerda
15 és 19 óra: Csokonai Színház: Légy jó 
mindhalálig. Ifjúsági és Horváth Árpád-
bérlet.  19 óra: Víg Kamaraszínház: Első 
szerelem. Tóth Árpád-bérlet.

O Február 12., szerda, 17 óra
Hozz egy verset! – Versbarátkör a Benedek 
Elek Könyvtárban. Előttem az utódom: 
Vendégségben.

O Február 12., szerda, 17 óra
51. természetbarát hét: Az Alpok 
csúcsain. Előadás a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Február 12., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Február 12., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. A földi energiáktól az Univerzum 
legfinomabb rezgéséig – Tamkó István 
bioenergetikus előadása.

O Február 12., szerda, 19 óra
Olthatatlanul. Szekeres Adrien koncertje a 
Kölcsey Központban. 

 O Február 13., csütörtök
Életképek – tematikus válogatás a 
galériához kötődő művészek anyagából a Hal 
Köz Galériában (március 22-éig).

O Február 13., csütörtök
9.30, 11 és 14 óra: Vojtina Bábszínház: A titok. 
14 óra: KalózKaland.

O Február 13., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Február 13., csütörtök, 15 és 19 óra
Csokonai Színház: Légy jó mindhalálig. 
Móricz Zsigmond- és Németh László-bérlet.

 O Február 13., csütörtök, 17 óra
Korpela Matti Armas festőművész 
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban 
(március 21-éig).
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O Február 13., csütörtök, 17 óra
51. természetbarát hét: Szászföld 
erődtemplomai. Előadás az Árpád téri 
gyülekezet termében (Kassai út 12.).

O Február 13., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 13., csüt., 18 óra, 18.30 és 19 óra 
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 13., csütörtök, 19 óra
Irodalmi est a Déri Múzeumban. Zenés játék 
József Attila versei alapján. Rendező: Olt Tamás.

O Február 13., csütörtök, 19.30
A Teremtés. Koncert a Bartók Teremben.  

O Február 14., péntek
9.30, 10.30 és 14 óra: Vojtina: A titok. 14 óra: 
KalózKaland. 

O Február 14., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 14., péntek, 17 óra
Valentin-nap az Apolló moziban. 17 óra: 
Jósnő várja a mozi vendégeit. Filmvetítések: 
18 óra: A nő, Vágyak szerelmesei. 20.15: 
Megdönteni Hajnal Tímeát. 20.30: Időről időre.

O Február 14., péntek, 17 óra
Természetbarát-hét: A Pilis-Hargita 
csapatának újabb kalandjai. Előadás a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 14., péntek, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 14., péntek, 19 óra
Debrecen–YBL Waterpolo Club férfi bajnoki 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O Február 14., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Régimódi történet. 
Mensáros László-bérlet.

O Február 14., péntek, 20 óra
Pál Utcai Fiúk-koncert a Roncsbárban.

O Február 15–16.
Izraeli filmnapok az Apolló moziban.

O Február 15–16.
Garamvölgyi Lajos utánpótlás labdarúgó-
emléktorna (U10–U13) az Oláh Gábor utcai 
Sportcsarnokban.

O Február 15., szombat
Csókod KreDenc Alkotói Piac a Valentin-
nap jegyében a Malomparkban.

O Február 15., szombat, 10 óra
Farsangi kézműves játszóház a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 15., szombat, 10 óra
Hétvégi családi játszóházi program a 
Tímárházban.

O Február 15., szombat, 11 óra
Lovas Márton Levente tárlatvezetése a 
Kultúra és műpártoláson a Déri Múzeumban.

O Február 15., szombat 
14 óra: Víg Kamaraszínház: Artúr, a 
cipőhorgász. Bsz. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdió: Hét randi. Bsz. 

O Február 15., szombat, 15 óra
Radics Tamás és Székely József Székely-
magyar Pamír-expedíció 2013 című 
fotókiállítása az Élettudományi Galériában 
(február 28-áig).

O Február 15., szombat, 16 óra
Karikás-délután az Ifjúsági Házban. 
Játszóház és táncház.

O Február 15., szombat, 16 óra
Nefelejcs Természetjáró Kör farsangi 
rendezvénye a Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 15., szombat 
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban 
(17 óra, 17.30 és 18 óra) és az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben (17 óra, 17.40 és 
18.20).

O Február 15., szombat, 19 óra
Csobbanj és bulizz! Valentin-napi 
éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 15., szombat, 19 óra
51. természetbarát hét: bakancsos bál a 
Hajdúság étteremben.

O Február 15., szombat, 19 óra
A k2 Színház előadása a Modemben.

O Február 15., szombat, 20 óra
Magashegyi Underground-koncert a 
Roncsbárban.

O Február 15., szombat, 20.30, 21.15 és 22 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben, bejelentkezés: (52) 514-113.

O Február 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: KalózKaland. A titok.

O Február 16., 11 óra
Kovács Johanna Derkovits-díjas 
festőművész és Büki Attila költő kiállítása 
a DOTE Elméleti Galériában (február 28-áig).

O Február 16., vasárnap, 15 óra
Salát Gergely Kína-szakértő rendhagyó 
tárlatvezetése az Új Spektákulumon. 

O Február 16., vasárnap, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

Naponta 14 000 debreceni keres
autót ,  ingatlant ,  bútort az Apródon.

Talán a tiedet.

Hirdess ingyen
 és adj el gyorsan,
ott ahol a legtöbben!  
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Wrábel Erzsébet kiállítása az Élettudományi Galériában február 14-éig látható

Valentin-nap az Apolló moziban február 14-én: többek között a Megdönteni Hajnal Tímeát 
című magyar filmet is vetítik
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O Február 17., hétfő
14 óra: Csokonai Színház: Bors néni, bors! 
Weöres Sándor-bérlet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdiószínpad: Hét randi. Bérletszünet.

O Február 17., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Február 17., hétfő, 19.30
DEAC–Rákosmenti FC futsalmérkőzés az Oláh 
Gábor utcai Sportcsarnokban.

O Február 18., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Február 18., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 18., kedd, 10 és 14 óra
Csokonai Színház: Bors néni, bors! Fazekas 
Anna- és Zelk Zoltán-bérlet.

O Február 18., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

O Február 18., kedd, 14 óra
Batyus bál a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 18., kedd, 17 óra
Kökényné Szarka Emma festőművész 
kiállítása a Józsai Közösségi Házban (március 
20-áig). Megnyitja: Tar Károlyné.

O Február 18., kedd, 17 óra
Termelői udvar az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 18., kedd, 18 óra
Modem-filmklub: Csungking expressz.

O Február 18., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat: 
Ránki Fülöp zongoraestje a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 19., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 19., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 19., szerda 
10 és 14 óra: Csokonai Színház: Bors néni, 
bors! Kormos István- és Mészöly Miklós-bérlet.
19 óra: Stúdiószínpad: A gyertyák csonkig 
égnek (Parázs). Bérletszünet.

O Február 19., szerda, 14 óra
Csapókerti idősek farsangja a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 19., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Február 19., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. A köztes lét titkai – Domokiné Tóth 
Mária reikimesterrel.

O Február 20–22.
ENERGOexpo, 2014. XI. Nemzetközi 
Energetikai Szakkiállítás és Konferencia a 
Kölcsey Központban.

O Február 20–23.
Hobbi- és szabadidő-kiállítás a 
Malomparkban.

O Február 20., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 20., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Február 20., csütörtök, 14 óra
Farsang a Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 20., csütörtök, 14 óra
IX. józsai farsangi felvonulás

O Február 20., csütörtök 
14 óra: Víg Kamaraszínház: Artúr, a 
cipőhorgász. Gazdag Erzsi-bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínpad:
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Február 20., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 20., csüt., 18 óra, 18.30 és 19 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 20., csütörtök, 19 óra
Hobo: Ballada a senki fiáról – Faludy-est a 
Déri Múzeumban.

O Február 21–23.
Debreceni maskarádé. Télűző mulatság a 
Kossuth téren.

O Február 21., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 21., péntek, 18 óra
IV. Tócóparti farsangi vigasság a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 21., péntek, 18 óra
DVSC-TVP–FTC női bajnoki kézilabda-
mérkőzés a Hódos-rendezvénycsarnokban.

O Február 21., péntek, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 21., péntek, 20 óra
Claps for Caroline- / dAsh- / Testify- / 
Frantic-koncertek az Ifiházban.

Naponta 14 000 debreceni keres
autót ,  ingatlant ,  bútort az Apródon.

Talán a tiedet.

Hirdess ingyen
 és adj el gyorsan,
ott ahol a legtöbben!  
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Wrábel Erzsébet kiállítása az Élettudományi Galériában február 14-éig látható

Valentin-nap az Apolló moziban február 14-én: többek között a Megdönteni Hajnal Tímeát 
című magyar filmet is vetítik
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O Február 17., hétfő
14 óra: Csokonai Színház: Bors néni, bors! 
Weöres Sándor-bérlet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdiószínpad: Hét randi. Bérletszünet.

O Február 17., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Február 17., hétfő, 19.30
DEAC–Rákosmenti FC futsalmérkőzés az Oláh 
Gábor utcai Sportcsarnokban.

O Február 18., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.
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Termelői udvar az Újkerti Közösségi Házban.

O Február 18., kedd, 18 óra
Modem-filmklub: Csungking expressz.

O Február 18., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat: 
Ránki Fülöp zongoraestje a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Február 19., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 19., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 19., szerda 
10 és 14 óra: Csokonai Színház: Bors néni, 
bors! Kormos István- és Mészöly Miklós-bérlet.
19 óra: Stúdiószínpad: A gyertyák csonkig 
égnek (Parázs). Bérletszünet.

O Február 19., szerda, 14 óra
Csapókerti idősek farsangja a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 19., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Február 19., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. A köztes lét titkai – Domokiné Tóth 
Mária reikimesterrel.

O Február 20–22.
ENERGOexpo, 2014. XI. Nemzetközi 
Energetikai Szakkiállítás és Konferencia a 
Kölcsey Központban.

O Február 20–23.
Hobbi- és szabadidő-kiállítás a 
Malomparkban.

O Február 20., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 20., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Február 20., csütörtök, 14 óra
Farsang a Homokkerti Közösségi Házban.

O Február 20., csütörtök, 14 óra
IX. józsai farsangi felvonulás

O Február 20., csütörtök 
14 óra: Víg Kamaraszínház: Artúr, a 
cipőhorgász. Gazdag Erzsi-bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínpad:
A gyertyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Február 20., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 20., csüt., 18 óra, 18.30 és 19 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Február 20., csütörtök, 19 óra
Hobo: Ballada a senki fiáról – Faludy-est a 
Déri Múzeumban.

O Február 21–23.
Debreceni maskarádé. Télűző mulatság a 
Kossuth téren.

O Február 21., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 21., péntek, 18 óra
IV. Tócóparti farsangi vigasság a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 21., péntek, 18 óra
DVSC-TVP–FTC női bajnoki kézilabda-
mérkőzés a Hódos-rendezvénycsarnokban.

O Február 21., péntek, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 21., péntek, 20 óra
Claps for Caroline- / dAsh- / Testify- / 
Frantic-koncertek az Ifiházban.

Naponta 14 000 debreceni keres
autót ,  ingatlant ,  bútort az Apródon.

Talán a tiedet.

Hirdess ingyen
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Ákombákom – alkotókör apróságoknak a Modemben február 8-án és 22-én

Karikás-délutánok az Ifjúsági Házban. Játszóház és táncház február 1-jén, 15-én
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O Február 21., szombat, 20 óra
Roncsbár-farsang – Tarantino-est az 
Aznaposokkal.

O Február 22., szombat  
Télbúcsúztató a Zsuzsi Erdei Vasúttal a 
Hármashegyalján.
Információ: www.zsuzsivasut.hu

O Február 22–23.
Civilek Erdélyért, határok nélkül – Civil 
konferencia a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 22., szombat, 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Február 22., szombat, 11 óra
A nemzet aranya – Hullám Dénes régész 
tárlatvezetése a Megmentett örökségen.

O Február 22., szombat, 15 óra
Ezo-szombat az Ifjúsági Házban. 
Párkapcsolataink asztrológiai megközelítésben 
– Kaló Jenő asztrológussal.

O Február 22., szombat, 15 óra és 19.30 
Rómeó és Júlia. Musical a Főnix Csarnokban. 
Információ: www.programstart.hu

O Február 22., szombat, 16 óra
Maskarás mulatság a Homokkerti Közösségi 
Házban.

O Február 22., szombat
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban 
(17 óra, 17.30 és 18 óra) és az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben (17 óra, 17.40 és 18.20). 

O Február 22., szombat, 19 óra
TÉKA zenekar koncertje az Ifjúsági Házban. 
,,Ritka magyar” lemezbemutató koncert és 
táncház a Törköly zenekarral.

O Február 22., szombat, 20 óra
the Grenma-koncert a Roncsbárban.

O  Február 23., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Batu-tá kalandjai.

O Február 23., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzempedagógia a Modemben: 
Rendező elv.

O Február 23., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika a Kölcsey Központban. 

O Február 23., vas., 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 24–26., 13.30
Delta mozi: Gru 2. Információ: (52) 439-866

O Február 24., hétfő, 14 óra
Farsangi maszkabál a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O  Február 24., hétfő, 14 óra
Víg Kamaraszínház: Artúr, a cipőhorgász. 
Török Sándor-bérlet.

O Február 24., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Február 25., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O  Február 25., kedd, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Illik a tánc a 
farsangnak... Szertartásszínház-rítusjáték.

O Február 25., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 25., kedd, 16.30
A kínai gnózis: Magyarázatok Lao-ce Tao 
Te Kingjéhez. Nagy Lajos könyvbemutatója a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Február 25., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 25., kedd, 17 óra
Kortárs kultúrkör – Felolvasóest az Újkerti 
Könyvtárban. Bemutatkozik Áfra János költő

O Február 25., kedd, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat:
A komoly Rossini. Koncert a DE Aulájában. 
Km.: Canticum Novum Kamarakórus, Kodály Kórus, 
DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara.

O Február 26., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 26., szerda, 14 óra
Környezetnevelési vitafórum a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 26., szerda, 15 óra
Farsangi kézműves foglalkozás a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárban.

O Február 26., szerda, 15 óra
Ki mit tud? – nyugdíjasoknak a Józsai 
Közösségi Házban.

 O Február 26., szerda, 16.30
Cserediák voltam Ausztráliában. Szabó 
Zsófia fotókiállítása a Méliusz-könyvtárban.

O Február 26., szerda, 17 óra
Ezoterikus klub az Újkerti Könyvtárban. 
A köztes lét titkai – Domokiné Tóth Mária 
reikimesterrel.

O Február 26., szerda, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Február 26., szerda, 17.30
A biogazdálkodás jelene és jövője 
Magyarországon - Rózsa Péter biogazdával a 
DMK Belvárosi Közösségi Házában.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)
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O Február 26., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban. Boldogságra születtél – dr. Csikai 
Erzsébet orvos-természetgyógyász előadása.

O Február 26., szerda, 19 óra
Katyi. A Körúti Színház előadása a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Február 26., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Novemberi éj. 
Universitas-bérlet.

O Február 27., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Február 27., csütörtök, 15 óra
Diabétesz-farsang – Télbúcsúztató farsangi 
mulatság a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 27., csütörtök, 17 óra
Székelykapu – A kapu, mint jelkép. Kacsó 
Márton előadása a Józsai Közösségi Házban.

O Február 27., csütörtök, 17.30
Szatyor termelői udvar a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 27., csütörtök, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Novemberi éj. Lendvay-b.

O Február 28., péntek 
Kultúrházak éjjel-nappal. 14 óra: Farsangi 
táncház – Belvárosi kh., 15 óra: teadélután 
– Újkerti kh., ill. farsangi cuháré – Csapókerti 
kh., 16 óra: farsang – Józsai kh.

O Február 28., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 28., péntek, 17 óra
Élő irodalom – Élő könyv. Debreceni és 
környékbeli irodalmárok műveinek, könyveinek 
bemutatója a Méliusz-könyvtárban.

O Február 27., csüt.,  18 óra, 18.30 és 19 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban

O Február 28., péntek, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 

O Február 28., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Nabucco. Premier. Csokonai 
Vitéz Mihály-bérlet.

O Február 28., péntek, 20 óra
Éjféli koncert a DE Zeneművészeti Karon.
Km: DE Zeneművészeti Kar Fúvószenekara, 
Valcer Táncstúdió, Beliczai Balázs, Sonus 
Ütőegyüttes, Budapest Ragtime Band.

O Február 28., péntek, 20 óra
Ismerős Arcok-koncert a Roncsbárban.

O Március 1., szombat
Debrecen–TEVA-Vasas férfi bajnoki 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

 O Március 1., szombat, 15 óra
Simon M. Veronika festőművész Holló 
László-díj-átadóval egybekötött kiállítása 
az Élettudományi Galériában.

O Március 1., szombat, 19 óra
Kínai tradicionális zenekar hangversenye 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt termében.

O Március 2., vasárnap
Finisszázs a Halálos természet c. kiállítás 
keretében a Modemben.

 O Március 2., vasárnap, 11 óra
Nagy Vince festőművész születésnapi 
kiállítása a DOTE Elméleti Galériában

 O Március 2.
Szabadkéz. Rajz a magyar képző-
művészetben tegnap és ma. Kiállítás a 
Modemben.

MÉG LÁTHATó TÁRLATOK
Medgyessy-kör 
     Újkerti Közösségi Ház, február 11-éig
Wrábel Erzsébet
     Élettudományi Galéria, 14-éig
Sándor Margit: A velencei karnevál
     DOTE Elméleti Galéria, 14-éig
Kultúra és műpártolás
     Déri Múzeum, 15-éig
Penészlek kis tehetségei
     Ifiház, 15-éig
Máthé András fotókiállítása
     Méliusz-könyvtár, 21-éig
A cívisek krónikása: Zoltai Lajos 
Méliusz-könyvtár, 22-éig
Emlékezetszínház
     Vojtina Bábszínház, 24-éig
Városi tömegközlekedés, távközlés
     Malompark, 28-áig

O Március 4., kedd, 17 óra
DVSC-TEVA–Győri ETO FC Ligakupa 
labdarúgó-mérkőzés az Oláh Gábor utcai 
Stadionban.

O Március 6., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés a Szabadkézen a Modemben.

O Március 7., péntek
Lord of the Dance a Főnix Csarnokban.

O Március 7., péntek, 18 óra
DVSC-TVP–Győr női bajnoki 
kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

ELőZETES:
O Március 17., hétfő, 19.30
Francia hangulatban Debussyvel és 
Ravellel. Koncert a Kölcsey Központban. 
Vezényel: Kocsis Zoltán.

EgyEdi készítésű lúdtalpbEtét
A lábfájdalmak oka a talp boltozatainak süllyedése, minek következtében, a talp terhelési pontjai 
megváltoznak, s jelentősen megnehezül a járás. Hazánkban új és egyedülálló svájci technológiával 
és alapanyagból egy forradalmian új megoldást kínálunk, mellyel megelőzhető a későbbi állapot 
romlás. A vizsgálat telefonos bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik: 06/52 530 892

GyóGycentrum
Debrecen, Szappanos u. 11.  I  tel: 52/530-892  i  Nyitva tartás: H-p 7:30-15:30  i  Ortopéd szakrendelés Cs 16:00-tól (telefonos bejelentkezés alapján)



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

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A négy beruházási elemet tartalmazó pro-
jektben elsőként a Simonffy utca díszbur-
kolása készül majd el, amelynek eredmé-
nyeként a Hal köz és a Tisza István utca 
közötti útszakasz újul meg a járdákkal és a 
zöldfelületekkel együtt.
Az Ady park teljes rekonstrukciója által 
olyan attraktív közterület jön létre a jelen-
legi leromlott állapotú tér helyén, amely 
egyrészt megfelelő kikapcsolódási lehető-
séget kínál a város lakói, s az ide látogatók 
számára, ugyanakkor méltó környezetet 
teremt a Csokonai Színház műemlék épü-
letének is.
A Nyugati kiskörút 2. szakasza az Arany 
János utca és az Erzsébet utca között épül 
meg, biztosítva a városközpont útjainak 
tehermentesítését, egyúttal jobb megköze-

Folytatódik a Belváros rehabilitációja Debrecenben
Elkezdődött a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem 
című kiemelt projekt megvalósítása, amelyhez a projektgazda – Debrecen Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata – sikeres pályázata révén 2.208.833.314 Ft eu-
rópai uniós támogatást nyert az Észak-alföldi Operatív Program forrásaiból. 

líthetőségét. Az útszakasz a már elkészült 
1. szakasz folytatásaként 2x2 forgalmi sáv-
val és két oldalon tömegközlekedési sávval, 
zöldsávokkal, korszerű közvilágítással és a 
főbb csomópontokban jelzőlámpás forga-
lomirányítással készül majd el. 
A Régi Városháza főépületének külső felújí-
tására és tetőrekonstrukciójára is sor kerül 
a projekt keretében, valamint akadálymen-
tesítik is a műemlék épületet.
A városrehabilitációs projektek nélkülöz-
hetetlen elemei a beruházásokat kiegészí-
tő „soft” tevékenységek, amelyek között a 
beruházásokhoz kapcsolódó kulturális te-
vékenységek mellett különböző szemlélet-
formáló akciók, közösségfejlesztő és egyéb 
programok is megtalálhatók.
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Díjazták a kulturális 
élet szereplőit
Immár hagyomány, hogy a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány a 
Himnusz szatmárcsekei megírásának évfordulóján, a magyar 
kultúra napján adja át díjait és alkotói ösztöndíjait. Január 21-
én a Déri Múzeum volt az ünnepi esemény helyszíne. 

Alkotói ösztöndíjban részesült Balogh László helytörténeti 
kutató; Balogh Róbert phD-hallgató; Kálmán Péter népzenész, 
zenetanár, néprajzkutató; Keczán Mariann muzeológus-mú-
zeumpedagógus és Kelemen Erzsébet költő, író, középiskolai 
tanár; Terdik Angéla fazekas, népi iparművész, népijátszóház-
vezető; valamint Tóth Miklós képzőművész, művész-tanár. Az 
alapítvány kuratóriuma posztumusz Debrecen Kultúrájáért-dí-
jat adományozott Nyirkos Istvánnak, a DE Magyar Nyelvtudo-
mányi Intézete professor emeritusának. Debrecen Kultúrájáért-
díjban részesült Láposi Teréz, a Vojtina Bábszínház művészeti 
vezetője; Varga Magda operaénekes, a Csokonai Színház 
örökös tagja; valamint a Debrecen Dixieland Jazz Band.

Ekkor adták át a Pro Cultura Hungarica-díjat is: ezt Kurkó 
Árpád, a csíkszentkirályi székhelyű Hargita Gyöngye Rt. cégve-
zetője kapta.

A MAG közel 30 kiállítót felvo-
nultató tárlatán a DMK Belvárosi 
Galériájában – többek között – 
Bobonkáné Papp Antónia, Buka 
László, Földi Péter, Kozmáné Bődi 
Ildikó, Makoldi Sándor, Pikó Sándor 
munkái láthatók

O IFJÚSÁGI FILMKLUB. Utolsó idők címmel indul filmklub a DMK Belvárosi Közösségi Házában. A doku-
mentumfilm-sorozat tematikája azt taglalja, miként alakult az ifjúságkép a magyar filmművészetben a 
rendszerváltás után. Az ingyenes filmvetítéseknek a Belvárosi Közösségi Ház Klubterme ad otthont csütör-
tökönként 15-18 óráig. A belépés ingyenes, A projektoros filmvetítéseket beszélgetések követik. Moderátor: 
Szűk Balázs mozgókép-média szakos középiskolai tanár. O Február 6.: Kriza Bori: Dübörög a nemzeti rock 
(2007) , Szűk Balázs: Satanas szolgái (1997) . O 20.: Gát Balázs: Gipsy side (2006) , Vértesi Nagy Péter: 
Donna (2008) O 27.: Szabó Elemér: Attila kincsei (2006) . 



Nagy találkozásra várják a motorsport szerelmeseit, a kétkerekűek ked-
velőit február 6–9. között a Malompark Bevásárlóközpont (Debrecen, 
Füredi út 27.) főépületének emeletén. Bár ez az időszak holtszezonnak 
számít a motorozás szempontjából, már a tavalyi programsorozat is azt 
mutatta, óriási az érdeklődés iránta. Ez a hiánypótló rendezvény sok 
ezer látogatót vonzott az elmúlt alkalommal is. 

Ahogy Molnár Viktória, a Malompark marketingmendezsere el-
mondta: „várjuk mindazokat, akik emlékeznek az elmúlt év kiállítására 
és streetfighter-showjára, s pezseg a vérük, ha megérzik az égett gumi 
szagát. De azokat is szívesen látjuk, akik még nem jártak motorkiállítá-
son. Egészen biztos, hogy élmény lesz számukra is.”

S hogy mit lehet majd látni? Íme a kínálat!
-  Motorkerékpárok: épített, gyorsasági, utcai, cross,
   supermoto, chopper, naked bike kategóriákban
- Kiegészítők, védőfelszerelések, szerelés- és
  kenéstechnikai termékek  bemutatása, vására, szaktanácsadással

- Közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai előadások szakemberektől
- Túra- és versenybeszámolók, filmvetítéssel
- Bemutatkozik a Debreceni Mentőrobogó Szolgálat
- Profi fotózás épített motorokon
- Gyerekeknek  arcfestés
- Szombat 14 órától streetfighter -show
- Vasárnap 10–13 óráig motorszépségverseny
   és használtmotor - börze a mélygarázsban
 
A gyermekmotorral érkezők ajándékot
kapnak (10 év alatt), egyébként
minden motorral érkezőt forró
teával várnak a szervezők.

A rendezvény fővédnöke:
Győri Gyula,
a Nemzeti Közlekedési
Hatóság elnöke.

A belépés díjtalan!
Részletes program:
www.malompark.hu  I  www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont
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Újra lesz debreceni 
szinkron-filmszemle!
Az 1964-ben útnak indított, de a nyolcvanas évek-
ben megszűnt szinkron-filmszemle ismét életre 
kel Debrecenben, az Apolló moziban. A rangos 
rendezvényt ötvenedik évfordulóján, március 6. és 
8. között újra megrendezi a Főnix Rendezvényszer-
vező Nonprofit Kft. 

A szakmai konferenciával, előadásokkal, filmbe-
mutatókkal és közönségtalálkozókkal fűszerezett 
hiánypótló eseményhez hasonlót több, mint két év-
tizede nem rendeztek. A háromnapos rendezvény 
végén, a 10 versenyfilm megtekintése után szak-
mai zsűri dönt, ki volt a tavalyi év legjobb szink-
ronrendezője, -színésze és -színésznője. Az ítészek 
elnöke Veress József filmkritikus lesz, aki a korábbi 
debreceni szemlék aktív részese volt. A versenyfil-
meket a közönség a zsűrivel együtt tekintheti meg, 
s minden filmvetítés találkozhat a filmet szinkro-
nizáló színészekkel, alkotókkal is. De lesz szakmai 
konferencia, és olyan interaktív foglalkozások is, 
ahol az érdeklődő fiatalok azt is megtudhatják, 
hogyan lesz valakiből szinkronszínész.

A Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
az újraindított Debreceni Szinkron Filmszemlével 
szeretne ahhoz hozzájárulni, hogy televíziós tö-
megtermelés idején a magyar szinkron meg tudja 
őrizni értékálló minőségét, hitelességét.
Bővebb információk: www.fonixinfo.hu

DMJV Önkormányzata a 
2012. február 1. és 2014. 
január 31. közötti időben 
valósította meg a TÁMOP-
5.2.5/A-10/2-2010-0042 
azonosító számú, „Kapcso-
lat” - gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 
programok című projektjét, 
melyre 44.400.800 Ft – 100 
%-os intenzitású –, vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesült az alábbi bontás-
ban: Európai Szociális Alap 
37.740.680 Ft (85%), a Magyar 
Állam költségvetése 6.660.120 
Ft (15%). A projekt keretében 
50 állami gondoskodásban élő 
gyerek, 6 krízishelyzetben lévő 
család és 14 átnemeti nevelt 
gyerekek családja vett részt.

Kapcsolat

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



30

Vízkereszt napjától (január 6-ától) a nagyböjt 
kezdetét jelentő hamvazószerdáig tart a 
farsang. Ez utóbbi nap idén március 5-ére 
esik. A magyarság farsangi szokásai a 
három utolsó naphoz – farsangvasárnap-
hoz, farsanghétfőhöz és húshagyókeddhez 
(ez a farsang farka!) – igen hangsúlyosan 
kapcsolódtak. Ezek voltak a legvidámabb, 
legzajosabb, „legbulisabb” napok. De nem 
véletlen az sem, hogy a hamvazószerda után 
következő napnak ilyen beszédes neve volt, 
illetve van: zabálócsütörtök, tobzódócsütör-
tök, kisfarsang, illetve csonka csütörtök né-
ven is ismerik. Vagy, ahogy mi hívjuk: torkos 
csütörtök. Ezen a napon a régiek megették 
a farsangi ételmaradékot, hogy kárba ne 
vesszen, aztán vasárnap (ami idén március 
9-ére esik) indult a nagyböjt.

Ritka magyar
Lemezbemutató koncertet tart a Téka együttes az 
Ifiházban február 22-én. Az 1976-ban alakult zenekar 
célkitűzése a kezdetektől fogva az volt, hogy a magyar 
népzene eredeti hangzásvilágát megőrizzék. Tagjai a 
falun élő zenészmesterektől gyűjtötték a dallamokat, 
tanultak tőlük, együtt muzsikáltak lakodalmakban, 
bálokban, táncházakban. Fontos számukra, hogy – a 
dallamok és a játékstílus megőrzése mellett – átadják 
tudásukat a fiatalabb generációknak. Tanítanak mű-
vészeti iskolákban, zeneiskolákban, valamint segítik a 
magyar népzenei élet utánpótlásának kialakítását.

A Ritka magyar című lemezüket bemutató koncert és 
táncház vendége a Törköly zenekar lesz.

Természetbarátok hete
A DMK rendezvénysorozata megyejárással kezdődik: a nyitótúra 
résztvevői február 9-én Pocsaj különleges építményeit, ill. a kismarjai 
Bocskai-emlékhelyet keresik fel. A Visszatekintés c. előadáson, 10-
én Agárdi Gáborné ismerteti a Természetjáró Szövetség 60 évének 
történetét. Ezt a „Bakancsos barangolás a Shaolin-templomban” című 
előadás követi. Biológusok, orvosok, hegymászók tartanak előadást 
gyógynövényekről, az Alpok csúcsairól és a szászföldi erődtemp-
lomokról 11-e és 14-e között. Lesz bakancsos bál is: a Hajdúsági 
étteremben 15-én. A sorozat február 16-án zárótúrával fejeződik be. 
DMK Belvárosi Közösségi Háza, Kossuth u. 1.  I  (52) 413-939,
dmk@debrecenimuvkozpont.hu, belvarosikh@debrecenimuvkozpont.hu

Kossuth papja
Új könyvet írt Tóth-Máthé 
Miklós, aki a DTV filmje alapjá-
ul szolgáló darab, A rögöcsei 
csoda szerzője is, többek kö-
zött. A Könyves Tóth Kálmán-
ról szóló regényt január 22-én 
mutatta be az olvasóknak a 
Magyarországi Református 
Egyház Kálvin János Kiadó-
ja – stílusosan a Debreceni 
Református Kollégiumban.
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Kemény, de sikeres év volt a tavalyi! – így 
foglalta össze a 2013-as esztendőt kereskedelmi 
szempontból Koncz Gábor, az Opel Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója. A tavalyi év elején 
ugyanis azt a célt fogalmazta meg a cég, hogy 
az Opel legyen továbbra is a legjobb a személy-
autó eladásokban. A „sikeres” minősítés pon-
tosan azt jelenti, hogy 2013-ban ismét az Opel 
állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára.
Nemcsak Magyarországon, de európai szinten 
is jól szerepelt a márka: növelni tudta a piaci 
részesedését és általában is még tovább javult 
az Opel nemzetközi megítélése.
A múlt évi és az idei Opel újdonságok közös 
vonása, hogy egyre több modellben jelennek 

meg a legkorszerűbb szentgotthárdi motorok. 
A Cascada, Zafira, Astra és Insignia után ez év 
elejétől már a Merivában is lesz magyar szív – és 
az igazi felfutás még csak most jön. A tavalyi 
két nagyobb motorcsalád bevezetése után az 
idei év közepén elindul a kis benzinmotorok 
sorozatgyártása. Emellett az 1.6-os dízel és 
benzinmotorok újabb változatai – összesen 20 új 
motorvariáns – is készülnek az Opel magyaror-
szági gyárában.
Ez egyben azt jelenti, minden vásárló megta-
lálhatja az ízlésének, elvárásainak anyagi lehe-
tőségeinek legmegfelelőbb Opel gépjárművet 
– Debrecenben is.
Insignia 2, Mokka, Antara – ilyen az Opel 2014-ben...

Az oldal támogatója:

Magocsa Kft. - Debrecen  I  4032 Debrecen, Böszörményi út 218. 
(52) 536-572   I  debrecen@opelmagocsa.hu  I  www.opelmagocsa.hu

Szalon:  hétfő-péntek 8-17, szombat 9-13
Szerviz és alkatrész: hétfő-péntek 8-17

2013 LEGKEDVELTEBB
SZEMÉLYAUTÓ-MÁRKÁJA
MAGYARORSZÁGON.
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Moziműsor
Filmek az Apollóban

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

O NAGYTEREM
6–12. 14 óra  A mogyoró-meló
6–12. 16, 18.15  A Lego-kaland
6–12. 20.30  Robotzsaru
13–19. 13.45, 15.45  A Lego-kaland
(15-én csak 13.45)   
13–19. 18 óra  A nő
13–19. 20.30  Robotzsaru
(14-én nincs vetítés) 
14. 20.30  Időről időre
20–26. 13.45, 18.15  Téli mese
20–26. 16, 20.30  Műkincsvadászok
27.–március 5. 13.45  Robotzsaru
27.–március 5. 16 óra  A Lego-kaland
27.–március 5. 18.15, 20.30  Non-stop

O KISTEREM
6–12. 13.45  Belle és Sebastien
6–12. 15.45  Augusztus Oklahomában
6–12. 18 óra  A nimfomániás, 1. rész
6–12. 20.15  A nimfomániás, 2. rész
13–19. 14, 16, 20.15  Megdönteni Hajnal Tímeát
(14-én 14, 20.15) 

13–19. 18 óra  A nimfomániás, 2. rész
(14-én és 15-én nem vetítik!) 
14. 18 óra  Vágyak szerelmesei
20-26. 17.45  Műkincsvadászok
20–26. 18, 20  Megdönteni Hajnal Tímeát
(20-án 13.45, 15.45, 20.15) 
27. –március 5. 15.45  A nő
27.–március 5. 18, 20.15  Műkincsvadászok

O ART TEREM
6–12. 15, 19.30  Philomena – Határtalan szeretet
(8-án csak 19.30) 
6–12. 17  A nagy füzet
(8-án nem vetítik) 
8. 15.45  Melankólia
13–19. 15  Philomena – Határtalan szeretet
(16-án nem vetítik) 
13–19. 17  Starbuck
13–19. 19.30  A nagy füzet
(15-én és 16-án nem vetítik) 
20–26. 17 óra  A Plebejus herceg
20–26. 19.30  Bűbáj és kéjelgés
27.–március 5. 15, 19.30  Prince Avalanche
27.–március 5. 17 óra  Az ajtó
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Családi éves bérlet (max. 2 felnőtt és 3 gyermek) 15 000 Ft, Felnőtt (éves) 10 000 Ft, Felnőtt (féléves) 5 000 Ft 
Diák/nyugdíjas (éves) 6 000 Ft, Diák/nyugdíjas (féléves) 3 000 Ft

Múzeumpedagógiai bérlet (5 alkalomra) 2 000 Ft, Páros múzeumpedagógai bérlet (testvéreknek, barátoknak 5 alkalomra) 3 500 Ft

www.modemart.hu
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Megfejtéseiket február 20-áig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre, 

ill. a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió filmjéből, Az élő 

örökség című alkotásból sorsolunk ki két 
példányt, melyeket szerkesztőségünkben 

vehetnek át.

Előző rejtvényünk szerencsés megfejtői:

Toronyai Enikő (Sas u.)
és Ádám Eszter
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O VALENTIN-NAPI AJÁNDÉK. A hosszú és szürke 
január után mindig felüdülést hoz a február.
A tavasz közelsége, a farsangi és báli szezon, nem 
utolsósorban pedig a szerelmesek ünnepe feledteti a 
rossz időt. Még ha kicsit mesterkéltnek is hat, aján-
dékozzuk meg magunkat, párunkat vagy barátunkat 
egy élményteli estével Valentin-nap alkalmából. 
Mindebben olyan előadók segítenek, mint Koncz Zsu-
zsa, Kovács Kati vagy Szekeres Adrien, a Budapesti 
Operettszínház Rómeó és Júlia musical-előadása, 
a Lord of the Dance írtánc-produkció vagy a Kodály 
Filharmonikusok koncertjei. Hogy a Valentin-napi 
ajándék igazi meglepetés legyen, lepje meg szeret-
teit a Tourinform-irodában kapható ajándékutal-
vánnyal, melynek összegét Ön határozza meg, és 
amelyet egy éven belül szabadon használhat fel!
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A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

A projekt során a KultúrÁsz regisztrált tehetség-
ponttá vált, munkatársai részt vettek szakembe-
reknek szóló tanácsadásokon, hospitálásokon, 
tehetségkoordinátori képzésen, szakmai tapasz-
talatcseréken és egy írországi tanulmányúton. Az 
Egyesület együttműködési megállapodást kötött 
három debreceni tehetségponttal, de bővítette 
kapcsolatrendszerét Hajdú-Bihari iskolákkal is. 
Három tehetségnapot tartott, amelyeken tanács-
adások, poszterbemutató, kerekasztal beszélgetés 

Sikerek a tehetségfejlesztésben
200 közoktatási tanulót segített a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület „Egyetemes tehetség” 
projektje 2013. február 1. és 2014. január 31. között. A megvalósításra 9.973.999 forintot 
nyert az Egyesület az Európai Unió TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0012 programjában.

és előadások várták a résztvevőket a tudományos 
életpálya és a továbbtanulás témakörében. A pro-
jekt során a bevont tanulók részére pályaválasztá-
si, kommunikációs, önmenedzsment tanácsadás, 
közösségfejlesztési tréningsorozat, filmklub zaj-
lott. Elkészült egy elektronikus és egy nyomtatott 
kiadvány a tehetséggondozásról. A KultúrÁsz a 
jövőben is a régió egyik tehetséggondozó szerve-
zeteként folytatja munkáját fiatalok és felnőttek 
körében egyaránt.
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Légy jó mindhalálig –
jelenet a Csokonai Színház 
előadásából
(Fotó: Nagy Gábor)

O CSEREBERE. Minden hónap első szombatján 
13.30 órától a paradicsom nyílik meg azok számára 
az Ifiházban, akiknek a gyűjtögetés a hobbija. Ha 
van bélyeged, képeslapod vagy bármi egyebed, ak-
kor hozd el cserebere-délutánunkra minden hónap 
első szombatján! – így ajánlják a szervezők ezt a 
programot. Amire – ráadásul! – a belépés és kira-
kodó asztal is ingyenes. További információ Kádár 
Sándortól kérhető: (06-20) 536-73-88
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Szolgáltatások
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Formakészítés
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