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Egyet akart a magyar:
népből nemzetté lettünk
A honfoglalás és a kereszténység felvétele óta talán 
1848. március 15-e volt a legnagyobb esemény a 
magyarság életében. Etikai, társadalmi és nemzeti 
karakterét a mindent átfogó magyar közösségi élmény 
adta meg, amikor népből nemzetté lettünk, olyan 
hatalmas, közös vállalkozássá, melynek erkölcsi és 
érzelmi sodrása elszánt akarattá lett, hősiességgé az 
önmegszervezésben és önvédelemben egyaránt. 

A sors ritka adományaként ’48-ban egy emberként 
mozdult a nemzet, egyet akart a magyar. Nem vélet-
lenül írta Kossuth, hogy „a nemzetek nagysága […] a 
benső erőnek minden oldalróli kifejtésében keresendő”. 
Ezért lehetett március 15. az elmúlt több mint másfél 
száz évben olyan nap, amelyből a nemzet mindig a 
saját korára átsugárzó hitet és erőt meríthetett. 

Akkori eleink szavai mind a mai napig politikai 
iránytűként is szolgálhatnak. Egy felelős magyar 
kormánynak, mely a függetlenséget és szabadságot, 
közteherviselést és nemzeti összefogást tűzi zászlajá-
ra, éppúgy, mint 1848-ban, a Kossuth által megjelölt 
úton kell járnia: „A politikai bölcsesség nem abban áll, 
hogy a kénytelenségeknek engedjünk, hanem abban, 
hogy a kénytelenségeket megelőzzük.”

Pósán László, 
a Debreceni Egyetem történésze



Újra „dübörög” a Deszka; a fesztivált nyolcadik alka-
lommal rendezik meg idén tavasszal, március 21-e és 
29-e között. A Deszka Fesztivál ezúttal minden eddi-
ginél hosszabb lesz: kilenc nap alatt a kortárs magyar 
dráma debreceni seregszemléje – tizennégy vidéki és öt 
fővárosi produkció mellett – négy előadást lát vendégül 
Romániából, illetve Erdélyből, s négyet Szerbiából, illetve 
a Vajdaságból. Lesz Gördeszka is: ennek keretében a 
kortárs magyar szerzők gyerekeknek és kamaszoknak 
szánt darabjai kerülnek színre. Képünkön: Akárki. Jelenet 
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előaádásból
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Tavasz az
állatkertben
Küszöbön a tavasz! A Nagyerdő árnyas fái alatti intéz-
ményben is! Ahogy az lenni szokott, idén márciusban 
is fókuszba kerül az állatkertben éltető elemünk, a víz. 
Március 18. és 24. között tartják ugyanis a víz hetét. 
Vizes élőhelyek – Ismerkedés a vízi világgal: ez lesz 
a témája az óvodás és kisiskolás csoportok számára 
szervezett játszóházi foglalkozásoknak, melyekhez elő-
zetes bejelentkezés is szükséges. A hónap végén, 29-én 
tartják a Hortobágyi Nemzeti Parkkal közös zoológiai 
vetélkedő – a Csodálatos vadvilág – első fordulóját. 
A következő hónapban, április 14-én pedig ismét a 
Zootitkok következnek: ezúttal az oroszlánokkal és a 
szibériai tigrisekkel „barátkozhatnak” a látogatók.

O (52) 310-065, (52) 413-515
info@zoodebrecen.hu  I  www.zoodebrecen.hu

Deszka:
kilencnapos fesztivál

A versenyekversenye
1988-ban hat, kórusversenyéről híres európai város: 
Arezzo, Debrecen, Gorizia, Tolosa, Tours és Várna tömörült 
szövetségbe, hogy létrehozzák a versenyek versenyét, az 
európai nagydíjas kórusok megmérettetését. A Kórusmuzsika 
Európa Nagydíja mára a világ egyik legismertebb nemzetközi 
kóruszenei eseménye, melyet évente változó helyszínen 
rendeznek meg. A Bartók Béla Nemzetközi Kórusver-
seny alapító tagjaként negyedszer lesz házigazdája 
a versengésnek Debrecen, melynek köszönhetően 
számos, ma már világhírű együttes és karnagy 
nemzetközi pályafutása indult el. A rendkívül izgal-
masnak ígérkező debreceni „csúcstalálkozón” ezúttal 
svéd, ír és Puerto Ricó-i kórusok mérkőznek meg március 
21-én és 22-én a Kölcseyben. A nyitókoncert ingyenes lesz; a 
versenyekre 1200 forintos áron válthatók jegyek.
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Hihetetlen, de már 35 éve vannak népzenei pályán: a Muzsikás 
sokak számára kultikus zenekar, s most Debrecenben is nagyot 
fognak muzsikálni. Közös koncerten lép fel ugyanis a legendás 
hírű zenekar a fiatal, tehetséges fiatalokból álló Buda Folk Band 
legénységével március 27-én a Kölcsey Központban. 

A köztudatban a rajz a huszadik századig alárendelt szerepben, 
más képzőművészeti ágak kiegészítőjeként élt. A grafika átfogó 
fogalmához kapcsolták, mely magában foglalt minden papírra 
készült művet, beleértve az egyedi rajzot, sokszorosított és alkal-
mazott grafikát. A Modem kiállítása – Szabadkéz. Rajz a magyar 
képzőművészetben tegnap és ma – a modern magyar művészet 
kezdeteitől ismerteti az egyedi képzőművészeti rajz 1945 utáni 
tendenciáit, legizgalmasabb kísérleteit több mint 50 olyan alkotó 
munkáin keresztül, akik szerepet játszottak és játszanak a mű-
vészi rajz jelenleg megfigyelhető térnyerésében, Gulácsy Lajostól 
Bukta Imrén át a Gruppo Tökmagig.

Ethno-
trezor
Déri György néprajzi, népmű-
vészeti gyűjteményéből ren-
dez kiállítást ezzel a címmel 
a Déri Múzeum. Déri György 
tüzér ezredes – bátyja, Fri-
gyes példáját követve – a
20. század első harmadában 
alapozta meg értékes, több 
mint 2 ezer darab népmű-
vészeti tárgyból álló gyűjte-
ményét, amelyet 1939-ben 
Debrecen városának ajándé-
kozott. A város és a múzeum 
ekkor egy önálló kiállítóhelyet 
alakított ki a gyűjtemény szá-
mára 1941-ben, a Füvészkert 
utcai iskola épületében, amely 
a második világháború végéig 
működött. A néprajztudo-
mány és a múzeumi szakma 
által jól ismert gyűjtemény – 
kiállítóhely hiányában – azóta 
a raktárak csendjében várt 
sorsára, s növekedett eszmei, 
nemzeti és nem utolsósorban 
anyagi értéke. 2014 márciu-
sában a Déri Múzeum, bár 
nem a teljesség igényével, de 
új tematikus rendben nyitja 
meg a gyűjtemény legjavából 
válogatott Ethno-trezort.
A közönség ezt a jelentős 
kiállítást első ízben már-
cius 15-én láthatja: akkor 
ráadásul ingyenesen, mivel a 
nemzeti ünnepen díjtalanul 
lesz látogatható a múzeum.

O Kelemen Károly: A széncsata hőse, 2002 (grafit, vászon).
Fotó: Sulyok Miklós

Szabadkéz

Muzsikálni fognak!
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O Közel egy éve avatta fel azt az emlék-
táblát, mely nemzeti emlékhellyé nyilvánít-
ja a debreceni Református Nagytemplomot 
és a Kollégiumot. Ön szerint mit közve-
títenek, üzennek ezek az intézmények a 
városiaknak és a magyaroknak?

Ez a két intézmény nemcsak a város és a 
református magyarság jelképe, de a magyar tör-
ténelem és irodalom egyik igazodási pontja is. 
Nem csupán hagyományunk, de műveltségünk 
és jellemünk is tükröződik benne. Ugyanakkor 
fontos, hogy – a dicső múlt hagyományának 
ápolása mellett – a jelenünkre és a jövőnkre 
is figyeljünk. Nem elég, ha csak hivatkozunk a 
múltra: hiszem, hogy – abból erőt merítve – meg 
is kell haladnunk azt.

O Részben ennek a szemléletnek is köszön-
hető, hogy a Nagytemplom is megújul?

A Nagytemplom mindannyiunk közös kincse. 
A debreceni Nagyerdő fejlesztése mellett ez 
is kiemelt turisztikai beruházás lett. A Nagy-
templomra szánt mintegy egymilliárd forintos 
pályázati pénzből befejezheti az egyházközség 
a korábban elmaradt felújításokat. Óriási munka 
ez, hiszen kívül és belül egyaránt megújul ez 
a 200 éves épület. Jól halad a felújítás, így 
hamarosan ismét régi fényében ragyog majd a 
Nagytemplom. De a lényeg itt is belül van: az 
üzenet, ami vasárnaponként elhangzik.

O Nemrég azzal a jó hírrel érkezett Debre-
cenbe, hogy az állam további 9 milliárdot 
vállalt át Debrecen adósságából. Mit vár-
nak cserébe ezért?

Tavaly nyáron 18 milliárdot vettünk át, most 
pedig a maradék 9 milliárdot, hozzátéve a
950 millió forintos folyószámlahitelt is. Az adós-
ságátvállalásért cserébe elsősorban azt várjuk, 
hogy ne adósodjanak el ismét az önkormány-
zatok. Az adósság átvállalásával adunk erre 
egy reális esélyt, és nem terhelünk rájuk olyan 
kiadásokat sem, mint az előző kormányzat, és 
ami számos önkormányzatot fenntarthatat-
lan helyzetbe taszított. Úgy gondoljuk, hogy 
az önkormányzati adósság átvállalása nagy 
segítség Debrecennek és a debrecenieknek, 
mivel adósság nélkül a város valóban a régió 
fejlesztési központja lehet, ami az eddigieknél is 
jobban segítheti a helyi cégek beruházásait és 
fejlesztéseit. Bízom benne, hogy az itteni kis- és 
középvállalkozók az uniós fejlesztési forrásból is 
jelentős esélyhez jutnak, és így hozzájárulhatnak 
a város és a régió további felemelkedéséhez. 

Református lelkész, politikus, országgyű-
lési képviselő. Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának vezetője 
életének egy korábbi szakaszában sok 
időt töltött  Debrecenben, teológiai ta-
nulmányait ugyanis az itteni Református 
Teológiai Akadémián kezdte. Az utóbbi 
időben ismét többször megfordult a cívis-
városban. S rendre nem is akármilyen jó 
hírekkel érkezett. Az emberi erőforrások 
minisztere a Debreceni Korzó olvasóinak a 
hagyományról, az oktatásról és az egész-
ségügyi intézmények integrációjáról is 
nyilatkozott. 
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O Az egészségügyi intézmé-
nyek integrációja szintén a 
debreceniek számára fontos 
témák sorába tartozik.

A városban két nagy egész-
ségügyi intézmény működik: a 
Kenézy Kórház és a Debreceni 
Egyetemhez tartozó klinikák, 
melyek között – információim 
szerint – egyébként jó a kap-
csolat. Tudom, hogy régi terv 
Debrecenben az egységes be-
tegellátó rendszer létrehozása. 
Mivel vannak jó példák hasonló 
integrációra, úgy gondoltuk, ezt 
a helyi kezdeményezést érde-
mes támogatni. 

O A testi egészség világából térjünk vissza 
a szellemi egészség területére. Az iskolákat 
átvette az állam.

Fontosnak tartottuk, hogy az állam végre merjen 
valódi felelősséget vállalni a köznevelés területén. 
Ez szerintem fontos lépése volt a kormányzatnak. 
Debrecen például nem csak most, hanem koráb-
ban is jól működtette az iskoláit, de nem szerettük 
volna fenntartani azt a helyzetet, hogy egy önkor-
mányzat gondoskodásától, odafigyelésétől függjön 
az, hogy egy gyerek milyen színvonalú oktatásban 
részesül. Hogy már akkor eldőljön a sorsa, amikor 
beiratkozik az első osztályba. Hiszen egy alacsony 
színvonalú iskolából nehéz tovább tanulni. Az új 
rendszer lehetőséget ad arra, hogy mindenki ha-
sonló szinten tanulhasson. Az állami fenntartásba 
vételnek köszönhetően javulnak a fiatalok esélyei. 

O Hogy látja Debrecent? Milyen városnak 
tartja (akár magánemberként is)?

Nekem Debrecen – gimnazistaként – az első 
igazi város-élményem volt, mert faluból 
jöttem. Ma pedig a vidék nyugalmát jelenti, 
miközben méretei és a közösség ereje alkal-
massá teszik az oktatás, a kultúra és a sport 
területén is arra, hogy a város polgárainak 
európai színvonalú kínálatot nyújtson. Debre-
cen egyszerre a „maradandóság városa” és a 
szüntelen megújulás szimbóluma.
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Támogatók: Partnerek:

március 11. – Nagyterem

VASTAG CSABA
élőzenekaros koncertje

március 18. – Nagyterem

Richard Baer: HITTED VOLNA?
a Belvárosi Színház előadása
főbb szerepekben: Hernádi Judit és Kern András

március 20. – Bálterem

A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
a Debrecen Big Band koncertje
vendég: Tommy Víg, Gyárfás István

március 21–22.

A KÓRUSMUZSIKA EURÓPA 
NAGYDÍJA VERSENY

március 23. – Nagyterem
Csukás István – Bergendi István:
SÜSÜ, A SÁRKÁNY

március 27. – Nagyterem

MUZSIKÁS EGYÜTTES és a 
BUDA FOLK BAND KONCERTJE

március 29–30.

II. Debreceni Kézműves 
CSOKOLÁDÉ NAPOK
bemutatjuk Debrecen csokiját

április 1. – Nagyterem

IRIGY HÓNALJMIRIGY KONCERTJE
áprilisi bolondságok

április 16. – Nagyterem

MÜLLER PÉTER ESTJE
Férfiélet, női sors

április 23. – Nagyterem

KISCSILLAG ZENEKAR KONCERTJE
vendégek: Péterfy Bori, Császári Gergely,
Vedres Csaba

április 28. – Bálterem

Martin Sherman: ROSE
Vári Éva estje

május 25. – Nagyterem

HALÁSZ JUDIT
GYERMEKNAPI
KONCERTJE

április 12. – Apolló mozi

GRYLLUS VILMOS KONCERTJE

május 8. – Nagyterem

Robert Dubac:
A FÉRFIAGY – AVAGY NINCS ITT
VALAMI ELLENTMONDÁS?
a Thália Színház előadása – Csányi Sándor



9

O Március 14.
O 18.30 óra
Fáklyás felvonulás az Egyetem tér–Egyetem sugár-
út–Bethlen utca–Déri tér útvonalon.
O 19.15 óra 
Pósán László országgyűlési képviselő köszöntője a 
Déri téren. A Pergő Hagyományőrző Műhely Bürkös 
zenekarának „Elindult már Kossuth is …” című ün-
nepi zenés folklórműsora Debrecen város néptánc-
együtteseinek közreműködésével.

O Március 15.
O 8.30 óra
Az országzászló felvonása – katonai tiszteletadás 
mellett – a Bem téren.
O 9.30 óra
Petőfi tér: „Oh, szabadság, hadd nézzünk szemed-
be!” Koszorúzás. Közreműködik Bárdosi Ildikó és a 
Pirók zenekar.
O 10 óra
Petőfi tér és Kossuth tér: „Föl, nemzetem, föl! 
jussanak eszedbe / Világhódító híres őseid.”  – Ün-
nepélyes masírozás ’48-as indulókra a Debreceni 
Helyőrségi Zenekar vezetésével és a Hajdú-Bihar 
Megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző Egyesület 
kíséretével.
O 10.30 óra
Kossuth tér: ”Őrt ki fog állni, ha nem te, hazá-
dért?” – városi ünnepség. Ünnepi beszédet mond 

Kósa Lajos polgármester, majd koszorúzás lesz a 
Kossuth-szobornál. Az ünnepi műsorban közremű-
ködnek: a ZeneTheatrum művészei, a Debreceni 
Helyőrségi Zenekar, a Debreceni Népi Együttes 
táncosai, Bárdosi Ildikó és a Pirók zenekar.
O 13.00 óra
Honvédtemető: ünnepi beszédet mond Takács 
Attila ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dárjának parancsnoka.
O 16 óra
Forradalmi táncház és kézműves - játszóház a 
DMK Belvárosi Közösségi Házában.
O 17 óra
Az országzászló levonása – katonai tiszteletadás 
mellett – a Bem téren.

Talpra, magyar!
Forradalmi táncházat és kézműves - játszóházat szerveznek a DMK 
Belvárosi Közösségi Házában nemzeti ünnepünk napján, március 
15-én. A programban kötélverés, kokárdakészítés, címertervezés, hím-
zés, böjti leánytáncok tanítása, verbunkbemutató és -tanítás, reform-
kori magyar társastáncok bemutatója és tanulása szerepel. Közremű-
ködnek: a Debreceni Népi Együttes, a Hortobágy Néptáncegyüttes, a 
Főnix Néptáncegyüttes, a Hajdú Néptáncegyüttes, a Debreceni Honvéd 
Táncegyüttes és a Forgórózsa Néptáncegyüttes táncosai.
A program része Bárdosi Ildikó és Juhász Erika műsora is: „Legyen úgy, 
mint régen volt…” címen, Molnár Miklós bandájával, a 48’-as magyar 
forradalom és szabadságharc emlékezetére. Együttműködő partner: a 
Motolla Egyesület.

„Debrecen népe! Íme, én a nemzet nevében Debreczen városát a magyar 
szabadság őrvárosának nyilatkoztatom, s az országgyűlést és kormányt 
a debreczeniek becsületérzésének rendíthetetlen sziklájára helyezem.” 
Kossuth Lajos, 1849. január 6.

„Elindult már Kossuth is …” a Pergő Hagyo-
mányőrző Műhely Bürkös zenekara ünnepi 
zenés folklórműsorral lép fel március 14-én 
a Déri téren

Ünnepi programok Debrecenben március 14–15-én
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GRYLLUS VILMOS KONCERTJE

május 8. – Nagyterem

Robert Dubac:
A FÉRFIAGY – AVAGY NINCS ITT
VALAMI ELLENTMONDÁS?
a Thália Színház előadása – Csányi Sándor
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Végre Mol-liga!
Idén végre valóra válhat a debreceni jégkorongozók álma! 
Ősszel a legmagasabb szinten, a Mol-ligában szerepelhet a 
Debreceni Hoki Klub. Ezt Debrecen is támogatja, hiszen 30 
milliós támogatást szavazott meg a város az egyesület-
nek. Hogy az utánpótlás-nevelés eredményesen műkö-
dik Debrecenben, arra friss bizonyíték, hogy az U-20-as  
jégkorong magyar bajnokságban idén bronzérmet szerzett 
a DHK, s nem is akármilyen párharcban. A két győzelemig 
tartó párharc harmadik, mindent eldöntő meccsén bünte-
tőkkel verték a debreceni fiatalok a több Mol-ligás játékost 
is soraiban tudó Újpestet.

Időközben a klub élén is változás történt. A korábbi 
elnököt, Korcsinszky Györgyöt a közgyűlés – megköszön-
ve több mint 25 éves munkáját – tiszteletbeli elnökké 
választotta. Az újjáalakult elnökség legfőbb célja, hogy 
a 2014–2015-ös szezonban már a Mol-ligában szerepel-
jen a Debreceni Hoki Klub csapata. Az új elnök, Mocsári 
Attila szerint legalább 150 millió forintra lesz szükség 
az induláshoz. Ennek egy része az a bizonyos 30 milliós 
városi támogatás, a fennmaradó rész előteremtéséhez 
szponzorokat keresnek, és együttműködési megállapodá-
sokat kívánnak kötni. Ha sikerül megteremteni az anyagi 
feltételeket, hozzálátnak a játékoskeret és az edzői stáb 
összeállításához.

16.    18 óra     DHK–FTC (Magyar Kupa)

A legszebb sport
Így is emlegetik a ritmikus gimnasztikát. 
Márciusban a Főnix Csarnokban gyönyörköd-
hetünk a világ legjobbjainak bemutatójában, 
2010 után ugyanis ismét Debrecenben 
rendezik a Világkupát. A verseny március 14-
étől 16-áig tart, felnőtt egyéni versenyzők 
és együttes kéziszer-csapatok részvételével.

Fontos szerepet kapnak az utánpótlás-
korú RG-sek is, ugyanis a prejunior és a 
junior korúak mindhárom napon nemzetközi 
megmérettetésen vesznek részt.

A közönség részéről is jók a visszajelzések 
a III. Magyar Ritmikus Gimnasztika Világkupa 
és MTK Kupa Nemzetközi Junior Verseny 
előtt.

– Komolyan érdeklődnek a debreceniek, 
de például az utolsó napra egy nagyobb 
buszos konvoj indul a fővárosból a hajdúsági 
városba – mondta Kovács Andrea verseny-
igazgató.

Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Programul De Cooperare 
Transfrontalieră 
Ungaria-România 2007-2013

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu

Info Pont Debrecen
Életképes megoldások határon túli üzleti fejlesztésekhez

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a régió egyik 
kiemelt vállalkozásfejlesztő szervezete. Az Alapítvány támogatott mik-
rohiteleit az alapítás óta 3000 vállalkozás vette igénybe, 8,8 milliárd 
Ft összegben, 3000 munkahelyet létrehozva ezzel.

A szolgáltatások fejlesztésében újabb mérföldkőhöz érkezve 2014. 
február 10-én megnyílt a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány Info Pont-ja, mely a Bihor Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával és a Romániai Vállalkozásfejlesztési Egyesülettel partner-
ségben megvalósuló, BHB - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BUSINESS 
CENTER című határon átnyúló projekt hazai eredménye.

Az Info Pont célja, hogy az Alapítvány meglévő vállalkozásfejlesztési 
szolgáltatásait kiegészítve hasznos gyakorlati tanácsokat nyújtson 
hazai és határon túli vállalkozások számára a fenntartható fejlődés, 
az energiahatékonyság, és a társadalmi felelősség terén. 

Az érdeklődők az Alapítvány honlapján, vagy személyesen, az Alapítvány székhe-
lyén, a tanácsadó munkatársaknál érdeklődhetnek a fenti témákkal kapcsolat-
ban. A projekt keretében az Alapítvány ügyfélfogadó terei is megújultak.

A projekt további célja a fenntartható fejlődés keretein belül a határon túli üzle-
ti környezet fejlesztése, több mint 500 Hajdú-Bihar és Bihor megyében működő 
vállalkozás bevonásával. A határon átnyúló stratégia célja a projekt révén, a fenn-
tartható fejlődés támogatása a két megyében meglévő üzleti környezet szintjén, 
a diverzifikáció támogatása és a javasolt tevékenységek fejlesztése.

Elérhetőségeink:
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  I  H-4029 Debrecen, 
Csapó u.26.  I  +36-52/500-330  I  info@hbmvk.hu  I  www.hbmvk.hu
www.tamogatotthitel.hu

A „BHB - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BUSINESS CENTER” projekt a Magyarország-
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) 
keretében valósul meg, melyet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
kiegészítve a nemzeti társ-finanszírozással (Magyarországon és Romániában) támogat.

(Jelen hirdetés tartalma nem feltétlenül tükrözi az EU hivatalos álláspontját)



A csapat nem beszél az újabb bajnoki címről, de mindenki más igen. Főleg 
azért, mert lassan elkészül a Loki új otthona, a Nagyerdei Stadion, ahol a he-
tedik trófeát ünnepelhetné a DVSC-TEVA. Ehhez szükség lesz egy jól sikerült 
tavaszi szezonra.

Diósgyőr, Haladás, Fradi, Pécs, Videoton, Győr. A szurkolók szerint az első 
hat tavaszi mérkőzésen sok minden eldőlhet. Leginkább azért, mert a hat 
soros ellenfélből öt közvetlenül a Loki után sorakozik a bajnoki tabellán. Per-
sze, a tavaszi szezon nemcsak hat, hanem összesen 13 meccsből áll, azaz 
hosszú még az út a bajnoki címig, és akkor a kupáról még nem is beszéltünk. 
A DVSC-TEVA célja idén is a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása, ami a Ma-
gyar Kupa megnyerésével is elérhető, de idén alighanem maguk a játékosok 
is csalódottak lennének, ha nem lenne meg az újabb bajnoki cím.

– Természetesen szeretnénk megtartani vezető pozíciónkat a tabellán. 
Nem lesz egyszerű menet az előttünk álló sorozat, de én abszolút bizakodó 
vagyok. A tavalyi gyengébb NB I-es szereplést követően most biztos, hogy 
egy jobb időszak következik. Szerintem az új játékosainkkal egyértelműen 
erősödtünk, a formával nincs gond, ráadásul a sérültjeink is lassan mind 
visszatérnek – hallhattuk Szakály Péter beharangozóját a tavaszi szezonra.

A Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi 

Egyetem 
Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Kara
2014 szeptemberében is 

indítja üzleti mesterképzéseit.

MBA,
Marketing, 
Mûszaki

menedzser,
Pénzügy,

Számvitel,
valamint 

Vezetés 
és szervezés

mesterszakok.

– Egyetemi szintû (mester) diploma
két év alatt. 

– Átfogó üzleti és menedzsment-
mûveltség speciali zációs

lehetôségekkel. 
– Elektronikus és nyomtatott 

oktatási segéd anyagok minden 
tantárgyhoz.

– Levelezô mesterszakokon pénteki
vagy szombati óralátogatási 

lehetôség. 
– Válogatott oktatói gárdával, 
magas szintû kiszolgá lással 

várjuk hallgatóinkat!

További információ:

BME, Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar, 
Üzleti Tudományok Intézete

1117 Budapest, 
Magyar Tudósok Körútja 2., 

Q épület
Telefon: (1) 463-2020, 

(20) 463-2020 
Telefax: (1) 463-1740

www.mesterek.bme.hu
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16.    16.30 FTC–DVSC-TEVA
22.    14 óra DVSC-TEVA–Pécs
25.    17 óra DVSC-TEVA–Nyíregyháza
  (Magyar Kupa)
30.    16.30 Videoton–DVSC-TEVA

5.    18 óra                
DVSC-TEVA–Győri 
ETO

Rene Mihelic:
A szlovén válogatott középpályással 4 éves 
szerződést kötött a DVSC-TEVA. A 25 éves játékos 
korábban a portugál első osztályban is játszott, és 
rögtön beverekedte magát a Loki kezdőcsapatába 
is. Talán nem véletlen, hogy a 10-es mezt kapta a 
klubtól.

Tisza Tibor:
Ezt a játékost nem kell bemutatni a debreceni 
szurkolóknak. A Lokiban nevelkedett támadó 10 év 
távollét után tér vissza a DVSC-be. Az NB I-ben a 
Diósgyőrben és az Újpestben játszott, 203 mecs-
csen 78 gólt lőtt. Megfordult a belga első osztály-
ban is, a Royal Antwerp és a Sint-Truiden együtte-
sében. Három évre szóló szerződést írt alá.

Kovács Ádám:
14 esztendősen került a belga Leuven futballcsa-
patának akadémiájára Kovács Ádám. Tizennyolc 
évesen profi szerződést kapott, egy felnőtt bajno-
kin pályára is lépett a másodosztályban. A 22 éves 
csatár itthon a Honvéd, a Vasas, a Kecskemét és a 
Nyíregyháza együttesében játszott. A Lokival
4 éves szerződést kötött.



A közelre és távolra egyaránt éleslátást biztosító 
multifokális szemüvegek egyre elterjedtebbek a 
negyven év fölötti korosztály körében. A legtöbb 
embernek a multifokális szemüvegről két dolog jut 
az eszébe: sokba kerül, és nehéz megszokni. Kérdés, 
megéri-e az árát, és a megszokással járó küzdelmet. 
Dr. Csordás Tibort, a Lézer Magánrendelő szemész-
orvosát kérdezzük a témáról.
A multifokális szemüveg valóban sokba kerül, és tény, 
hogy hozzá kell szokni. Tehát jogos a kérdés föltevé-
se. Sokszor halljuk: minél drágább egy multifokális 
szemüveglencse, annál kényelmesebb. Ez is igaz, de 
tudnunk kell a teljes igazságot. Azokért a helyzete-
kért, amikor nem sikerül megszokni a multifokális 
szemüveget, sokszor bizony nem a szemüveglencse 
felelős. Előfordul ugyanis, hogy olyan embernek 
készítenek multifokális szemüveget, akinek nem 
igazából arra van szüksége. Ilyenkor sajnos eleve 
kudarcra van ítélve a multifokális szemüveg megszo-
kása, még akkor is, ha a legjobb minőségű lencséből 
készül a szemüveg. Amennyiben a multifokális szem-
üveg valóban szükséges, vannak vizsgálatok, amelyek 
segítenek megbecsülni, mennyire okoz majd nehézsé-
get a szemüveg megszokása. Ezen vizsgálatok el nem 
végzése ugyanúgy bizonytalanná teheti a sikert. Az 
olvasó és távoli dioptria meghatározása is másképpen 
történik ilyenkor, tehát problémát okozhat, ha valaki 
egy előre meghatározott dioptriaérték alapján készít-
teti el a szemüveget. A szemüveglencse megfelelő 
kiválasztásán túl nagyon nagy jelentősége van annak, 

mekkora tapasztalata van multifokális szemüvegek 
készítésében a látszerészműhelynek. A szemüveg-
lencse keretbe való beépítésekor ugyanis akár egy 
milliméter eltérés, a szemüvegkeret ívének vagy 
dőlésének beállításában elkövetett egészen kis hiba, 
a szemüveglencse szem előtti távolságának nem 
megfelelő megtervezése, a lencse magasságának, a 
keret orrnyergeinek hibás beállítása mind meghiú-
síthatja a megszokást. A megszokás tehát nemcsak a 
lencse minőségén múlik. Nem mindig a legdrágább 
szemüveglencse a legideálisabb választás. Nincs 
mindenkinek multifokális szemüvegre szüksége. De 
azokban az esetekben, amikor az valóban szükséges, 
és megfelelően van elkészítve, hatalmas segítséget 
jelent a viselőjének. Tehát a válasz: megéri, mert a 
siker garantálható, ha kellő odafigyeléssel és szak-
értelemmel, megfelelő műszerezettséggel ellátott 
helyen készül a multifokális szemüveg. A Lézer 
Magánrendelő látszerészete nagy tapasztalattal 
rendelkezik multifokális szemüvegek készítésében. 
Nemcsak a minőségi szemüveglencse kiválasztására 
helyezzük a súlyt, hanem odafigyelünk a többi ténye-
zőre is, ami a sikerhez elengedhetelen. 

Lézer Optika
Debrecen, Mester u. 3–5.  I  Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu

Biztosan jó a multifokális 
szemüveg?

A Lézer Magánrendelő 
a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar megyei szer-
vezetével együttműködve 
folytatja tevékenységét, és 
2013-ban elnyerte „Az év 
támogatója” díjat a Magyar 
Vöröskereszttől.

Sok a sérült, sok a jó ellenfél, de a debreceni vízi-
labdázók nem tesznek le a kitűzött célról. Idén is a 
nemzetközi szereplés kiharcolása a cél, azaz mini-
mum az ötödik hely elérése. A szerb–magyar kettős 
állampolgárságú Braniszlav Mitrovics vállában egy 
izom elszakadt, még az őszi szezon hajrájában 
meg kellett műteni, így kidőlt egy stabil bástya a 
debreceni csapatból. Mivel Mitrovics helyére külföldi 
kapus érkezett, James Clark személyében, a baj 
nem járt egyedül. Mitrovics magyarként játszott, így 
mellette mindhárom külföldi, Misics, Jokics és Busila 
is játszhatott. Clark érkezésével viszont Busila 
parkolópályára került. Aztán jöttek az újabb sérülé-
sek. Süveges, Palotás és Jokics is kidőlt hosszabb-
rövidebb időszakra, a DVSE mégis tartja magát.

A Vasas ellen például – óriási csatában – már iga-
zi rangadót is nyert az együttes. A tavaszi sorsolás 
ráadásul nem tűnik túl nehéznek, így idén is meg-
lehet az ötödik hely, ami – az OB I idei mezőnyét 
ismerve – bravúr lenne

14.   19 óra  Debrecen–OSC
22.   19 óra  Pécs–Debrecen
29.   19 óra  ZF-Eger–Debrecen

5.  18 óra  Debrecen–FTC

Megfogyva bár...
12
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Bár a Loki idei teljesítményét össze sem lehet 
hasonlítani a tavalyival, a nagy előrelépésre még 
várni kell. Idén is a kiesés elkerüléséért játszanak a 
rájátszásban a debreceni lányok.

Egy hétméteresen múlt. Ha a Vác–Békéscsa-
ba meccs hajrájában, döntetlen állásnál belövi a 
megítélt büntetőt a Vác, most arról írnánk, hogy 
sikerült elérni a kitűzött célt: a középházban szere-
pelhet a DVSC-TVP a rájátszásban. Ehelyett megint 
a legalja marad nekünk, a 9–12. hely valamelyike.

Tavaly, 33 évnyi NB I-es tagság után gyakorla-
tilag kiesett a Loki, csak azért maradhatott mégis 
az élvonalban, mert a másodosztályban feljutó 
helyen végző Szekszárd nem vállalta az osztály-
váltást.

Idén megerősített kerettel, rutinos érkezőkkel 
vágott neki a Debrecen az NB I-nek, és nem is sze-

repelt rosszul, sokáig tartotta a lépést a középme-
zőnnyel, csak pont, mikor kellett volna, a legvégén 
nem sikerült ott megkapaszkodni. Most már tudjuk, 
egy apró győzelem is elég lett volna. A 10. helyen 
végző Veszprémet például illett volna itthon meg-
verni, ehelyett 4 gólos vereség lett a vége. Most, 
a rájátszásban, ismét lesz erre esély. Valószínűleg 
a két együttes között dől el a 9. helyezés, aztán 
lehet megint építkezni, legalulról...

Alulról építkezni
– az alsóházban a női kézisek

14.    18 óra        Siófok–DVSC-TVP
  (Magyar Kupa)

O Milyen sikerrel lehet alkalmazni ezt a fajta alter-
natív mozgatást?
Akik felkeresnek egy jó szakembert, azok 95 szá-
zalékánál lehet javulást 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.
De sikereket lehet elérni menzeszproblémákkal, al-
hasi 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 számítanak.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró 
www.csont-kovacs.hu

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 meny-
nyire tartja be személyre szabott javaslataimat.

O A csontkovácsokat sokan csak utolsó esélyként 
keresik meg. Tényleg így van?
Sajnos, igen, s ezért is alakult ki az a hiedelem, 
hogy a csontkovácsolás fáj. Gondoljunk bele, hogy 
azt az embert, akinek hatalmas fájdalmai vannak, 
hogyan is lehetne teljesen fájdalommentesen „ki-
mozgatni”! Én azt javaslom: ne várják meg, míg 
elhatalmasodik a fájdalom, keressék fel időben a 
szakembert, aki segíthet a megelőzés miatt.

Tapasztalatok és visszajelzések

MIben Tud segíTenI A CsonTkováCs?
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Közös koncertet ad Tommy Víg, Gyárfás 
István és a Debrecen Big Band március 
20-án 19 órától a Kölcsey Központban. 
Tényleg a magyar dzsessz ünnepe lehet 
ez a buli, hiszen abból valódi csoda 
születhet a színen, ha az egykor cso-
dagyerekként ünnepelt dzsesszdobos, 
Tommy Víg a Gyafiként is ismert kitűnő 
gitárossal kezd muzsikálni – hozzájuk 
pedig egy olyan sokat próbált „banda” 
társul, mint a debreceni muzsikusok 
csapata, akik 2013-ban a Budapesti 
Nemzetközi Big Band Találkozón arany 
diplomát kaptak.

Koncert,
világsztárokkal

aprod_kell-egy-haz_169x78_t140225-01.indd   1 2014.02.25.   23:03:20

A debreceniek rádiója!
A város új kereskedelmi rádiója 
mindössze hat hónapja sugározza 
adását, de máris nagy népszerű-
ségre tett szert. Munkatársai na-

gyon sok üzenetet, telefonhívást kapnak, ami azt bizonyítja, 
hogy a hallgatók hamar megszerettékaz új rádiót.

A visszajelzések alapján a Debrecen Rádió FM95 népsze-
rűségének sok oka van. A folyamatosan jó, igényes zenei 
választék mellett a hírek, és az információs blokkok azok 
a műsorelemek, melyek népszerűek a hallgatók körében. 
Nemcsak az tájékozódhat lakóhelye híreiről, aki egész nap 
rádiózik, hanem azok is friss információhoz jutnak, akik csak 
bizonyos napszakokban kapcsolják be kedvenc rádiójukat.

A rádió munkatársai naponta megtapasztalják, milyen 
örömet szerezni másoknak. Köszönhető ez annak, hogy ál-
talában 3-4 játékra lehet folyamatosan jelentkezni. Sokféle 
értékes nyeremény talál gazdára a cégek felajánlásainak 
jóvoltából. Érzékelhető a szponzorok aktivitása, akik látha-
tóan jó és hatékony felületen jelennek meg.

A rádió jövőbeni céljairól Pocsai István hírigazgató 
elmondta: tovább erősítik az egyes műsorok tartalmi ré-
szét, ám a játékok ezután is intenzíven fogják jellemezni a 
Debrecen Rádió FM95 kínálatát. Ami ezután is kiszámítható 
lesz: megbízható, hiteles információk, színvonalas zene, és 
játékok egyre nagyobb értékű nyereményekkel.
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Új üzem, új munkahelyek
Vadonatúj üzemet épített a Kishegyesi úton a traktorok 
eladásával és alkatrész-értékesítéssel foglalkozó Axiál 
Kft., melynek 20 ezer négyzetméteres hangárjában 
március 5-étől már szervizelik is a gépeket. Eddig bérelt 
telephelye volt a vállalatnak, az újat néhány hónap alatt 
építették fel, 750 millió forintból. A telephely átadásá-
nak előzményei 2011-ig nyúlnak vissza, akkor jelentette 
be a cég ügyvezetése telephely-fejlesztési programját, 
melynek célja a korszerű és nagy teljesítményű mező-
gazdasági és építőipari gépek igényeit kiszolgálni képes 
alkatrész- és szervizszolgáltatás biztosítása is. 

A március 4-én tartott ünnepélyes átadón Harsányi 
Zsolt tulajdonos elmondta: szükség volt az új telephely-
re, tavaly ugyanis 400 traktort adtak el. Az eseményen 
megjelent Czerván György agrárgazdaságért felelős 
államtitkár példamutatónak nevezte a debreceni beru-
házást, s kiemelte, hogy a Kishegyesi úti telephely 24 új 
munkahelyet teremt. 

Közel 40 ezer
látogató naponta!
– csúcsokat dönt a 
Az utóbbi években gyökeresen megváltoztak 
a hazai tájékozódási szokások. Ez a médiapi-
ac átrendeződésével járt helyi szinten is.
A felmérések szerint a változások igazi nyer-
tese a Debrecen Televízió, mely az első számú 
hírforrásnak számít a helyi hírek tekintetében, 
valamint a Dehir.hu, a régió meghatározó 
hírportálja.

A debreceni média világában egyedül a 
Dehir.hu-nak sikerült látványos fellendülést 
elérnie. A hírportál másfél év alatt megvetet-
te a lábát a sajtópiacon, tényezővé változott. 
2011 végén pedig átalakult: modernebb, 
frissebb lett, gazdagabb tartalommal és új, 
modern arculattal jelent meg.

A folyamatos fejlődésnek köszönhetően 
az utóbbi hónapokban ugrásszerűen nőtt a 
Dehir.hu látogatottsága. Ez összefüggésben 
van azzal, hogy a hírportál nem csupán na-
gyon sok helyi hírt közöl, de többféle műfaj-
ban is megjelentet írásokat (riport, interjú, 
publicisztika, recenzió), valamint népszerűek 
fotógalériái és videóanyagai is. Emellett a 
Dehir.hu nem csak gyorsaságra törekszik, de 
sok olyan témát felvet, amelyekben az olva-
sók a saját problémáikat-kérdéseiket láthatják 
viszont.

A napi látogatottság egyre gyakrabban 
megközelíti a 20 ezret, az utóbbi hetekben 
pedig több ízben elérte a 40 ezer látoga-
tószámot a Dehir.hu. Ma már az országos 
hírportálok is egyre gyakrabban hivatkoznak 
rájuk, s veszik át cikkeiket – mivel megbízható 
és szakmailag magas színvonalú portálnak 
tartják a Dehir.hu-t.
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A fejlesztések költségvetése
Debrecen 34,5 milliárd forint főösszegű költségvetése kiegyensúlyozott és 
alapvetően fejlesztéscentrikus – így látja Kósa Lajos a 2014-es büdzsét, 
melynek több mint 10 százalékát fejlesztésekre fordítja a város. 

Olyan területekre jut pénz 2014-ben, mint a nyugati tehermentesítő 
kiskörút második szakaszának megépítése, az Ady park átalakítása, a régi 
városháza épületének felújítása, az intermodális közlekedési központ épí-
tésének előkészítése, a 2-es villamosvonal környezetének helyreállítása. 
Ezek egy részét uniós, egy részét pedig állami támogatással fogja meg-
valósítani az önkormányzat. (Utóbbi esetben összesen legalább 2 milliárd 
forintra számíthat a város). Emellett a helyi iparűzésiadó-bevételek, illetve 
a tervezett ingatlaneladások is segíthetik majd a megvalósulást.

A négy évvel ezelőtt elindított kertségi fejlesztési program is folyta-
tódik: 872 millió forintot fordít erre a város, 125 millióval többet, mint 
tavaly. Ebből aszfaltozást, útstabilizálást, parkrendezést, csatornázást is 
megvalósítanak majd.

Nyári menetrend 
Hamarosan életbe lép a nyári menetrend a Wizz 
Airnél. A légitársaság idén tizennégy új útvonalat 
indít, valamint legnépszerűbb útvonalai közül 
néhányon növeli a járatsűrűséget. Így lesz ez a 
Debrecen–London-Luton járatnál is, mely már-
cius 30-ától már a hét minden napján fog köz-
lekedni. Debrecenből 12 óra 25 perckor szállnak 
majd fel a gépek, Lutonból pedig 8 óra 5 perckor 
repülhetünk vissza.
Az új menetrendből az is kiderült, hogy a lé-
gitársaság továbbra is szünetelteti dortmundi 
járatát, az eindhoveni járat sűrűsége azonban 
nem változik; március végétől is heti két járat 
indul Debrecenből továbbra is. A jelenlegi kedd 
és szombat helyett pedig szerdán és vasárnap 
szállnak majd a gépek.

Bővebben: 

Szobor és közpark
Névadójukra emlékeztek március elején az egyetem Arany János Gyakorló 
Általános iskolájában. Az ünnepségen – az iskola tanárai és diákjai mellett 
– az Arany-napok fővédnöke, Papp Csaba, a városrész önkormányzati 
képviselője is részt vett. 

A kéthetes programsorozat végén, a Korzó megjelenésének napján, már-
cius 13-án jelentős esemény helyszíne lesz a közeli Arany János tér, ahol 
korábban egy romos épület állt: itt avatják fel a költő bronzszobrát. 

Mint Papp Csaba ezzel kapcsolatban elmondta: mindez együttműködés 
révén jött létre, hiszen Juha Richárd a munkáját ajánlotta, a város vállalta, 
hogy felállíttatja a szobrot, a rektorátus pedig jelentős anyagiakkal járult 
hozzá a műhöz. 

Az Arany János tér teljes kialakítására az önkormányzat biztosított kere-
tet. A közpark – a tervek szerint – várhatóan májusra készül el.

Tavaly szeptemberben már a százezredik utast 
köszöntötték a debreceni repülőtéren, melynek 
2013. évi utasforgalma a várakozásoknak megfe-
lelően alakult: elérte 130 ezer fős forgalmat. 
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Közeledik a Nagyerdei Stadion átadásának a napja: 
májusban olyan ünnep lesz Debrecenben, mint a 
pallagi Labdarúgó Akadémia átadása volt egy éve, 
vagy a 2-es villamos elindulása február 26-án. 
Ez utóbbi alkalomra a városba érkezett Németh 
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter is, aki Kósa 
Lajos polgármester kíséretében ellátogatott a 
létesítménybe. Itt elmondta: nagyon tetszik neki az 
épülő aréna, szerinte nem csak Debrecen, hanem az 
egész ország büszkesége lesz, ha elkészül. 
– Régi álom válik valóra ezzel – nyilatkozta Kósa 
Lajos polgármester a Debreceni Korzónak. – Ez 
egy csodálatos stadion lesz, amire nem csak azért 
lehetünk büszkék, mert a miénk, hanem mert deb-
receni fővállakozó és kivitelezők, magyar és részben 
debreceni tervezők munkája. Nem mellékesen több 
világújdonságnak számító technológiát is felhasz-
náltak a munkálatok során.

A polgármester szerint a debreceniek nem csak 
megérdemlik a stadiont, hanem a létesítményre 
szükség is van. 

– Egy kétszázezres városban egyszerűen kell 
lennie egy ilyen közösségi térnek, ami – a focimecs-
cseken kívül – akár más nagyrendezvényeknek 
is helyt adhat. Debrecen az ország legnagyobb 
vidéki városa, ideje, hogy végre egy ilyen aréna is 
rendelkezésünkre álljon. A stadion, természetesen, 
elsősorban a futball központja lesz, ami azt is 
jelenti, hogy a Lokinak még jobb teljesítményt kell 
majd nyújtani. 

Reméljük, május 6-án már láthatjuk a csapatot, 
amint Magyar Kupa-elődöntőt játszik majd. Május 
22-én egyébként óriási esemény helyszíne lesz 
az aréna; ekkor felkészülési mérkőzést játszik a 
magyar és a dán válogatott. Debrecenben azonban 
nem csak a labdarúgásra fordítanak figyelmet.

– Május közepén adjuk át a Tócóvölgyben az 
új jégcsarnok épületét, melyet kifejezetten edzé-
sekre szánunk. A debreceniek az utóbbi években 
megkedvelték a jeges sportokat, ezekben ráadásul 
egyre jobb eredményeket érnek el a debreceni 
versenyzők is. A következő bajnokságot a DHK már 
a Mol-ligában folytatja, amihez a város 30 M Ft-os 
támogatást biztosít. De fontos, hogy a lakosság is 
lehetőséget kapott arra, hogy kulturált körülmények 
között élvezze a téli sportokat, és gyakorlatilag 
bármelyik évszakban korcsolyázzon.

Emellett a Sportuszoda bővítéséről is szót ejtett 
Kósa Lajos.

– Terveink között szerepel az uszoda bővítése is. 
A másfél milliárd forintos beruházás tervei elkészül-
tek, és az építési engedélyt is megkaptuk. Mindezek 
hozzátartoznak egy ekkora város életéhez.

Mint Kósa Lajos elmondta, sokat jelent a tár-
saságiadó-kedvezmény (TAO) rendszere is: ennek 
köszönhetően eddig több milliárd forint értékű 
fejlesztés valósult meg Debrecenben. 

készülődik Debrecenben
Fociünnep
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A 2-es villamos üzembe helyezésével március 
1-jétől az alábbi főbb menetrend-módosítá-
sok léptek életbe:

O A 31-es és 32-es autóbuszok közlekedése meg-
szűnt.
O A 10/10A/10Y-os és 11-es autóbuszok útvonala 
meghosszabbodott.
O A 15/15Y-os autóbuszok továbbra is a Széna tér 
és a Doberdó utca között járnak, azzal a változ-
tatással, hogy a Doberdó utcától az autóbuszok 
a Böszörményi út – Mester utca – Hunyadi János 
útvonalon haladnak.
O A 15Y-os autóbuszok a Lahner utcától a Létai 
úton található, volt gázcseretelep - buszfordulóig 
(Bayk András utca) járnak.
O A 23Y-os autóbuszok útvonala meghosszabbodott.
O A józsai (34/34A, 35/35A, 35Y/351, 36/36A) 
autóbuszok a továbbiakban a Segner tértől indul-
nak, és egész nap, teljes üzemidőben a belvárosig 
közlekednek. A járatok a Segner tértől a Hatvan 
utca – Tisza István utca – Széchenyi utca – Nyu-
gati utca – Pesti utca – Böszörményi út – Józsa 
útvonalon járnak.
O A korábbi 2/2A jelzésű trolibuszok március 1-jétől 
5/5A jelzéssel közlekednek, változatlan útvonalon.

TISZTELT DEBRECENIEK!

Február 26-án elindult Debrecenben a 2-es 
villamos. Ezúton is szeretném megköszönni 
azt a sok türelmet, megértést és támoga-
tást, amelyet tapasztaltunk a kivitelezési 
munkálatok hosszú hónapjai során. Aki csak 
teheti, próbálja ki, és győződjön meg arról, 
hogy Magyarország legkorszerűbb villamosa 
a miénk. Legyünk rá büszkék!

Kósa Lajos
polgármester

Üdvözlettel:

A 2-es villamos 2014. február 26-án kezdte meg 
az utasok szállítását a teljes vonalon, utasforgalmi 
próbaüzem keretében. A 2-es vonalon március 2-án 
üzemzárásig ingyenesen, a járművön átvehető em-
lékjeggyel lehetett utazni. Nagyon sok debreceni és 
a városba kifejezetten az új villamosok megtekinté-
sének és kipróbálásának szándékával érkezett utas 
tette el nagy-nagy örömmel ezt az emlékjegyet. 
Az érdeklődés óriási volt. A 2-es villamos az ünne-
pélyes átadástól, vasárnap üzemzárásig díjmente-
sen szállította az utasokat. A DKV adatai szerint e 
4 és fél nap alatt több mint 270 ezer utas villamo-
sozott a Nagyállomás és a Doberdó utca között. 



A pontos, részletes útvonalak, menetrendek 
megtekinthetők és letölthetők a www.dkv.hu 
internetes oldalon. A változással kapcsolatos 
információkat megtalálják a járműveken és a 
bérletpénztáraknál.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

 

O Jelentős mértékben javul Debrecenben 
a közösségi közlekedés színvonala a város 
északnyugati része, a belváros, valamint a 
város déli tengelye között.
O A 18 darab, 100 százalékban alacsony pad-
lós járművet a mozgáskorlátozottak, vala-
mint a babakocsival közlekedő utasok is 
egyszerűen, kényelmesen használhatják.
O Lényegesen csökken a környezeti ter-
helés: a légkondicionált, tágas utastérben 
egyszerre 223 fő, azaz 2 csuklós autóbusznyi 
ember tud utazni.
A villamosok nagyobb férőhely-kapacitásának 
köszönhetően csökken a csúcsidei zsúfoltság.
O Gyorsabb eljutási lehetőség: a Doberdó 
utca és a  belváros, illetve a Nagyállomás 
közötti távolságot a villamossal csúcsidőben 
legalább 7 perccel rövidebb idő alatt lehet 
megtenni, mint korábban a 31-es, 32-es autó-
buszokkal lehetett. Az új villamosok csúcsidő-
ben 4-6 percenként közlekednek.
O A vonalvezetésnek köszönhetően a 2-es 
villamos több közoktatási intézményt, bevá-
sárlóközpontot és egészségügyi intézményt 
érint, valamint közvetlen átszállás nélküli 
kapcsolatot teremt a belváros és a lakó-
telepek között.

Milyen előnyökkel jár
a 2-es villamos?
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Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Ennek keretében valósult meg 2013. decem-
ber 10-én, a nyílt nap keretében lezajlott 
bűnmegelőzési program, melyen Illés Ist-
ván ‚Ayala’ (rendőrtiszt, előadóművész) 
tartott tanulságos előadást, valamint közleke-
désbiztonsági, fegyverzet-technikai, bűnügyi-
technikai bemutatók, előadások is zajlottak. 
A rendezvény helyszíne a 4031 Debrecen, 
Pósa u. 1. alatt található Bárczi Gusztáv 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény volt.

A projekt széleskörű szakmaközi és 
szektorközi partnerségi együttműködésre 
épít (rendőrség, oktatási, szociális intéz-
mények).

A projekt megvalósítása során jelenleg 
a területen elérhető, veszélyeztetett fiata-
lokat segíteni hivatott intézmények, szer-

A  ’’Szent Miklós’’ Családok Átmeneti Otthona 33 074 710 Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől bűnmegelőzé-
si programok lebonyolítására.

vezetek (non-profit és önkormányzat által 
fenntartottak) által nyújtott és elérhető 
szolgáltatásokat, azok módszertanát, an-
nak pozitívumait használjuk fel.

Célunk, hogy e projekt által éljünk a 
megelőzés általános, vagy speciális lehető-
ségeivel. Nagyobb figyelmet fordíthatunk 
a prevencióra, különösen a veszélyeztetett 
környezetben élő fiatalkorúak esetében, 
ami jelen projektben főként a Debrecen 
város szegregált településrészén élő (Nagy-
sándor telep) elsősorban roma származású 
gyerekeket jelenti. Abban az esetben, ha a 
fiatalkorú már elkövette a bűncselekményt, 
akkor sem adhatjuk fel a reményt. Ahogyan 
fogékonyak a környezetük negatív hatásai-
ra, úgy a pozitív befolyás és a nevelés is hat 
személyiségük fejlődésére.

Bűnmegelőzés a debreceni iskolákban II.

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!

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

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett ( Kossuth u. 59.)

2014. MÁRCIUS 18-ÁN (kEDD)
ÉS MÁRCIUS 25-ÉN (kEDD)
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.



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

 

Ennek keretében valósult meg 2013. decem-
ber 10-én, a nyílt nap keretében lezajlott 
bűnmegelőzési program, melyen Illés Ist-
ván ‚Ayala’ (rendőrtiszt, előadóművész) 
tartott tanulságos előadást, valamint közleke-
désbiztonsági, fegyverzet-technikai, bűnügyi-
technikai bemutatók, előadások is zajlottak. 
A rendezvény helyszíne a 4031 Debrecen, 
Pósa u. 1. alatt található Bárczi Gusztáv 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény volt.

A projekt széleskörű szakmaközi és 
szektorközi partnerségi együttműködésre 
épít (rendőrség, oktatási, szociális intéz-
mények).

A projekt megvalósítása során jelenleg 
a területen elérhető, veszélyeztetett fiata-
lokat segíteni hivatott intézmények, szer-

A  ’’Szent Miklós’’ Családok Átmeneti Otthona 33 074 710 Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől bűnmegelőzé-
si programok lebonyolítására.

vezetek (non-profit és önkormányzat által 
fenntartottak) által nyújtott és elérhető 
szolgáltatásokat, azok módszertanát, an-
nak pozitívumait használjuk fel.

Célunk, hogy e projekt által éljünk a 
megelőzés általános, vagy speciális lehető-
ségeivel. Nagyobb figyelmet fordíthatunk 
a prevencióra, különösen a veszélyeztetett 
környezetben élő fiatalkorúak esetében, 
ami jelen projektben főként a Debrecen 
város szegregált településrészén élő (Nagy-
sándor telep) elsősorban roma származású 
gyerekeket jelenti. Abban az esetben, ha a 
fiatalkorú már elkövette a bűncselekményt, 
akkor sem adhatjuk fel a reményt. Ahogyan 
fogékonyak a környezetük negatív hatásai-
ra, úgy a pozitív befolyás és a nevelés is hat 
személyiségük fejlődésére.

Bűnmegelőzés a debreceni iskolákban II.

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!

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

O DEBRECENBEN, A MINERVA PANZIÓ 
rendezvénytermében a Vörös Templom 
mellett ( Kossuth u. 59.)

2014. MÁRCIUS 18-ÁN (kEDD)
ÉS MÁRCIUS 25-ÉN (kEDD)
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!
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Programok            időrendben

Éjszakai fürdőzés várja a kikapcsolódni vágyókat az Élményfürdőben március 15-én
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Március 10–18.
Oscar-jelölt filmek sorozata az Apolló 
moziban. www.fonixinfo.hu

O Március 13–15.
Francia filmtavasz az Apolló moziban.

O Március 13., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemutató.

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

O Március 13., csütörtök, 14 óra
Dramatikus történelmi játék a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 13., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Fésős András: Balra a nap nyugszik.

O Március 13., csütörtök, 16.30
Stresszkezelő tanfolyam a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

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

O Március 13., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 13., csütörtök, 18 óra
Tavaszi csillagászati bemutató az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Március 13., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Milosevits–Rusz: 
Párizs hídjai. Bérletszünet.

O Március 14–16.
III. Magyar Ritmikus Gimnasztika 
Világkupa a Főnix Csarnokban.

O Március 14., péntek
Március 15. nemzeti ünnepünk – 
filmvetítés a Delta moziban.

O Március 14., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Muzsikáltató. Játékos 
hangszerbemutató.

O Március 14., péntek, 11.40
Az 1848/49-es szabadságharc hősi 
halottaira emlékeznek a Lilla téri iskolások a 
Honvédtemető és Mauzóleum emlékhelyen.

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

O Március 14., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 14., péntek, 18 óra
Lord- és Zorall-koncert a Lovardában.

O Március 14., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Szophoklész: Antigoné. 
Csokonai-bérlet. Horváth Árpád Stúdió: 
Milosevits–Rusz: Párizs hídjai. Bsz.

O Március 14., péntek, 19 óra
Debrecen–OSC-Újbuda férfi bajnoki 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O Március 15–16.
Kikelet a Hortobágyon. Március 
elején érkeznek a gólyák. A kiállító- és 
bemutatóhelyek rendkívüli nyitva tartással 
várják a látogatókat. Inf.: (52) 589-000

O Március 15.–augusztus 20.
Ethno-trezor. Válogatott kincsek Déri 
György népművészeti gyűjteményéből a 
Déri Múzeumban.

O Március 15., szombat
Márciusi ifjak a Zsuzsi vasúton. 
Hagyományőrző programok, színes forgatag, 
kirakodóvásár. Információ: www.zsuzsivasut.hu

O Március 15., szombat, 9 óra
Kikelet gyalogtúra a Hortobágyi-halastó 
területén. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Információ: (52) 589-000

O Március 15., szombat, 14.30 és 15.30
Víziaerobik az Élményfürdőben.

O Március 15. szombat, 15 óra
Bornemissza Vass Kató festőművész 
kiállítása az Élettudományi Galériában; 28-
áig látható.

O Március 15., szombat, 15 óra
Nemzeti ünnepünkön. Családi délután a 
Motollával a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 15., szombat, 15 óra
Ezo-szombat az Ifjúsági Házban Kövesi Péter 
előadásával.

O Március 15., szombat, 16 óra
„Talpra, magyar!” – Forradalmi táncház 
és kézműves-játszóház a Belvárosi Közösségi 
Házban. Program: kötélverés, kokárdakészítés, 
címertervezés, hímzés, böjti leánytáncok 
tanítása, verbunkbemutató és -tanítás, 
reformkori magyar társastáncok bemutatója 
és tanulása: körmagyar. Közreműködnek: 
a Debreceni Népi Együttes, a Hortobágy 
Néptáncegyüttes, a Főnix Néptáncegyüttes, a 
Hajdú Néptáncegyüttes, a Debreceni Honvéd 
Táncegyüttes és a Forgórózsa Néptáncegyüttes 
táncosai. „Legyen úgy, mint régen volt…” – 
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Bárdosi Ildikó és Juhász Erika műsora Molnár 
Miklós bandájával a ’48-as magyar forradalom 
és szabadságharc emlékezetére; ’48-as 
katonanóták éneklése Bárdosi Ildikóval.

O Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 15., szombat 
17 órától szaunaprogramok, 19 órától 
éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben. 
Medencezárás: 00:30. Belépőjegy: 1500 Ft/fő.

O Március 16., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri mesék. 

O Március 16., vasárnap, 11 óra
Kónya Péter festőművész A velencei 
karnevál című kiállítása DOTE Elméleti 
Galériában; március 28-áig látható.

O Március 16., vasárnap, 14.30 és 15.30
Víziaerobik az Élményfürdőben.

O Március 16., vasárnap 
15 óra: Tárlatvezetés Az új spektákulumon 
Palya Bea énekesnővel a Modemben.
16 óra: Mo Yan – könyvbemutató és 
felolvasás. Vendég: Kalmár Éva.

O Március 16., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 17., hétfő, 14 óra
Az 1848/49-es szabadságharcra 
emlékezünk a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 17., hétfő, 14 óra
Újkerti egészséghét. Prevenciós nap az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 17., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Könyvtárban. 
Gyermekágyasként – életmód, szex, 
családtervezés. Kovács Károly szülész-
nőgyógyász szakorvos előadása.

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

O Március 17., hétfő, 18 óra
Dumaszínház a Lovardában. Fellép: Kiss 
Ádám, Janklovics Péter.

O Március 17., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Szophoklész: Antigoné. 
Szabó Magda-bérlet. Horváth Árpád Stúdió: 
Petőfi Sándor: Az Apostol. Bérletszünet.

O Március 17., hétfő, 19.30
Francia hangulatban Debussyvel és 
Ravellel. Koncert a Kölcsey Központban. 
Km.: Hajnóczy Júlia, a Kodály Kórus, a Kodály 
Filharmonikusok. Vezényel: Kocsis Zoltán.

O Március 18., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Iciripiciri mesék. 

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

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

O Március 18., kedd, 14 óra
Játszóházi klub a Csapókerti K. Házban.

O Március 18., kedd, 14 óra
Újkerti egészséghét. Elsősegély-
bemutató az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 18., kedd
15 óra: Víg Kamara Színház: A helység 
kalapácsa. A Csavar Színház vendégjátéka. 
Ifjúsági bérlet. 19 óra: Csokonai Színház: 
Antigoné. Bertók Lajos-bérlet. 19 óra: Horváth 
Árpád Stúdió: Az Apostol. Bérletszünet.

O Március 18., kedd, 17 óra
Tarczy Péter Zsolt grafikus kiállítása a 
Benedek Galériában. Megnyitja: Vitéz Ferenc.

O Március 18., kedd, 17 óra
Verses zenés irodalmi est az Újkerti 
Könyvtárban. Km.: Nagy László és vendégei.

O Március 18., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 18., kedd, 18 óra
MODEM-filmklub. Ellenséges vágyak.

O Március 18., kedd, 19 óra
Richard Baer: Hitted volna? A Belvárosi 
Színház előadása a Kölcsey Központban. Főbb 
szerepekben: Hernádi Judit, Kern András.

O Március 19–20., 9 óra
Iciri-piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi 
Találkozója az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 19., szerda
Campus-party a Lovardában.

O Március 19., szerda
Fiatalok egészségnapja az Ifjúsági Házban.

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

O Március 19., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri mesék. 
Bérletes előadás. A vén kutya. Kamarajáték.

O Március 19., szerda, 10.30
Tavaszváró foglalkozás óvodásoknak és 
kisiskolásoknak a Méliusz-könyvtárban.

O Március 19., szerda, 14 óra
Újkerti egészséghét. Környezetünk 
védelme – Egy lépés az egészségért – az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 19., szerda, 14 óra
Biblioterápiás beszélgetés Saint Exupéry 
műve nyomán a Csapókerti K. Házban.

Világszerte ismert hegedűs, Joanna 
Kamenarska, a Hamburgi Filharmonikusok 
első koncertmestere a vendégszólista a 
Bécsi klasszikusok koncertjén március 20-án
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O Március 19., szerda
14 és 18 óra: Víg Kamara Színház: A helység 
kalapácsa. A Csavar Színház vendégjátéka. 
Ifjúsági és Ady Endre II.-bérlet.19 óra: Horváth 
Árpád Stúdió: Hét randi. Bérletszünet.

O Március 19., szerda, 15 óra
25 éves az Alsójózsai Nyugdíjas Klub. 
Rendezvény a Józsai Közösségi Házban.

O Március 19., szerda, 16.30
Dr. Magyari Márta etnográfus-
muzeológus tárlatvezetése az Ethno-
trezor kiállításon a Déri Múzeumban.

O Március 19., szerda, 17 óra
Elgurult gyöngyszemek: V. Hegedűs 
Zsuzsa előadói estje az Újkerti Könyvtárban.

O Március 19., szerda, 17 óra
Bánszegi Zsuzsa könyvbemutatója a 
Belvárosi Közösségi Házban.

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

O Március 19., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz-könyvtárban.

O Március 19., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Barátságban 
a testünkkel. Kövesi Péter spirituális tanító-
gyógyító előadása az Ifjúsági Házban.

O Március 19., szerda, 19 óra
Tavaszi Színházi Esték: Bolondos szerelem. 
Zenés bohózat. A Pódium Színház előadása a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 20., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A vén kutya. Kamarajáték.

O Március 20., csütörtök, 11 óra
A mosoly nemzetközi napja. Kiállítás a 
Méliusz-könyvtárban; márcus 28-áig látható.

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

O Március 20., csütörtök, 14 óra
S végül arra jöttem én a világra, hogy 
elhiggyem azt, hogy nem vagyok hiába – 
verses délután a Homokkerti K. Házban.

O Március 20., csütörtök, 14 óra
Mézeshuszár: játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 20., csütörtök, 14 óra
Egyedül vagyunk-e a világegyetemben? 
Zajácz György csillagász előadása a Józsai 
Közösségi Házban.

O Március 20., csütörtök
14 óra: Csokonai Színház: Nemes Nagy 
Ágnes: Bors néni, Bors!
Nemes Nagy Ágnes-bérlet.
15 óra: Víg Kamara Színház: Petőfi Sándor: 
A helység kalapácsa. A Csavar Színház 
vendégjátéka. Ifjúsági bérlet.

O Március 20., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Török Ferenc: Moszkva tér.

O Március 20., csütörtök, 15 óra
Újkerti Egészséghét. Disputa – vetélkedő 
középiskolásoknak az Újkerti K. Házban.

O Március 20., csütörtök, 16.30
Stresszkezelő tanfolyam a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

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

O Március 20., csütörtök, 18 óra
Nyitott Akadémia a Lovardában. Vekerdy 
Tamás. Téma: Jól szeretni – Tudod-e, milyen 
a gyereked?

O Március 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 20., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés Az új spektákulumon 
Somogyi-Tóth Dániellel és Kukla 
Krisztiánnal a Modemben.

O Március 20., csütörtök, 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe a Kölcsey 
Központban. Tommy Víg, Gyárfás István és a 
Debreceni Big Band közös koncertje.

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 Március 19., szerda
14 és 18 óra: Víg Kamara Színház: A helység 
kalapácsa. A Csavar Színház vendégjátéka. 
Ifjúsági és Ady Endre II.-bérlet.19 óra: Horváth 
Árpád Stúdió: Hét randi. Bérletszünet.

O Március 19., szerda, 15 óra
25 éves az Alsójózsai Nyugdíjas Klub. 
Rendezvény a Józsai Közösségi Házban.

O Március 19., szerda, 16.30
Dr. Magyari Márta etnográfus-
muzeológus tárlatvezetése az Ethno-
trezor kiállításon a Déri Múzeumban.

O Március 19., szerda, 17 óra
Elgurult gyöngyszemek: V. Hegedűs 
Zsuzsa előadói estje az Újkerti Könyvtárban.

O Március 19., szerda, 17 óra
Bánszegi Zsuzsa könyvbemutatója a 
Belvárosi Közösségi Házban.

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

O Március 19., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz-könyvtárban.

O Március 19., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Barátságban 
a testünkkel. Kövesi Péter spirituális tanító-
gyógyító előadása az Ifjúsági Házban.

O Március 19., szerda, 19 óra
Tavaszi Színházi Esték: Bolondos szerelem. 
Zenés bohózat. A Pódium Színház előadása a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Március 20., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A vén kutya. Kamarajáték.

O Március 20., csütörtök, 11 óra
A mosoly nemzetközi napja. Kiállítás a 
Méliusz-könyvtárban; márcus 28-áig látható.

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

O Március 20., csütörtök, 14 óra
S végül arra jöttem én a világra, hogy 
elhiggyem azt, hogy nem vagyok hiába – 
verses délután a Homokkerti K. Házban.

O Március 20., csütörtök, 14 óra
Mézeshuszár: játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 20., csütörtök, 14 óra
Egyedül vagyunk-e a világegyetemben? 
Zajácz György csillagász előadása a Józsai 
Közösségi Házban.

O Március 20., csütörtök
14 óra: Csokonai Színház: Nemes Nagy 
Ágnes: Bors néni, Bors!
Nemes Nagy Ágnes-bérlet.
15 óra: Víg Kamara Színház: Petőfi Sándor: 
A helység kalapácsa. A Csavar Színház 
vendégjátéka. Ifjúsági bérlet.

O Március 20., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Török Ferenc: Moszkva tér.

O Március 20., csütörtök, 15 óra
Újkerti Egészséghét. Disputa – vetélkedő 
középiskolásoknak az Újkerti K. Házban.

O Március 20., csütörtök, 16.30
Stresszkezelő tanfolyam a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

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

O Március 20., csütörtök, 18 óra
Nyitott Akadémia a Lovardában. Vekerdy 
Tamás. Téma: Jól szeretni – Tudod-e, milyen 
a gyereked?

O Március 20., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 20., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés Az új spektákulumon 
Somogyi-Tóth Dániellel és Kukla 
Krisztiánnal a Modemben.

O Március 20., csütörtök, 19 óra
A Magyar Jazz Ünnepe a Kölcsey 
Központban. Tommy Víg, Gyárfás István és a 
Debreceni Big Band közös koncertje.

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)





Az egyik legszebb sportág képviselői érkeznek Debrecenbe: III. Magyar Ritmikus 
Gimnasztika Világkupa a Főnix Csarnokban március 14. és 16. között
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O Március 20., csütörtök, 19.30
Bécsi klasszikusok III. – Koncert a Bartók 
Teremben. Közreműködik: Joanna Kamenarska 
(hegedű), Kodály Filharmonikusok Debrecen. 
Vezényel: Bényi Tibor.

O Március 21–23.
Kórusmuzsika Európai Nagydíja. 
Kórusverseny a Kölcsey Központban. Program: 
Március 21., 19.30: Nyitókoncert: a Kodály 
Kórus Debrecen új lemezéről, hazai zeneszerzők 
műveiből válogat. Március 22., 15 óra: Verseny 
a Kórusmuzsika Európa Nagydíjáért.

O Március 21–29.
VIII. Deszka Fesztivál. Kortárs Magyar 
Drámák Fesztiválja. Bővebb információ: 
csokonaiszinhaz.hu

O Március 21., péntek
4 évszak, 4 sztárséf – Tavaszi 
gasztronómiai piknik Segal Viktorral a 
Hotel Lyciumban. Exkluzív élményvacsora-
sorozat sztárchéfekkel.

O Március 21., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A vén kutya. 

O Március 21., péntek
Bábszínházi világnap. Programok: 
10 óra: Új városháza: Berkenye és Bojtorján.  
12 óra: Debrecen – 1-es villamos járatain: 
A következő villamosmegálló a Vojtina 
Bábszínház – kiáltotta Batu-tá. 
12 óra: Fórum: Plázacicák és plázakutyák. 
12 óra: Piac utca – a Vojtina Bábszínháztól a 
Csonka templomig: Bábtérítő. 16 óra: Libri 
Könyvesbolt (Fórum): Könyvmolyok.

O Március 21., péntek, 14 óra
Csokonai Színház: Nemes Nagy Ágnes: Bors 
néni, Bors! Janikovszky Éva-bérlet.

O Március 21., péntek, 14 óra
Szent Patrik-napi interaktív játszóház az 
Újkerti Közösségi Házban.

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

O Március 21., péntek
Deszka Fesztivál. 16 óra: Vojtina Bábszínház: 
Kalózkaland. Családi előadás. 18 óra: 
Csokonai Színház: Bors néni, Bors! Bsz. 

O Március 21., péntek, 17 óra
Ezoterikus klub az Újkerti Könyvtárban. 
Spirituális valóság. Gall Gábor előadása.

O Március 21., péntek, 17 óra
A DMK hímzőszakköreinek közös kiállítása 
a Tímárházban. 

O Március 21., péntek, 17.30
Szatyor-klub a tudatos vásárlásról a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 21., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 22., szombat
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban.

O Március 22., szombat, 10 óra
A 333-as debreceni bélyeggyűjtő kör 
nyilvános találkozója a Malompark II.  
épületében.

O Március 22., szombat
Deszka Fesztivál. 10 óra: Vojtina Bábszínház: 
Madarak voltunk. A szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház vendégelőadása. 17 óra: Modem: 
Baltasar Espinosa utolsó üdülése és 
üdvözülése. A szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház előadása. 20 óra: Csokonai Színház: 
Kárpáti Péter: Akárki. A sepsiszentgyörgyi 
Tamási Áron Színház előadása.

O Március 22., szombat, 10.30
Ákombákom: alkotókör apróságoknak a 
Modemben. Múzeumpedagógiai program a 
Szabadkéz című kiállításhoz.

O Március 22., szombat, 11 óra
Az őskor kincsei. Laczi Orsolya régész 
tárlatvezetése a Megmentett örökség című 
kiállításon a Déri Múzeumban.

O Március 22., szombat, 14 óra
DVSC-TEVA–Pécsi MFC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Március 22., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 22., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 22., szombat, 19 óra
Sándor–József-napi bál a Csapókerti 
Közösségi Házban.



O Március 23., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Boldog képek. Családi 
előadás. A vén kutya. Kamarajáték.

O Március 23., vasárnap
Deszka Fesztivál. 10 óra: Víg Kamara Színház: 
Christian Paccoud: Artúr, a cipőhorgász. 
14 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: Zalán 
Tibor: Szamár a torony tetején. A Stúdió 
K Színház előadása. 16 óra: Ady park: Kele 
Fodor Ákos: Bükkfaszéki Márika. Az Erdélyi 
Vándorszínház előadása. 18 óra: Modem: 
Háy János: Originál Lager. A pécsi MÜSZI 
Csoport előadása. 20 óra: Csokonai Színház: 
Háy János: A Gézagyerek. A szerbiai 
Piroti Nemzeti Színház előadása. 22 óra: Víg 
Kamaraszínház: Urbán András: Béres Márta 
One-girl show. A szabadkai Kosztolányi Dezső 
Színház előadása.

O Március 23., vasárnap, 11 óra
Süsü, a sárkány kalandjai. Zenés mesejáték 
két részben a Kölcsey Központban.

O Március 23., vasárnap 
14.30 és 15.30: Víziaerobik, 17 óra: 
szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 23., vasárnap, 18 óra
A DE Zeneművészeti Kar Rézfúvós 
Együttesének hangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében. Vezényel: 
Kovács Lászó.

O Március 24., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is 
hangicsálnak. Szertartásszínház-rítusjáték.

O Március 24–26., 13.30
Delta mozi: Rozsdalovag.
Jegyfoglalás: (52) 439-866

O Március 24., hétfő
Deszka Fesztivál
17 óra: Csokonai Színház: Forgách András: 
Holdvilág és utasa. A Pesti Magyar Színház 
előadása. 20 óra: Víg Kamaraszínház: 
Krusovszky Dénes: Az üveganya. A 
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása.
22 óra: Horváth Árpád Stúdió: Absinth. Bsz.

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

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

O Március 25., kedd, 10 óra
Nagyanyáink praktikái. Farsangi 
népszokások, csigacsináló verseny a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Március 25., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A madarak is 
hangicsálnak. Szertartásszínház-rítusjáték.

O Március 25., kedd, 10.30
Hangbújócska a Méliusz- könyvtárban.

O Március 25., kedd
Deszka Fesztivál
11 óra: Csokonai Színház: Antigoné. Bsz.
17 óra: Víg Kamaraszínház: Nyári Oszkár: 
A show folytatódik. A Karaván Színház 
előadása. 22 óra: Csokonai Színház: Lit és 
Mix könyve. A szabadkai Nyári mozi Színházi 
Közösség előadása.

O Március 25., kedd, 15 óra
Újkerti teadélután az anzX zenekarral az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 25., kedd, 16.30
Dr. Magyari Márta etnográfus-
mezeológus tárlatvezetése az Ethno-trezor 
kiállításon a Déri Múzeumban.

O Március 25., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Március 25., kedd, 17 óra
DVSC-TEVA–Nyíregyházi Spartacus 
labdarúgó Magyar Kupa-negyeddöntő 
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Március 25., kedd, 18 óra
Dr. Vámosi Péter: Ecuador. Világjáró-klub 
előadása az I. Belklinika tantermében.

O Március 25., kedd, 19 óra
Universitas–Debrecen 
hangversenysorozat: Sokszínű kamara-
zene a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 26., szerda
Campus-party a Lovardában.

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

O Március 26., szerda, 14 óra
Környezeti nevelés: vitafórum 
pedagógusoknak és természetbarátoknak a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Március 26., szerda, 14 óra
Kiállítás a Tehetségsegítő 
munkaközösség óvodapedagógusainak 
alkotásaiból a Józsai Közösségi Házban. 
A kiállítást megnyitja: Somogyi Béla 
alpolgármester. Látható: április 8-áig.

O Március 26., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 26., szerda
Deszka Fesztivál. 16 óra: Víg Kamaraszínház: 
Samuel Beckett: Első szerelem. 
Bérletszünet. 18 óra: Modem: Tolnai Ottó: 
Wilhelm-dalok. A Jel Színház előadása.
20 óra: Csokonai Színház: Pozsgai Zsolt: 
Pipás Pista. A Szegedi Nemzeti Színház 
előadása.

O Március 26., szerda, 17 óra
Rendhagyó történelemóra az Újkerti 
Könyvtárban. Apró betűs történelem – 

Információ:
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haditechnika az I. világháborúban. Varga 
Dániel történész előadása.

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

O Március 26., szerda, 17.30
Belvárosi beszélgetések a Belvárosi 
Közösségi Házban. Kodály országa, avagy 
beszélünk-e még zenei anyanyelvünkön? 
Vendég: Bárdosi Ildikó népdalénekes.

O Március 26., szerda, 18.15
Életreform Egyesületi Esték: Holtomiglan-
holtodiglan? A kommunikáció szerepe a 
család összetartásában. Erdős Kornél előadása 
az Ifjúsági Házban.

O Március 27., csütörtök 
Faces – Makláry Lilla kortárs festőművész 
kiállítása a Hal Köz Galériában; május 3-áig 
látogatható.

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

O Március 27., csütörtök, 14 óra
Mézeshuszár – játszóházi klub a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 27., csütörtök, 15 óra
Ifjúsági Filmklub a Belvárosi Közösségi 
Házban. Dér András: Kanyaron túl.

O Március 27., csütörtök, 15 óra
Míveskedő klub a Nagymacsi Közösségi 
Házban.

O Március 27., csütörtök
Deszka Fesztivál. 16 és 19 óra: Csokonai Színház: 
Hajdu Szabolcs: Békeidő. A temesvári 
Csiky Gergely Színház előadása. 19 óra: Déri 
Múzeum: Hubay Miklós: Elnémulás. Múzsák 
II.-bérlet. 21 óra: Víg Kamaraszínház: Agota 
Kristof: A nagy füzet. (Forte Társulat)

O Március 27., csütörtök, 16.30
Stresszkezelő tanfolyam a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárban.

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

O Március 27., csütörtök, 18 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 27., csütörtök, 19 óra
A Muzsikás Együttes és a Buda Folk Band 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Március 27., csütörtök, 19.30
G. F. Händel: Deborah – oratórium. 
Bemutató a Bartók Teremben. Km.:Jónás 
Krisztina, Ducza Nóra, Armin Gramer, Tormáš 
Šelc, Jekl László, Kodály Kórus Debrecen, 
Savaria Barokk Zenekar. Vezényel: Németh Pál.

O Március 28–29.
KULTOK III. – Országos konferencia a 
Modemben.

O Március 28–30.
Bárdos-szimpozium a DE Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Március 28., péntek, 9 óra
Száll a madár ágrul ágra, száll az ének 
szájrul szájra – megyei népdaléneklési 
verseny a Józsai Közösségi Házban.

O Március 28., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Március 28., péntek
Deszka Fesztivál. 14 óra: Vojtina Bábszínház: 
Bartal Kiss Rita–Horváth Mari–Borbély 
Szilárd: Boldog képek. 16 óra: Horváth 
Árpád Stúdiószínház: Forgách András: A fiú. 
A nagyváradi Szigligeti Színház előadása.
18 óra: Víg Kamaraszínház: Stanislaw 
Wyapianski: Novemberi éj. Honthy Hanna-
bérlet. 20 óra: Csokonai Színház: Pintér Béla: 
Titkaink. A Pintér Béla Társulat előadása.

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

O Március 28., péntek, 18 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.
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O Március 28., péntek, 19.30
Fúvós mesterművek. Koncert a Bartók 
Teremben. Közreműködik: Kodály 
Filharmonikusok. Vezényel: Hadady László.

O Március 29-éig
Kiállítás a debreceni festőtanoda, 
képzőművészeti szakkör alkotásaiból az 
Újkerti Könyvtárban.

O Március 29–30.
Kézműves csokoládénapok a Kölcsey 
Központban. 

O Március 29., szombat
Kedvenc meséink – Régi játékaink. 
Bábelőadások, körjátékok, fantáziacsiszoló 
kézművesházak a Malomparkban.

O Március 29., szombat, 10 óra
A 333-as debreceni bélyeggyűjtő kör 
nyilvános találkozója a Malompark II. 
épületében.

O Március 29., szombat, 10 óra
Mars isten napja. Családi nap a 
Megmentett örökség kiállításhoz kapcsolódóan 
a Déri Múzeumban. Hullám Dénes régész 
tárlatvezetése.

O Március 29., szombat
Deszka Fesztivál. 10 óra: Csokonai Színház: 
Gimesi Dóra: A Csomótündér. A kecskeméti 
Ciróka Bábszínház előadása. 14 óra: Horváth 
Árpád Stúdiószínház: Fekete Ádám: Hüvelyk 
Matyi. A veszprémi Kabócs Bábszínház 
előadása. 20 óra: Csokonai Színház: Quimby 
Teátrum, 2014. A Quimby Teátrum előadása.

O Március 29., szombat, 15 óra
T. Nagy László Varázslatos India című 
fotókiállítása az Élettudományi Galériában 
(április 11-éig látható).

O Március 29., szombat, 17 óra
Szaunaceremóniák a Hotel Lyciumban.

O Március 29., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 29., szombat, 19 óra
ROAD tavaszi jubileumi turné a Lovardában.

O Március 30., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Március 30., vasárnap, 11 óra
Luczi János festőművész születésnapi 
kiállítása DOTE Elméleti Galériában (április 
11-éig látható).

O Március 30., vasárnap, 11 óra
IV. Rotary-futófesztivál. Információ: www.
debrecenikilometerek.hu

O Március 30., vasárnap 
11 óra: Vasárnapi múzeumpedagógia: 
Véletlen volt!

15 óra: Finisszázs Az új spektákulumon 
a Modemben, Nagy Mercédesszel és Kukla 
Krisztiánnal.

O Március 30., vasárnap, 14.30 és 15.30
Víziaerobik az Élményfürdőben.

O Március 30., vasárnap, 16 óra
Nótagála a Lovarában.

O Március 30., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Március 31., hétfő, 9 óra
Megyei magyarnóta- és népdaléneklési 
verseny a Belvárosi Közösségi Házban. 

O Március 31., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 
Bölcsőszínház.

O Március 31., hétfő
13 óra: Játszóházi foglalkozás a Nagymacsi 
Közösségi Házban. 15 óra: Míveskedő klub.

O Március 31., hétfő, 18 óra
Szeretetmasszázs az Ifjúsági Házban.

O Március 31., hétfő, 19 óra
Bereczki Zoltán és zenekara: Álomkép-
turné a Kölcsey Központban.

O Április 1., kedd, 10 óra
Kerekítő az Ifjúsági Házban.

O Április 1., kedd, 18 óra
Modem-filmklub.

O Április 1., kedd, 19 óra
Áprilisi bolondságok – Irigy Hónajmirigy-
koncert a Kölcsey Központban.

O Április 2., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 2., szerda, 16 óra
Nyugdíjas Klub – Vers és reformáció. 
Ötvös László előadása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Április 2., szerda, 19 óra
Tavaszi Színházi Esték: Bernard Show: Sosem 
lehet tudni. Vígjáték két részben. A Zenthe 
Ferenc Színház vendégjátéka a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

ELőZETES:
O Április 3., csütörtök, 13 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 4., péntek, 17 óra
Paderborni előzetes: Burai István és 
Potyók Tamás közös tárlatának megnyitója a 
Sesztina Galériában

O Április 4., péntek
AMD- / Leukémia Apokalypsis- / Beholder- 

/ Chaosrealm-koncertek az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubjában.

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

O Április 5., szombat, 10 óra
Hogyan éljünk környezettudatosan? 
Előadás az Ifjúsági Házban.

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

O Április 5., szombat, 18 óra
DVSC-TEVA–Győri ETO FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 5., szombat, 19 óra
Varga Gábor – klarinét és basszetklarinét 
– és a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
vonósnégyesének hangversenye a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 8., kedd, 18 óra
Dr. Nagy Attila: Irán, magyar szemmel. 
Világjáró Klub előadása az I. Belklinikán.

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

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Szabó Zsófia fotókiállítása
     Méliusz-könyvtár, március 17-éig
Korpela Matti Armas
     Újkerti Közösségi Ház, március 21-éig
Gobelin-kiállítás
     Méliusz-könyvtár, 27-éig
Daku Katalin bábjai és textiljátékai 
     Csapókerti Közösségi Ház, 28-áig
Az újspektákulum
     Modem, 30-áig
Megmentett örökség
     Déri Múzeum, 30-áig
Óegyiptomi gyűjtemény,
     Déri Múzeum, 31-éig
Bódva-völgyi és érchegységi alkotók 
     Belvárosi Galéria, 31-éig
XXIII. Debreceni Tavaszi Tárlat
     Kölcsey Központ, április 6-áig
Bábkiállítás
     Újkerti Közösségi Ház, 7-éig
Varázslatos India, fotókiállítás 
     Élettudományi Galéria, április 11-éig
Női cicoma-kalapok a 19. századból 
     Tímárház, 18-áig
Makláry Lilla
     Hal Köz Galéria, május 3-áig.
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Az elmúlt években sikeresen megrendezett program-
sorozat idén is folytatódik. Március 22-én, szombaton 
kitüntetett figyelmet kap – a kitüntetések adományozása 
mellett – az északkelet-magyarországi felsőoktatási 
stratégiai együttműködés is. A délutáni programokban 
a fő téma az innováció, valamint az itthoni és határon 
túli felsőoktatási intézmények együttműködése lesz, 
emellett pedig, természetesen, több kísérő rendezvény 
is társul a fő nap eseményeihez.

A Debreceni Egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy 
elismerésben részesüljenek mindazok, akik kimagasló 
teljesítményt nyújtottak, vagy sokat tettek az egyete-
mért, öregbítették annak hírnevét. A délelőtti Díszün-
nepségen Kalmár József okleveles vegyész – a kiváló 
eredménnyel végzett középiskolai, egyetemi és doktori 
tanulmányainak elismeréseként, a Magyar Köztársaság 
elnökének előzetes hozzájárulásával – 
kitüntetéses doktorrá avatásban részesül. 
A doktorjelölt a Magyarország címerével 
ellátott arany pecsétgyűrűt Klinghammer 
István felsőoktatásért felelős államtitkár-
tól veheti át.
Szilvássy Zoltán rektor első alkalommal 
adja át a Civis Honoris Causa címet.
A kitüntetést Habsburg György, az Orvos-
tudományi Kar központi épületét 1918-ban 
felavató IV. Károly király unokája veheti át, 
ünnepélyes keretek között.   

A felsőoktatás innovációs tevékenységé-
nek segítésére szervezett konferencia 
és fórum első részében a határon túli 
intézményekkel közös célokról tanács-
koznak. A tervek szerint létrehoznak a 
Kárpát-medencében egy nyílt innovációs 
hálózatot a tudományos eredmények 
regisztrációjára. A találkozó második 
részében már a tudományos eredmények 
gyakorlati hasznosításának fejlesztéséről 
lesz szó. Szeretnék az innovációs folyama-
tokat hatékonyabbá tenni, a tudományos 

eredmények hasznosulását, gyakorlati alkalmazását 
segíteni úgy, hogy minden szereplő megtalálja a szerepét 
és feladatát. A Debreceni Egyetemen jól működő Techno-
lógiai Transzfer Iroda gyakorlati javaslatokat tesz ennek 
megváltoztatására.

A Debreceni Egyetem küldetésének tartja, hogy a tudo-
mány és a képzés területén vezető szerepet töltsön be a 
magyarországi felsőoktatási intézmények között, illetve 
összefogja és segítse az egyetemek együttműködését 
a határokon innen és túl. A Debreceni Egyetem több 
éve látja vendégül a határon túli magyar nyelven oktató 
intézményeket. Ennek a több évre visszanyúló együttmű-
ködésnek a jegyében ad otthont az intézmény a Magyar 
Rektori Konferencia Határon túli tagozatának megala-
kulását előkészítő workshopnak is. 

Ebben az évben azonban már nemcsak a 
határon túli egyetemek, főiskolák vezetőit és 
szakembereit invitálta találkozóra a Debreceni 
Egyetem, hanem a sportot kedvelő hallgatókat 
is megkeresték. Március 20-án és 21-én a 
Debreceni Egyetem Kárpát-medencei Kupa 
kispályás labdarúgótornán tizenkét határon túli 
(Munkács, Ungvár, Beregszász, Nyitra, Révko-
márom, Eperjes, Szabadka, Újvidék, Marosvá-
sárhely, Nagyvárad, Kolozsvár és Csíkszereda) 
és öt hazai intézmény (Gyöngyös, Miskolc, 
Eger, Nyíregyháza, Debrecen) csapata küzd a 
vándorkupáért. A vándorserleget az egye-
tem Zeneművészeti Karának Liszt-termében 
tartott gálakoncert előtt, 21-én este veheti át a 
győztes csapat. A koncert felejthetetlen zenei 
élményt ígér, amelyről a Zeneművészeti Kar 
oktatói gondoskodnak, hiszen az ő előadásuk-
ban hallgathatjuk a zeneirodalom remekeit.

A rendezvényekkel párhuzamosan, az egyete-
men tartják a Határon túli tudományos diákköri 
konferenciát és a „Tavaszi szél” országos dok-
toranduszkonferenciát, ahol több mint 450-en 
mutatják be tudományos eredményeiket. 
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Közös stratégia
 
A Debreceni Egyetem fontosnak tartja az északkelet-magyarorszá-
gi felsőoktatási intézmények stratégiai együttműködését, hiszen a 
térségben kiemelt jelentősége van annak, hogy a kornak és a régiós 
kihívásoknak megfelelő, nemzetközileg is versenyképes felsőokta-
tási rendszer valósuljon meg. „Célunk, hogy – a Debreceni Egyetem 
koordinálásával – hosszú távon olyan felsőoktatási pólus jöjjön létre 
régiónkban, mely érzékenyen reagál a társadalom, a gazdaság, a 
munkaerőpiac és a hallgatók szükségleteire, valamint K+F kapacitása 
révén a gazdasági élet szereplőinek is egyenrangú partnerévé válhat. 
Ennek fontos mérföldköve lesz az idei Debreceni Egyetem Napja, 
melynek Díszünnepségén komoly bejelentést teszünk. Abban bízom, 
hogy a március 22-i dátum nemcsak meghívott vendégeink, hanem a 
debreceni polgárok és az egyetem valamennyi oktatója, dolgozója és 
hallgatója számára ünnep lesz!” – nyilatkozta Szilvássy Zoltán rektor.

Négy férfi gatyában
Újra lesz színház a Lovardában: az évekkel ezelőtti sikeres 
színházi sorozat Lovarda Pódium néven éled újra tavasszal. 
A kezdeményezés célja, hogy szórakoztató előadásokkal 
lehetőséget nyújtson a könnyedebb színházi műfajok ked-
velőinek. A sorozat két előadással mutatkozik be március-
ban és májusban, szeptembertől pedig bérletrendszerben 
láthatja a további előadásokat a közönség. 

„Fontosnak érezzük, hogy a Lovarda programjai színhá-
zi előadásokkal is bővüljenek, gazdagítva ezzel Debrecen 
kulturális programjainak kínálatát is. Az első alkalommal, 
március 28-án 19 órakor Marc Camoletti zenés, remek 
poénoktól hemzsegő vígjátéka, a Négy férfi gatyában kerül 
színre” – árulta el Porkoláb Gyöngyi, a színházi program 
szervezője. 

A vígjátékot parádés szereposztásban láthatják a nézők: 
Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, Balázs 
Andrea, Straub Dezső, Böröndi Tamás, Beleznay Endre,
Straub Péter keverednek mulatságos félreértésekbe.

O Jegyek kaphatók a Debreceni Campus Kft.-nél.
Információ: (52) 426-180/7095,
jegyfoglalás: info@lovarda.hu  I  www.lovarda.hu

Utazási vásár idén márciusban is
Az enyhe tél ugyan elkényeztetett bennünket, az igazi tavasz azonban mégiscsak márciusban érkezik. 
Ilyenkor nem csak a természet virul ki újra, de az emberek is, akikben egyre nagyobb a vágy, hogy végre ki-
mozduljanak otthonról. Sokan ekkor már a nyári szabadságukat is elkezdik tervezni. A választás megkönnyí-
téséhez remek lehetőséget kínál március 14. és 16. között az Utazás- és szabadidő-kiállítás és vásár, mely 
már 24. alkalommal nyitja meg kapuit. A Kölcsey Központban idén is számos utazási iroda, bel- és külföldi 
régió, város és turisztikai szolgáltató kínálja majd egyedi és kedvezményes ajánlatait. Díszvendég: Buda-
pest és környéke. A hagyományos kiállítói programok mellett további kísérő rendezvények gondoskodnak a 
tartalmas kikapcsolódásról. A kerékpározás szerelmeseit bringaexpo várja a Kölcsey körfolyosóján, ahol – 
kiemelt úti célként – a Tisza-tó és Észak-Magyarország mutatkozik be. Valamint lesz kézműves-kiállítás és 
-vásár is, mely igazi helyi ízekkel, értékekkel és kézműves-bemutatókkal várja a látogatókat. A rendezvény 
látogatása ingyenes.

O Tourinform-iroda Piac u. 20. (52) 412-250  I  debrecen@tourinform.hu  I  www.debrecenivasar.hu

O Tavaszi kontraszt. A Sesztina 
Galériában látható a Bogdándy György 
festőművész és Varga Tamás fotóművész 
képeiből rendezett kiállítás.
Fotó: Jupiter – Varga Tamás képe.



Moziműsor
Filmek az Apollóban

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

O NAGYTEREM
13–19. 14.30, 16.30  Mr. Peabody és Sherman 

kalandjai
13–19. 18.30  Need for Speed
13–19. 20.30  300 – A birodalom hajnala
20–26. 14, 16 óra  Mr. Peabody és Sherman kalandjai
20–26. 18.15  Need for Speed
20–26. 20.30  A beavatott
27. –ápr. 2. 14, 16 óra  Mr. Peabody és Sherman 

kalandjai
27. –ápr. 2. 18, 20.15  Noé

O KISTEREM
13–19. 15.45  Mielőtt meghaltam
(13-án 15.15) 
13–19. 18 óra  Mr. Peabody és Sherman kalandjai

(13-án 17.30)
13. 19.30  A Wall Street farkasa
14. 20 óra  Mielőtt meghaltam
15. 20.30  Gravitáció
16. 20 óra  12 év rabszolgaság
17. 20 óra  Amerikai botrány
18. 20 óra  Rush – Hajsza a győzelemért
19. 20 óra  Megdönteni Hajnal Tímeát
20–26. 15.45, 20 óra  A Grand Budapest Hotel
20–26. 17.45  300 – A birodalom hajnala
27. –ápr. 2. 14.30  Megdönteni Hajnal Tímeát
27. –ápr. 2. 16.30, 18.30  A Grand Budapest Hotel
27. –ápr. 2. 20.30  300 – A birodalom hajnala

O ART TEREM
13–19. 13.45, 18.15  Megdönteni Hajnal Tímeát
13–15. 20.15  Couch Surf
16–19. 16, 20.15  Couch Surf
20–26. 16.15  Nyomtalanul
20–26. 18.15  Szerelem a felhők felett
20–26. 20.15  Műkincsvadászok
27. –ápr. 2.15.45  Couch Surf
27. –ápr. 2. 17.45  Mr. Morgan utolsó szerelme
27. –ápr. 2. 20 óra       Pofázunk, és végünk

O Utolsó idők. Ifjúsági filmklub indult a DMK 
Belvárosi Közösségi Házban, mely megmutatja, 
hogy alakult az ifjúságkép a magyar filmekben a 
rendszerváltás után. Az ingyenes filmvetítéseknek 
a Belvárosi Közösségi Ház Klubterme ad otthont 
csütörtökönként 15 órától.

O Március 13.: Fésős András: Balra a nap nyugszik 
O 20.: Török Ferenc: Moszkva tér 
O 27.: Dér András: Kanyaron túl
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Megfejtéseiket március 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:

Orosz Tóth Andrásné, Dóczy József u.
Kozma Ilona, Bornemissza u.
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Elindult a 2-es villamos
(Nagy Gábor fotója)

Főszerepben az oboa
Egy igazi virtuóz – aki hosszú időn át Franciaország-
ban kamatoztatta tudását–, Hadady László mutatja 
meg a közönségnek, mi mindenre képes az oboa.
A kiváló muzsikus szakmai napokat tart március 24-
étől 27-éig a Kodály Filharmonikusok zenészeinek, 
majd két koncerten is hallhatjuk játékát. Március 28-
án este fél 8-tól Hadady László közreműködésével 
Dvořak: d-moll és Mozart: B-dúr szerenádja hangzik 
fel a Bartók Teremben. Az április 3-ai hangverse-
nyen pedig Mozart „Prágai szimfóniája” és Kodály 
Galántai táncok című műve mellett Mozart C-dúr és 
Hidas Frigyes I. oboaversenye bizonyítja majd, hogy 
ennek a hangszernek a kora nem járt le a barokk 
zenével. E koncerten a mester az oboisták Stradiva-
rijának tartott Lorée Royalon játszik majd.

Látványos seregszemle
A Tavaszi Tárlat a Debreceni Tavaszi Fesztivál egyik 
legfontosabb rendezvénye: Debrecen és Hajdú-Bihar 
megye hivatásos képzőművészei látják vendégül 
a kortárs művészet iránt érdeklődőket március 9. 
és április 6. között a Kölcsey Központban. Idén a 
művészeti képzést nyújtó egyetemek, főiskolák hall-
gatói is lehetőséget kaptak a megmérettetésre, a 
Hal Köz Galériából pedig a bezsűrizett alkotók közül 
hívtak meg a kísérő kiállításra.

Iciri-Piciri
A DMK Újkerti Közösségi Háza március 19-20-án bábos 
találkozóra hívja az óvodásokat. Az óvodás bábcsopor-
tok térségi találkozója bemutatkozási lehetőséget nyújt 
a város és a környező települések óvodáiban működő 
báb- és színjátszó csoportok számára. A jelentkezőknek 
a magyar mesekincsből kell kiválasztaniuk produkcióikat. 

Márciusban extra kedvezmények a                          -nál!

Keressen meg nálunk álmai nyaralását! Folyamatosan bővülő
ajánlataink, minden egy helyen:  www.startutazas.hu
Kedvezményeink:
- egyedi előfoglalási kedvezmények, akár 20 % előleggel
- egyes repülős utazásoknál ingyenes parkolás Budapesten
- kiscsoportos kedvezmények akár 10 főtől is
Az akciók nem összevontan érvényesek, más-más utazásra vehetők igénybe.

Debreceni indulással foglalható:
Zakynthos, Tunézia, Törökország, Bulgária
Speciális akciók kínálatunkban:
- Tunézia 5* hotel all inclusive
   már 84.900 Ft-tól/fő + járulékok 124.800 Ft-tól/fő 
- Egyiptom 4* hotel all inclusive
   már 88.900 Ft-tól/fő + járulékok 142.255 Ft-tól/fő 
- Észak-Ciprus 4* hotel all inclusive
   már 97.900 Ft-tól/fő + járulékok 150.330 Ft-tól/fő 

Lefoglalta már nyaralását?

- Törökország 5* hotel ultra all inclusive
már 132.900 Ft-tól/fő + járulékok 168.565 Ft-tól/fő 
Az akciós árak korlátozott számban vehetőek igénybe. Érdemes időben foglalni!!

Magyar gyerek animációs szállodák teljes kínálata elérhető irodánkban 
…..hogy ne csak gyermekének legyen felejthetetlen a nyaralás …

HALKÖZ 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.  I  Tel: 52/503-500, 06-70/610-9586  I  www.startutazas.hu  I  debrecen@startutazas.hu  I  U001034

Start Utazás – már 11 helyen az országban 
Mi Debrecenben is otthon vagyunk….
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Start Utazás – már 11 helyen az országban 
Mi Debrecenben is otthon vagyunk…. Kiemelt támogatónk: Partnereink:

Francia hangulatban
Debussyvel és Ravellel

Műsor: C. Debussy: Trois nocturnes L. 100
C. Debussy-Kocsis Z.: 7 dal
M. Ravel: Daphnis et Chloé 

Közreműködik: Hajnóczy Júlia - ének
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán)

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kocsis Zoltán

2014. március 17.,
Kölcsey Központ, 19:30

G. F. Händel: Deborah
debreceni bemutató
Műsor: G. F. Händel: Deborah – oratórium
Közreműködik: Jónás Krisztina, Ducza Nóra,
Armin Gramer, Tomáš Šelc, Jekl László – ének
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán)
Savaria Barokk Zenekar (korhű hangszereken)
Vezényel: Németh Pál

2014. március 27.,
Bartók terem, 19:30

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

(52)-412-250 • info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu
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március 08.      
Pista bácsi Vitéz Lászlója és a csodaláda; 

Ez a kapa ez a kasza.., 
Ugrálós bohóc készítése

március 22.
Rókamesék, Gyertek haza ludaim…, 

Róka kulló, Zacskós bábok

március 29.   
Bűvös kendő, 

Elvesztettem zsebkendőmet.., 
Csön-csön gyűrű..., 

Manók, tündérek készítése

április 05. 
Ilók és Mihók, Csibe tanya táján..., 

A szalma zirren-zörren..., 
Csutkahegedű, csutkababa

április 12.      
Palkó és a szamara, Túrót vettem.., 

Tekeredik a kígyó…, Szélforgó készítése

árpilis 19.
A három nyúl, Nyuszi ül a fűben..., 

Parton ül a két nyúl..., 
Nyulak és húsvéti fi gurák

április 26.                     
A furfangos mérnök, 

Itthon vagy- e hidas mester..., 
Repülő sárkány készítése

május 03.  
Vásár, Én elmentem a vásárba..., 

Pörgettyű és anyák napi virágok készítése 

május 10.   
A három kívánság, A gazda rétre megy…, 

Hatan vannak a mi ludaink..., 
Bűvös doboz készítése  

május 17.
Mátyás király juhásza, 

Bárányosdi  - farkasosdi, 
Aranybárány készítése

május 24.    
A kiskakas rézkrajcárja, 

Két krajcárom volt nékem..., 
Itt ül egy kis kosárban.., 
Szalagbábok készítése

Urbán István és Urbánné Lantos Éva bábmûvészeti oktatók 
40 éves jubileumi játékai 

szombatonként 10 órától a Malomparkban

Bábelôadások•körjátékok•fantáziacsiszoló kézmûvesházak

4027 Debrecen, Füredi út. 27.  •  www.malompark.hu
     www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpontMALOMPARK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT

A PROGRAM INGYENES!
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