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Az igazi szépség
Az informatika és a technikai vívmányok korában 
munkaidőnk végeztével már nem állunk fel monitorunk 
mellől, hanem magunkkal visszük digitális életünket 
telefonunkon, tabletünkön is akár. Elkísérnek minket, 
hiszen ma a világot nem kizárólag a szemünkön, 
hanem kijelzőkön keresztül is megéljük. Pedig az igazi 
szépség továbbra is azokban a részletekben rejlik és 
mutatkozik meg végül, amelyeket saját szemünkön ke-
resztül fogadunk be, amelyeket bevésünk egy hangos, 
elégedett sóhaj kíséretében. 

A virtuális memóriában tárolt élmények, persze, 
fontosak, de ne hagyjuk, hogy elsődleges vezérel-
vünkké váljon kommunikációs eszközünk azonnali 
igénybevétele egy organikus módon is átélhető helyzet 
alkalmával. E mentalitás hétköznapokba ültetésével 
a debreceni rendezvényszervezők fáradhatatlan mun-
kájának gyümölcseit is sokkalta jobban fogjuk élvezni 
– legyenek azok a programok akár a falak között, akár 
a hívogató szabadban. 

Kihagyhatatlan programnak ígérkezik Tompos 
Kátya lemezbemutató koncertje, ahol a művész-
nő – reményeim szerint – egy földöntúli hanggal és 
performansszal rukkol elő. Az Apolló moziban Alfred 
Hitchcockra emlékezünk halálának 35. évfordulóján. 
Korai némafilmjének vetítése – a finomra hangszerelt 
élőzenei aláfestés kíséretében – egészen biztosan 
kellemes borzongással ajándékoz meg minket. Amikor 
pedig a májussal együtt végleg beköszönt a jó idő, 
találkozzunk a Szabadtéri Színpad majálisán, ahol – 
többek között – a Kerekes Band szórakoztat majd,  
a rájuk jellemző virtuozitással.

fejér tamás
az Apolló mozi vezetője
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O lúDas matyi. Rendre műsorra tűzi a Vojtina Bábszínház az 
igazságosztó Lúdas Matyi történetét. Bár a megírása óta több mint 
kétszáz esztendő telt el, mindez mit sem halványított e szellemes 
és szórakoztató mese időszerűségén. Ma is pont olyan lelkesen 
szurkolunk a bátor népi hősnek, aki háromszor is megbünteti az 
uraságot, mint szüleink és nagyszüleink. S együtt tapsolunk a gye-
rekkel, aki nagyon jól érzi (és reméljük, felnőttként sem felejti el):  
ez a hatalmaskodó Döbrögi alaposan rászolgált a leckézetésre.  

Az előadást 6 éves kortól ajánlják. 

Müller Péter szinte hazajár Debrecenbe.  
A hazai populáris-ezoterikus irodalom egyik 
legismertebb alakja legközelebb április 
14-én tart előadóestet a Kölcsey Központ-
ban. Ezúttal csodálatos spirituális utazásra 
hív minket, amely során barátjáról, Tolnay 
Kláriról és az ő különleges lelki és szellemi 
útjáról beszélget olvasóival. A beszélgetés 
közben feltárul előttünk a művésznő előző 
élete által is meghatározott, titkos élete.

Boldog
   békeidők
Ezt a címet viseli a Kodály Filharmonikusok. 
Európának ebben szegletében a 19. szá-
zad ban sok kis náció élt egymás mellett 
Bécs kulturális fennhatósága alatt. Hogyan 
tükröződik mindez a zenei világunkban? Erre 
kaphatnak választ, akik a Kodály Filharmoni-
kusok műsorát meghallgatják, április 21-én 
este fél 8-tól, a Bartók Teremben. A műsorban 
Suppé Könnyűlovasság-nyitánya, Liszt Ferenc 
II. (A-dúr) zongoraversenye, a száz éve elhunyt 
Goldmark Károly Sakuntala-nyitánya és Sme-
tana Moldvája hangzik el, Somogyi-Tóth Dániel 
vezényletével. A koncert zongoraszólistája a 
Debrecenben már jól ismert Balog József lesz.

Halhatatlan 
   szerelem

Hosszú búcsú
A két éve elhunyt népzenész, 
népzenekutató és hegedűtanár 
emlékét idézi fel Szomjas György 
filmje, melyet a tánc világnapján, 
április 29-én, 17.30-tól vetíte-
nek a DMK Belvárosi Közösségi 
Házában. Halmos Béla kiemelke-
dő szerepet játszott abban, hogy 
2011 novemberében a magyar 
táncházmódszer fölkerült az 
UNESCO szellemi kulturális örök-
ség listájára. Gyakran fellépett  
a debreceni PG Csoporttal is. 
A Hosszú búcsú Halmos Bélától 
című film vetítése után a közön-
ség találkozhat a rendezővel.
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Jön Vuk!
Fekete István meséjét min-
denki ismeri és szereti. Ahogy 
fejből fújjuk Wolf Péter és 
Szenes Iván halhatatlan dalát, 
a „fürgerókalábakat” is. Május 
2-án a népszerű hősök – Vuk, 
Karak, Vahur, Tás és, persze, a 
„Simabőrű” is... – a táncszín-
padon elevenednek meg. Ezt a 
kihagyhatatlan családi prog-
ramot, a Művészetek Palotája 
Fesztivál Színházának nagy 
sikerű gyermekelőadását 11 és 
15 órától is láthatja a debrece-
ni közönség a Kölcseyben.

A Goldoni-életmű egyik igazi gyöngyszemének 
premierjére készül a Csokonai Színház. A komédia 
nagymestere nem véletlenül választja a Velencénél 
kevésbé elegáns Chioggiát a darab színhelyéül: a 
várost halászok lakják, mindenki szeret valakit, a 
szerelmesek évődnek, a szomszédok összevesznek, 
életük bármely aspektusa komédiatémává válhat. 
A chioggiai csetepaté bőkezű mű, akárcsak Goldoni 
legtöbb munkája: belefér minden a mediterrán vér-
bőségtől a melankóliáig. Felkínálja magát: helyszín-
nek például azt a Goldoni-féle terecskét, ahol annyi 
történet játszódott már; aztán a szerepeit is, ame-
lyek mindegyike alkalmas arra, hogy élettel, sorssal, 
karakterrel töltse fel a színész. Cselekménye pedig 
csak annyi, amennyi a szereplők helyzetéből és vá-
gyaiból következik: öt nő, hét férfi meg a szerelem.

A népszerű színésznő, akit a debreceni közönség 
is láthatott nemrég a Szentivánéji álom vendég-
előadásában, ezúttal lemezbemutató koncertjével 
érkezik a Kölcseybe április 20-án. Keresztül Európán 
című albuma varázslatos zenei utazás Angliától 
Oroszországig. Dalok angol, francia, bolgár, magyar 
és orosz nyelven, kalandozás a különféle zenei stílu-
sok között is. Képzeljék el, milyen lehet az, amikor 
Kosztolányi és Jimi Hendrix együtt részegülnek meg 
egy hajnalon, Zaz pedig Cseh Tamással sétál kézen 
fogva, és közben a U2 szól valahonnan a távolból…

A dalokat Hrutka Róbert öltöztette zenei köntös-
be, úgy, hogy a már-már elképzelhetetlen sokszínű-
ség mégis egységesen jut el a hallgatóhoz.

csetepaté

Tompos Kátya
   énekel

A chioggiai csetepaté: Méhes László rendező Pál Hunorral próbál
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– a vizsgákon ez jól jöhet...
– Nem, ilyesmiről szó sincs. A tárgyat ugyanúgy tel-
jesítenem kell, mint a többieknek. Inkább a szorgal-
mi időszakban kapok segítséget. Van olyan tárgy, 
például, amelyikre kötelező bejárni, de az edzőtábo-
rok, edzések idejében elnézik nekem, ha hiányzom. 
Most, például, az edzőtábor miatt három zh-t kellett 
újraszerveznem. Az egyiket az utazás előtt fogom 
megírni, a másik kettőt meg majd, ha hazajöttem.
– tudós lesz? mondjuk, a hidrobiológus testhez 
álló lenne...
– Az már van a családban, de nem kizárt. A jövőről 
még nem döntöttem; lehetséges, hogy ezzel foglal-
kozom majd, de az is, hogy nem, sokfelé lehet to-
vábbmenni. A természetet szeretem, a növényeket, 
az állatokat is, de más is érdekel. Szeretek sütni, 
például tortát, a családot is meglepem néha, sokat 
kreatívkodom.
– cukrász vagy hidrobiológus: nem éppen 
rokon szakmák. van más hobbija is a sütésen 
kívül?
– Van egy gekkóm, őt pátyolgatom néha, bár, 
mondjuk, vele nem kell sokat foglalkozni, el van 
magának, de azért én szeretek törődni vele. Szok-
tam olvasni, bár kevés időm jut rá, síelni is imádok, 
igaz, már három éve nem voltam...
– ezek szerint nem sok mindenre marad ideje 
az edzés és a tanulás mellett. mi az, amire 
mindenáron szakít időt?
– Ami mindenképpen bele kell, hogy férjen a napba, 
az egy óra alvás ebéd után. Azt nem tudom kihagy-
ni. A délutáni edzés nagyon nehéz lenne e nélkül. 
Szerintem nem is bírnám; muszáj regenerálódni.
– az egyetemisták azért lazítani is szoktak 
olykor...
– Persze, néha én is elmegyek bulizni, inkább ősszel, 
amikor a nagy versenyeken túl vagyunk, de máskor 
nem tehetem meg, mert tönkreteszi a hetemet. 

       A debreceni sellőlány   hétköznapjai

Fél életét a vízben tölti, mégsem arany-
halat tart, hanem gekkót. Biológia sza-
kon tanul, de lehet, hogy inkább cukrász 
lesz, az edzője pedig több mint edző... 
Európa-bajnok, világbajnok, világcsúcs-
tartó. A búvárúszó fenomén Senánszky 
Petra – akit tavaly a Dehir.hu olvasói az 
év sportolójának választottak –, ahogy 
eddig nem ismertük.

– mit csinál civilben a debreceni sellőlány?
– Tanul. Harmadéves vagyok, biológia szakon, a 
Debreceni Egyetemen. Nagyon szeretem. Emlék-
szem, kicsit féltem a gimi után, hogy nehéz lesz, 
meg nagy változás hirtelen, de szerencsére minden 
rendben van, jól érzem magam. Igaz, sok segítséget 
is kapok.
– ez mit jelent? különleges bánásmódot?
– Nem, azt kifejezetten nem szeretném, ha kivéte-
leznének velem, és nem is fordul elő, szerencsére. 
Nem is minden tanárom tudja, hogy én sportoló 
vagyok, persze, néha felismernek.

Zene:
Aktuális slágerek, minden műfajban. 
A pörgősebb zenét szeretem, a verse-
nyek előtt mindig hallgatok valamit.
Film:
Ironman, meg úgy általában a szuper-
hősös filmek és a Forrest Gump.
Könyv:
Motivációs könyvek, amit az edzőm, 
Kókai Dávid ajánl. Most például Szabó 
Péter Állj félre a saját utadból című 
könyvét olvasom.

kedvencek
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Felkészülés idején nagyon visszavetne. A baráta-
immal azért találkozom, arra mindig találunk időt. 
Szerencsére már megértik ők is, hogy nem minden 
bulira mehetek el velük.
– hogy néz ki egy átlagos napja? gondolom, 
nem könnyebb a búvárúszók élete sem, mint 
az úszóké...
– Hasonló. Reggel ötkor kelek. Hattól hétig edzés, 
utána suli. Ebéd, kis pihenő, aztán máris jön a 
délutáni edzés. Este pedig tanulás. Legalábbis terv 
szerint, mert nem mindig jön össze. A nap végére 
elfáradok.
– apropó, ebéd. mennyire kell figyelnie arra, 
hogy mit és mennyit eszik?
– Nagyon. Edzés után például muszáj rögtön enni, 
lehetőleg minél egészségesebb dolgokat. Ebédre 
valahol eszem egy menüt, a reggelit magamnak 
készítem, a vacsora pedig, szerencsére, többnyire a 
szülőknél van. Néha főzök is, fehérjében és szénhid-
rátban gazdag ételeket. Hogy mit ehetek? A süti és 
az édesség is jöhet, nincs belőle gond.
– meddig lehet bírni az élsporttal járó életmó-
dot? nem érzi néha úgy, hogy belefáradt?
– Nem, szerencsére pillanatokra sem. Most például 
teljesen izgatott vagyok, mert idén Kínában lesz 
a világbajnokság, ott pedig még nem voltam. Ez 
önmagában véve is nagy motiváció, de az eredmé-
nyemen is javítanék még, mert érzem, hogy több 

       A debreceni sellőlány   hétköznapjai

van bennem. 2016-ban lesz a következő világjáté-
kok kvalifikációja, ahol végre a kedvenc számom, 
az uszonyos gyorsúszás benne lesz a programban. 
2017-ben Lengyelországban lesz a világjátékok. Azt 
semmiképpen sem hagyom ki, utána meglátjuk.
– van, még hová rakodni az érmeket és a ku-
pákat? tényleg, összeszámolta már, hogy hány 
érmet nyert eddig?
– A hazai versenyekkel együtt? Hú, körülbelül 300-
ig számoltam, most már nem tudom, hol tartunk. 
Az biztos, hogy világversenyekről eddig 10 aranyat 
hoztam haza. Azért ezt a gyűjteményt még gazda-
gítanám...
               V. Gy.

hosszú katinka nyomában
Senánszky Petra és edzője, Kókai Dávid – csak-
úgy, mint Hosszú Katinka és Shane Tusup – a 
magánéletben is egy pár. Katinka szerint pont 
ez a sikerének egyik titka. Mit mond erről Petra?

Nem is tudom. Edzés, munka szempontjá-
ból nincs különbség, szerintem. Annyi előnye 
mindenképpen van, hogy otthon még többet 
beszélhetünk az úszásról. Megbeszéljük, hogy 
éppen mit érzek, mi az, ami az adott pilla-
natban a legjobban motivál. Persze, biztosan 
számít, hogy azért jobban ismer, mint a többi 
versenyzőjét, és esetleg könnyebben lereagálja. 
Nyilván látja rajtam, hogy mikor milyen állapot-
ban vagyok.
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  Út 
 menti 
keresztek

Keresztfához megyek – út menti keresztek a Kárpát-medencében 
címmel forgatott négyrészes dokumentumfilm-sorozatot a Debrecen 

Televízió. Az alkotás az útszéli keresztfák történetét, jelentőségét 
mutatja be. A díszbemutatót március 18-án tartották a Szent József 

Gimnáziumban, ahol több mint kétszáz néző láthatta az alkotást.

A bemutatón bosák nándor 
katolikus megyés püspök 
köszöntötte a megjelenteket. 
„Ahogy mindannyian járjuk az 
életünk útját, s találkozunk 
ezekkel az út menti keresz-
tekkel, szembesülünk azzal, 
hogy a keresztben van a mi 
üdvösségünk” – mondta.

halász jános országgyűlési képviselő, a 
Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testü-
letének elnöke arról beszélt, hogy a filmkészí-
tők joggal számítanak a közösség, az állam 
támogatására. Elmondta, a magyar állami 
filmtámogatási rendszer többrétű, ennek 
egyik eleme a Médiatanács Magyar Média 
Mecenatúra programja, mely a DTV most 
bemutatott filmjéhez is segítséget nyújtott.

széles tamás, a Debrecen Televízió ügyve-
zető igazgatója, a film rendezője és egyben 
ötletgazdája örömét fejezte ki, hogy nagyon 

sok fiatal elment a bemutatóra. „Jó hely-
re hoztuk a filmet, egy katolikus iskolába, 

hiszen ez egy katolikus tematikájú film, 
ugyanakkor nem csupán katolikusokról és 

katolikusoknak szól” – tette hozzá. 

A filmen Széles Tamás rendező mellett Vojtkó Ferenc 
szerkesztő-forgatókönyvíró, Renyó Norbert vezető operatőr, 
Lakatos János, Máthé Gábor és Török János operatőrök, Földi 
Gyula drón-operátor, Andriska János vágó-grafikus, zenei 
szerkesztő, Bodnár Zoltán és Lakatos József technikusok, 
Papp Ferenc és Kovács Kálmán animációs szakemberek, 
Molnár László hangmérnök, Pikó Sándor zeneszerző, Czobor 
István kreatív munkatárs, Bogár Tibor gyártásvezető, valamint 
Hajdú Péter és Garay Nagy Tamás narrátorok dolgoztak.

A dokumentumfilm-sorozatot nagypén-
teken és nagyszombaton már láthatták 
a nézők: akkor a Duna World csatornán 
vetítették le a DTV alkotását. Aki lema-
radt volna róla, vagy újra szeretné látni, 
az pünkösdkor, a Debrecen Televízióban 
nézheti meg.
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– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, 
hogy lehetséges ilyen rövid idő alatt nulláról 
felsőfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is 
sze repet játszott ebben, hogy Ön gyakorló 
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, 
de a sikerhez vezető úton a döntő tényezőt egy 
számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás 
jelentette. 
– Tudtommal pontosan négy hónappal az 
után, hogy először kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredmény-
nyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta - felsőfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor 
még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy 
a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sőt, a siker-
élmény, hogy már az első lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan 
használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, 
nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos mód-
szereket is tökéletesen ismerő nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet 
a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer 
fantasztikus sikerének kulcsa? Mitől igazán újszerű és hatékony a 
Kreatív Nyelvtanulás? 
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire 
logikus szerkezetű tananyaggal, személyes meggyőződésem, hogy ma 
ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdők/újrakezdők számára, ill. akik 
rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizs-
gát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egye-
di nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek ki-

dolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka 
Magyarországon. 
– Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a mód-
szer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal 
célnyelven kellett megszólalnom, miközben a 
kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan 
ellenőrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, 
de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. 
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól men-
tesen! A két oktatócsomag és a CD minőségű hanganyagok a középfokú 
nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer 
és mennyibe kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég, dán, orosz, 
portugál, holland, eszperantó és horvát nyelvre készült tananyag, az 
oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 21.990 Ft, ez alig egy tucat ma-
gánóra költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Debrecenben is lesz vásárlással egybekötött termék-
bemutató.
– Igen, a tananyagokat bárki megtekintheti:

Debrecenben, a Minerva Panzió rendezvénytermében a Vörös Temp-
lom mellett (Kossuth u. 59.), 2015. április 14-én (kedd) és április 
21-én (kedd) 17-19 óráig.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
– Szeretettel várunk minden tanácsot kérő érdeklődőt akár kérdéseivel 
akár problémáival!                 (x)
 Hudi Tibor

Infó és megrendelés: www.kreativnyelvtan.hu 
  telefon: 0630/318-4953

NÉGY HÓNAP ALATT FELSŐFOKÚ, 
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 

Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával
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A kitűzött cél, az első tízbe kerülés megvan, 
most már hátradőlve, akár hátúszásban is 
tempózhatnak tovább a DVSE játékosai. Erről, 
persze, szó sem lehet! A debreceni pólósok még 
feljebb kúsznának a bajnoki tabellán.

A minimális célt, a legjobb tízbe 
kerülést teljesítette a DVSE.  
Az elvárás ez volt. Varga Tamás 
vezetőedző már a bajnoki rajt 
előtt azt mondta, ettől a keret-
től reálisan a 9–10. helyet lehet 
elvárni. És mi történt? A Debre-
cen a 9–10. helyen vitézkedett a 
bajnokság nagy részében, olykor-
olykor előrekalandozva a közép-
mezőnybe. A rájátszásban – ha 
úgy nézzük – így már nyugodtan 
játszhatnak a fiúk, de szó sincs ar-
ról, hogy hátradőlhetnének. A tét, 
innentől kezdve – többek között 
–, a szerződéshosszabbítás, mert 
a vízilabdában csak rövid távú 
megállapodásokat kötnek, így a játékosoknak a 
hátralévő időszakban elsősorban Varga Tamást kell 
meggyőzniük arról, hogy érdemes Debrecenben tar-

Dvse: Küldetés teljesítve!

Munkanélküliséget Kezelő AlapítványMunkanélküliséget Kezelő AlapítványMunkanélküliséget Kezelő Alapítvány
Bagaméri Romákért EgyesületBagaméri Romákért EgyesületBagaméri Romákért Egyesület

Kérjük, támogassa  
személyi jövedelemadójának 1%-ával a

munkáját!

A Munkanélküliséget Kezelő Alapítvány fő célja 
a növekvő elhelyezkedési gondok enyhítése, 

a  munkanélkülivé vált emberek és a hátrányos 
helyzetű családok segítése, támogatása. 

Álláskeresési  tanácsadással, átképzésekkel  
és különböző felkészítő tréningek  

segítségével próbáljuk visszajuttatni  
a munkanélkülieket a munka világába. 

Alapítványunk adománygyűjtéssel és  
életmód-tanácsadással segíti a megyében élő fiatal  

gyermekes és hátrányos helyzetű családokat, 
fogyatékkal élőket és az  

elhelyezkedési problémákkal küzdőket. 

Hogy alapítványunk továbbra is zökkenőmentesen 
el tudja látni feladatát, kérjük támogasson minket 

személyi jövedelemadójának 1%-ával.  

A felajánlásokat előre is köszönjük! 
Fogjunk össze együtt a munkanélküliség ellen!

 
Elérhetőségeink:

E-mail: mkalapitvany@gmail.com
Telefon: 06-20/914-6406

Adószám: 19126968-1-09

            A
azzal a céllal jött létre, hogy javítson a megye  
hátrányos helyzetű településein élő roma és  

magyar családok helyzetén és támogassa őket.  
Azóta több programban is részt vett, melyeknek segítségével  

fellépett a faji megkülönböztetés és kirekesztés ellen. 

Az egyesület munkája során folyamatosan foglalkozik 
önkéntesek felkutatásával és toborzásával.

Az egyesület TÁMOP-5.5.2.-11/2-2012-0091  
nyertes pályázatának eredményeként létrehozta  

az Érmelléki Önkéntes Pontot Bagamérban.  
Konkrét programokon keresztül mutatja be társadalmi 

hasznosságát. Önkénteseink segítségével sor került — többek 
között — Bagamérban új padok lerakására,  

mikuláscsomagok osztására, Álmosdon pedig  
az iskola körül lévő kerítés lefestésére.

Hogy még szélesebb körben és továbbra is segíteni tudjunk  
a hátrányos helyzetű települések lakosain,  

május 31-éig várunk minden jellegű felajánlást  
és adományt (kinőtt ruhák, játékok)  

a 4286 Bagamér, Deák Ferenc u. 34. címre eljuttatva. 

Szívesen fogadjuk adója 1%-ának felajánlását!
Segítségüket nagyra értékeljük 

és szívből köszönjük!

Elérhetőségeink:
4286 Bagamér, Deák Ferenc út 34.

Telefon: 06-30/573-69-82
Adószám: 18565360-1-09

tani őket. A kétszeres olimpiai bajnok edző ugyanis 
már a jövő évi csapatot építi, amiben önmagának 
most már végképp csak epizódszerepet szánna.

Nézzük, kik lehetnek a következő szezon 
kulcsjátékosai! Például Dusan Alekszics, akit – kis 

túlzással – az ismeretlenségből 
emelt ki a debreceni vezetőedző. 
A kanadai válogatott kapusa 
stabilitást adott a csapatnak, és 
bravúrjai is voltak jócskán. Kér-
dés: meg lehet-e tartani? Hoppál 
Gergely, aki nem egy meccset 
döntött el az alapszakaszban, 
és nagyjából egyenletes teljesít-
ményt nyújtott; mindig lehetett 
rá számítani. A reneszánszát élő 
Süveges Máté, aki idén mester-
hármasig jutott centerben. Szabó 
Botondnak és Martin Kolariknak 
is voltak jó meccsei, de nem 
tudtak folyamatosan húzóem-
berré válni, és akkor még ott van 
Kállay Márk és Halek Márton, 

akik idén önmagukhoz képest kicsit gyengébben 
teljesítettek. Szóval, ilyen szemmel is érdemes néz-
ni a rájátszás meccseit...

Süveges Máté a mesterhármasig jutott

Európai uniós támogatásból bovíti turisztikai célú kerékpárút-hálózatát Debrecen városa´́

Európai Regionális

Fejlesztési Alap
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Szavazni sem nagyon kell arról, 
hogy melyik az idei év meglepe-
téscsapata a jégkorong-sport-
ágban. A DHK előbb újoncként 
végzett az ötödik helyen a 
Mol- ligában, majd a Magyar 
Kupában – nagy meglepetésre – 
bejutott a négyes döntőbe, ahol 
végül bronzérmet szerzett. Bár 
az elődöntőben a Fehérvár ellen 
kikapott a Debrecen, a bronz-
mérkőzésen 3–0-ra verte a DAB 
Doclert, és ezzel feltette a koro-
nát az idei, egyébként is nagy-
szerű teljesítményére. A játéko-
sok szerint valami elkezdődött 
Debrecenben, és hangsúlyozzák, 
hogy ez még csak a kezdet.

– Nagyszerű az összhang a 
csapatnál. Ahhoz képest, hogy 
sok a légiós, tényleg igazi közös-
séget alkot a gárda. Én azt mon-
dom, nagyobb koncentrációval 
még előkelőbb helyen végezhet-
tünk volna a MOL-ligában, a ku-
pában pedig kihoztuk magunkból 

a maximumot, sőt talán még an-
nál többet is. De ez még csak a 
kezdet. Tavaly elkezdtünk valamit 
Debrecenben, de messze még 
a vége, egyre jobbak leszünk – 
mondta a magyar válogatottba 
újra meghívott Berta Ákos.

Az orosz vezetőedző Jevgenyij 
Muhint már most is mágusként 
emlegetik a játékosok. Szuggesz-

tív, rendkívül felkészült szakem-
bernek tartják. Nos, az eredmé-
nyek is őt minősítik.

– Sikeres szezont zártunk. Azt 
hiszem, nem lehetünk elégedet-
lenek. A bajnoki ötödik helyezés 
után maradt a játékosaimban 
hiányérzet, de a kupa ezt pótolta. 
Szerettünk volna bekerülni a 
négyes döntőbe; már a csoport-
meccsek során végig ez lebegett 
a szemünk előtt. Bronzérmet 
szereztünk, és láthattuk, mire 
vagyunk képesek a legerő-
sebb magyar együttesek ellen. 
Számomra nem is annyira az 
eredmények lényegesek, hanem 
az, hogy sikerült egy nagyszerű 
csapatot építeni, amiben van 
potenciál. Mint minden edző, én 
is szeretném tovább erősíteni 
az együttest; majd meglátjuk, 
milyen lehetőségeink lesznek, de 
ha így maradunk, akkor is előrébb 
léphetünk a következő idényben 
– mondta Jevgenyij Muhin.

Berobbant a DHK a hokielitbe

Muhin: sikerült egy jó csapatot építeni

O RefoRmátus bál. Idén nyolcadik alkalom-
mal rendezik meg a Református Jótékonysági 
Bált. A Tiszántúli Református Egyházkerület a 
befolyt összegből – hagyományosan – határon 
túli intézményeket támogat. A bál teljes bevé-
telét a megmaradásért küzdő rimaszombati 
Tompa Mihály Református Gimnáziumnak adja 
az egyház, amely az egyetlen magyar nyelvű 
középiskola Szlovákiában, Ságtól Szepsiig. A bált 
február 6-án tartják a Kölcsey Központban. 

RefoRmátus bál. Idén nyolcadik alkalom-

Európai uniós támogatásból bovíti turisztikai célú kerékpárút-hálózatát Debrecen városa´́
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Az alapszakasz utolsó öt mérkőzéséből mind az 
ötöt megnyerte a DVSC-TVP-Aquaticum, így a 
hetedik helyről vághat neki a rájátszásnak.

„Elhatároztuk, hogy az utolsó öt meccset meg-
nyerjük, és megcsináltuk!” Így fogalmazott a 
Békéscsaba ellen tíz gólt szerző Karnik Szabina az 
alapszakasz utolsó meccse után. Ilyen egyszerű ez: 
MTK, Szeged, Siófok, Mosonmagyaróvár, Békéscsa-
ba. Ezt az öt csapatot verte a hajrában a Loki, és 
ért fel a középházba, amivel egyben teljesítette is 
az idei szezonra kitűzött célt. Sőt, a lányok túl is 
teljesítették az elvárásokat, hiszen a Békéscsaba 
elleni rangadót már abban a tudatban játszották, 
hogy megvan az 5–8. hely. Ehhez képest az egész 
szezonban – nagyszerű közönséggel együtt küzdve 
–, hatalmas meccsen verték az örök riválist. „A Bé-
késcsabát meg kell verni!” Ezt zúgta a drukkerhad a 
Siófok elleni bravúrgyőzelem után, szinte azonnal. 
A lányok pedig teljesítették a kívánságot. Mindegyik 
így teljesüljön a folytatásban is.

 8., 18 óra DVSC-TVP-Aquaticum–Fehérvár
 25., 18 óra Siófok–DVSC-TVP-Aquaticum

április

 2., 18 óra Békéscsaba–DVSC-TVP-Aquaticum
 8., 18 óra DVSC-TVP-Aquaticum–Siófok
 16., 18 óra Fehérvár–DVSC-TVP-Aquaticum

május

Kitti pedig nem hezitált: újabb 
egy évre írt alá a Lokihoz. 

– Itt él a családom, jól érzem 
magam a csapatnál, és a klub is 
megbecsül, így bár voltak ajánla-
taim máshonnan, nem kellett so-
kat gondolkodnom a megállapo-
dás előtt. Az utóbbi évek legjobb 
közössége alakult ki, ami sokat 
számít a csapat eredményessége 
szempontjából és a tekintetben is, 
hogy a játékosok hogy érzik ma-
gukat. Az is fontos, hogy a csapat 
és a közönség egymásra talált, 
itt a legjobb hangulat a mecs-
cseken, ez is benne van abban, 
hogy jöttek az eredmények: az 
alapszakasz hajrájában ötből öt 

meccset nyertünk.

megcsinálták!
12

Három meghatározó játéko-
sával már hosszabbított a 
DVSC-TVP-Aquaticum.  
Várjuk a folytatást.

22 meccs, 86 gól. Ez Kudor Kitti 
mutatója a női kézilabda NB I 
alapszakaszában. A csapatka-
pitány ezzel házi gólkirály, de 
nem nagy kockázat megsaccolni, 
hogy legalább ennyi, ha nem több 
gólpasszt is kiosztott a társainak. 
Egyértelműen az irányító nyújtot-
ta a legjobb és a legkiegyenlítet-
tebb teljesítményt a szezonban. 
Nem véletlen, hogy az ügyvezető 
Ábrók Zsolt elsőként neki tett 
ajánlatot a hosszabbításra. Kudor 

A csapatkapitány után nem 
sokkal két újabb alapember 
hosszabbított. A nagyon fontos 
átlövőposztra is van már egy-egy 
embere a Lokinak a következő 
szezonban.

– Debreceni kötődésű vagyok, 
itt él a családom, számomra nem 
volt kérdéses, hol folytatom a 
pályafutásomat. Az eredmények 
is mutatják, hogy mindenki jól érzi 
magát, s azt hiszem, ha valaki 
kívülről figyeli a csapatot, akár 
meccsen, akár edzésen, ezt észre 
is veszi. Még sok sikert érhetünk 
el, ha ez a közösség együtt ma-
rad. Szerintem még sokkal jobban 
is szerepelhetünk hosszú távon – 
mondta a balátlövő Siska Pálma.

– Amióta ismét Debrecenben 
vagyok, most a legjobb a csapat. 
Nagyon jól érzem magam a 
többiekkel, rengeteg közös prog-
ramot szervezünk magunknak a 
pályán kívül is. Tényleg úgy érzem 
most, hogy a Loki a második csa-

ládom, így természetes, hogy 
maradok – ezt pedig a 
jobbátlövő Karnik Szabina 

mondta.
Épül a jövő nagy csapata...

Kitti pedig nem hezitált: újabb A csapatkapitány után nem 

épül a jövő csapata

Kudor Kitti

Karnik Szabina

Siska Pálma
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 10 , 19 óra  Kecskemét–DVSC-TEVA  
 18.,  18.30  DVSC-TEVA–Paks
 22., 17.30 Videoton–DVSC-TEVA (Liga-kupa)
 26.,  18.30  Bp. Honvéd–DVSC-TEVA

április

 2.,  14 óra  DVSC-TEVA–Videoton
 10.,  16.30  Ferencváros–DVSC-TEVA

május

„Ebben a Balogh Norbiban van lehetőség, és ügyes 
gyerek a Sós Bence meg a Bereczki Dani, sőt a 
Berdó Peti is.” Valahogy így jellemezte a fiatalokat 
Kondás Elemér a szezon elején. Évről évre előkerül 
két-három név a Lokinál, de csak kevesen lesznek 
stabil NB I-es játékosok.

Itt van például Ferenczi János esete, aki alig 
20 évesen került fel az első csapathoz, és hamar 
a legnagyobb ígéretnek, sőt az új Dzsudzsáknak 
kiáltották ki, már csak azért is, mert az NB II-ben 
több nagy gólt is lőtt bal lábbal még DVSC-DEAC 
színeiben. NB I-es pályafutása is jól indult, többször 
lehetőséget is kapott a szakmai stábtól, de ez idáig 
nem tudott stabil csapattaggá válni, pedig immár 
négy éve, 2011 óta az első kerettel készül. A teljes 
képhez egyébként hozzátartozik, hogy az első élvo-
nalbeli szezonjában súlyos sérülést szenvedett, de a 
visszatérése óta eltelt évek alatt sem tudta átlépni 
a saját árnyékát.

A nemrégiben hazatérő Szécsi Márk esete is ér-
dekes. Az utánpótlás-válogatottakban stabil keret-
tag, korábbi edzői szerint szuper tehetség támadót 
már 18 évesen bedobták a mély vízbe. Játszott 
Liga-kupa, Magyar Kupa és bajnoki meccseken is 
az első keretben, aztán kölcsönadták Kecskemétre, 
majd Nyíregyházára, de a több mint harminc  
NB I-es mérkőzésén eddig egyetlen gólig jutott. 
Mintha a felnőtt kor küszöbére érve az ő pályafutá-
sa is megtorpant volna.

A sort lehetne folytatni a felnőtt csapat öltözőjé-
nek ajtajában megtorpanó Angyal Norberttel, aki az 
utánpótlás-csapatokban tízesével rúgta a gólokat, 
vagy az edzésmenőként emlegetett Rezes Lász-
lóval is. Tőlük sokkal többet vártak a korosztályos 
csapatok edzői.

Nagy kérdés, milyen pályát futnak be az idén le-
hetőséghez jutó fiatalok? Egyelőre a 19 éves csatár, 
Balogh Norbert kap több lehetőséget a bajnokság-

ban, de eddig többnyire csak gólhelyzetig jutott, 
betalálni nem tudott. A 20 éves Sós Bence szintén 
ott lehetett a kispadon a tavaszi bajnokik nagy ré-
szén, de úgy igazából még nem tette le a névjegyét 
az NB I-ben. A 19 éves Bereczki Dániel és a 22 éves 
Berdó Péter pedig többnyire a lehetőségre vár, hogy 
a tehetség-skatulyából végre kiléphessen.

Tehetségek és örök tehetségek

Fest-É-Ker Kft.
festék, vegyiáru kis- és nagykereskedés

info@festeker.hu

www.festeker.hu

4027 Debrecen,
Füredi út 57–59.

Tel.: +36-52/249-972

4030 Debrecen,
Monostorpályi út 9–11.
Tel.: +36-52/530-738

Ferenczi János



O gitáRünnep. Európa akusztikusgitár-feszti-
vált rendeznek május 12-én a Kölcseyben. Nem 
akármilyen fellépők csapnak 19 órától a húrok közé. 
Itt lesz a dán Finn Olafson és a jorvát Damir Halilic 
(képünkön), aki technikájában az amerikai hagyo-
mányokat követi, ám gazdagon átszőve horvát 
népzenei motívumokkal. 

Az ígéretes hazai párost, a Chilliót a rock felől 
érkezett Antoni Arnold és a klasszikus irányból kö-
zelítő Hórvölgyi Péter alkotják. Majd Szabó Sándor 
következik, aki a 16 húros és bariton gitárok mes-
tereként ismert a gitármuzsika nemzetközi birodal-
mában, valamint Fábián Annamária, a klasszikus 
képzést kapott tehetséges fiatal gitárművész, hazai 
és nemzetközi versenyek dobogósa.
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Optikai illúziók

2015. ÁPRILIS 30. – MÁJUS 24. 
KÖLCSEY KÖZPONT, BÉNYI ÁRPÁD-TEREM

FEDEZZÜK FEL A Z AGY ÉS A SZEM TITK AIT!
I N T E R A K T Í V  K I Á L L Í T Á S

J E G Y I N F O R M Á C I Ó  É S  R É S Z L E T E K :  W W W . F O N I X I N F O . H U

Azt tartjuk igaznak, amit látunk. Mégsem hihetünk mindig a szemünknek, néha 

cserbenhagyhat a legélesebb szempár is… Vagy csak az agyunk űz tréfát velünk? 

Ízelítőt kínálunk a káprázatok, tévedések és megtévesztések lebilincselő világából. 

Káprázik a szem és megtorpan az agy!

O betyáR muzsika. A kétszeres 
Fonogram-díjas Kerekes Band – a 
népzene és a rock energiáit ötvözve  – 
egy teljesen saját, csak rájuk jellemző 
hangzást hozott létre: hasító ethno 
funk, felszabadító csángó boogie, nagy 
terpeszes folk ‚n’ roll... A Magyarország 
legjobb koncerthelyeit megtöltő zenekar 
kihagyhatatlan élményt ígér az igényes 
zene kedvelői számára. Május első nap-
ján a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon 
lépnek fel: délután 15 órától varázsol-
nak fergeteges majálishangulatot.
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FEDEZZÜK FEL A Z AGY ÉS A SZEM TITK AIT!
I N T E R A K T Í V  K I Á L L Í T Á S

J E G Y I N F O R M Á C I Ó  É S  R É S Z L E T E K :  W W W . F O N I X I N F O . H U

Azt tartjuk igaznak, amit látunk. Mégsem hihetünk mindig a szemünknek, néha 

cserbenhagyhat a legélesebb szempár is… Vagy csak az agyunk űz tréfát velünk? 

Ízelítőt kínálunk a káprázatok, tévedések és megtévesztések lebilincselő világából. 

Káprázik a szem és megtorpan az agy!



Nem lehet úgy ifjúságpolitikát csinálni, hogy ne hall-
gatnánk meg a fiatalok véleményét! – erről beszélt 
Schanda Tamás ifjúságpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár a „Rólad szól! – párbeszéd a fiatalok-
kal” elnevezésű roadshow debreceni állomásán 
március elején. Az eseményen részt vett Széles 
Diána alpolgármester is, aki úgy látja: teljesen más 
világban élnek a mai fiatalok, mint a harmincas-
negyvenes korosztály. Széles Diána szerint sze-
mélyes párbeszédre kell törekedni a diákokkal. Ki 
kell menni a középiskolákba, és meghallgatni őket, 
hogyan látják a helyi lehetőségeket, mit gondolnak 
az ifjúság debreceni helyzetéről. Az alpolgármester 
elmondta, rendhagyó közvélemény-kutatást tervez, 
és videoüzenetben kéri a diákokat, töltsék ki az 
on-line kérdőívet, s küldjék el neki a válaszaikat, 
mert mint mondta, „ezúttal én vagyok kíváncsi a 
véleményükre!” Az önkormányzat a pályaorientáció 
felé is szeretne lépéseket tenni, mivel így sokat 
segíthetnek abban, hogy a diákok pontos jövőképet 
fogalmazhassanak meg.

Debrecennek 167 évvel a forradalom után is hittel, 
meggyőződéssel kell őriznie polgári hagyományait 
– erről is szólt Papp László polgármester a főtéren 
elmondott ünnepi beszédében március 15-én. Ki-
emelte: Debrecennek – gazdag múltja mellett – fé-
nyes jövője is van. „Egy gyarapodó, sikeres Magyar-
ország elképzelhetetlen fejlődő és sikeres Debrecen 
nélkül. Az ország az elmúlt években megerősített 
gazdasági szuverenitása, a 2020-ig rendelkezés-
re álló fejlesztési források, a Dunától keletre eső 
országrészek nagyobb kormányzati és európai uniós 
támogatása azt jelzik számunkra, hogy megvannak 
a feltételei városunk, régiónk jelentős fejlődésének. 
Debrecen elkészítette a következő évekre vonatkozó 
város- és gazdaságfejlesztési programját, amely 
biztosítéka annak, hogy megerősítsük pozíciónkat a 
bennünket körülvevő, határokon átnyúló régióban.” 

O mezőőRök véDik a fölDeket. Debrecen ha-
tárában 19 ezer hektár termőterület van; több mint 
ötezer gazda dolgozik a földeken. A földek védelme 
érdekében mezőőri szolgálat elindítását tervezi az 
önkormányzat. Ezt a kertségi fejlesztési program 
részeként még idén elindítják, 35 millió forintból 
hét ember kezdi meg a munkát, a polgárőrséggel 
együttműködve, hogy megakadályozzák a termény- 
és falopásokat. A debreceni képviselő-testület 
március végi ülésén határozott a mezőőri szolgálat 
felállításáról. Az erről szóló előterjesztést alapos 
társadalmi egyeztetés előzte meg, a szolgálat 
felállítását ugyanis a gazdák kezdeményezték, akik 
abban bíznak, hogy a külterületeken élők, a gazdák 
vagyonbiztonsága és a közbiztonság is sokat javul 
majd. Az önkormányzat hozzáállása fontos üzenet a 
gazdák felé, akik megfogalmazták a kérést.
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Rólad szól!

Debrecennek 167 évvel a forradalom után is hittel, 
meggyőződéssel kell őriznie polgári hagyományait 

nemzeti ünnep

O paDokat teRveztek a Diákok. 
Hamarosan elkészülnek az Ady park újjá-
építésével. Lesz szökőkút és padok a pihenő 
embereknek, de nemcsak azok, amelyeket a 
tervező oda megálmodott. Az önkormány-
zat ugyanis ötletpályázatot írt ki, hogy a 
fiatalokat is bevonják a felújítás alatt álló 
tér arculatának kialakításába. 22 pályázat 
érkezett, ebből ötöt választott ki a zsűri.  
A résztvevőknek április másodikán emlékla-
pokat adták át munkájukért. Az eseményen 
Széles Diána alpolgármester elmondta, 
fontosnak tartja, hogy olyan közösségi teret 
hozzanak létre, amit a fiatalok magukénak 
éreznek, ami nekik teszik, s ahol szívesen 
jönnek össze a barátaikkal beszélgetni.



Jelentős, 12 milliárd forint értékű 
beruházást hajt végre Debrecen-
ben a Schaeffler-csoporthoz tar-
tozó, gördülő csapágyakat gyártó 

FAG-vállalat. Az üzemfejlesztésről 
Papp László polgármester és 
Szabó Péter, az FAG ügyvezető 
igazgatója március 25-én tartott 

sajtótájékoztatót. Szabó Péter 
elmondta, hogy újfajta technológi-
át állítanak be, közel száz új mun-
kavállalót fognak alkalmazni, és a 
jelenlegi évi 20 millió darabról 30 
millióra növelik a debreceni üzem 
gyártókapacitását. Papp László 
üdvözölte az új munkahelyek lét-
rehozására szolgáló törekvéseket, 
és utalt arra, hogy a cég beszál-
lítóinak egy része is debreceni. 
A polgármester elmondta, bízik 
benne, hogy a fejlesztés után ez a 
kör is növekedhet, s további mun-
kahelyeket teremthet a városban. 

A kapacitásfejlesztés és a 
logisztikai központ megépítése 
2017 végére fejeződik be. Ezt kö-
vetően a jelenlegi 1400-ról 1500 
főre nő a munkavállalók száma a 
Határ úti üzemben.
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Három debreceni beruházás többlettámogatásáról 
határozott a kormány. A belváros funkcióbővítő 
városrehabilitációja program 545 millió 700 ezer 
forint plusztámogatást kap, a komplex gyógyhely-
fejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében 
projekt pedig 121 millió 700 ezer forintot. Emellett 
az állam ismételten kompenzálja a 2-es villamos 
beruházás során felmerült árfolyamveszteséget, 
ezúttal 148 millió forinttal.

– A város és a kormányzat között jó és kiegyen-
súlyozott az együttműködés. Ennek eredményeként 
kaptunk most újabb forrásokat – nyilatkozta Papp 
László polgármester, aki szólt arról is, hogy ez a 
döntés jelentősen könnyít a város költségvetési 
lehetőségein. Azzal, hogy a kormány és a város 
országgyűlési képviselői támogatják Debrecen 
városfejlesztési elképzeléseit, segítik azt, hogy a 
debreceniek egy egyre szebb városban élhessenek.

Új munkahelyeket hoz az FAG

Három debreceni beruházás többlettámogatásáról 

816 millió 
  Debrecennek

Márciustól változott a szociális ellátások rend-
szere. Az új rendszer célja, hogy igazságosabb 
legyen, és minél inkább érvényesüljön a rászo-
rultság elve. A jövedelemkompenzáló támoga-
tások átkerültek az  önkormányzati hatáskörből 
a kormányhivatalokhoz, a ki adás  csökkentő 
támogatások pedig az ön kor mányzatnál ma-
radtak. A kérelmezőknél nemcsak a jövedel-
mi helyzetet, hanem a vagyoni állapotot is 
megvizsgálják. Tizenkilenc különböző jogcímen 
lehet érvényesíteni a szociális hozzájáruláso-
kat. Debrecen mintegy 11 ezer 70 éven felü li 
lakosnak segít a hulladékgazdálkodás támoga-
tása címen. A 65 év felettiek évente ötször 
használhatják a fürdő szolgáltatásait. Emellett 
– többek között – lakhatási, gyógyszer-, isko-
láz tatási, adósságcsökkentési és kelengyetá- 
mogatással, rászorultsági térítésidíj-ked vez-
ménnyel, temetkezési segéllyel segíti a város 
a debrecenieket. Támogatják a rászoruló gye-
rekek nyári étkeztetését és üdültetését, ill. a 
tehetséges tanulókat is. Debrecenre továbbra 
is áll, hogy gondoskodó város, hiszen összesen 
510 millió forintot költ a büdzséből a szociális 
ágazat ellátására, az ide kapcsolódó intézmé-
nyek fenntartásával együtt pedig évente 2,2 
milliárdot fordít szociális jellegű kiadásokra.

Gondoskodó
   város
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Kiemelt támogatónk: Partnereink:

 

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

2015. április 30., 19:30
Bartók terem

A cselló világa
Schubert: VIII. (h-moll, “Befejezetlen”) szimfónia D. 759

M. Bruch: Kol Nidrei op. 47
A. Dvorák: Rondo op.94

P. Csajkovszkij: Pezzo capriccioso op.62
A. Dvorák: h-moll gordonkaverseny op.104

Várdai István - gordonka
Kodály Filharmonikusok Debrecen

Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

2015. április 21., 19:30
Bartók terem

Boldog békeidők
F. Suppé: Könnyűlovasság-nyitány

Liszt F.: II. (A-dúr) zongoraverseny S.125
Goldmark K.: Sakuntala-nyitány op.13

B. Smetana: Moldva
Balog József - zongora

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Következő koncertjeink
bérletbérlet

2015. június 14.,
15.00, 18.00

Kölcsey Központ

A Szépség és a Szörnyeteg,
Egyiptom hercege, Harry Potter,
Aladdin, Tom & Jerry...

MESEMÁNIAMESEMÁNIAMESEMÁNIAMESEMÁNIAMESEMÁNIAMESEMÁNIAMESEMÁNIA

ápr_korzó_338x245_.indd   1 2015.04.02.   10:41:58
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SZERETJÜK KIÉLVEZNI A TAVASZT

Együtt az igaziwww.forumdebrecen.hu

FD_2015_TE-MI_TavasziDivat_KorzoMagazin_169x245mm_0401_01.indd   1 01/04/15   11:58
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Programok            időrendben

21

O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Április 9., csütörtök 
XIII. Debreceni Költészeti Fesztivál. 
14 óra: szavalóverseny a Déri Múzeumban. 
15 óra: Haikuíró verseny a Méliusz  Könyv-
tárban. 16 óra: Tar Károly könyvbemutatója a 
Benedek Elek Könyvtárban. 17 óra: Lássátok 
verseink – Keresztúri Mária és Kerékgyártó 
Kálmán meg�lmesített versei az Újkerti Közös-
ségi Házban. 17 óra: A versmob0411 című 
dokumentum�lm vetítése a Kölcsey Köz-
pontban. 17 óra: Az Élő Irodalom – Élő Könyv 
Csoport közös verseskötetének bemutatója a 
Méliuszban. 17.30: Irodalmi Kávéház – Kor-
társ Kultúrkör az Újkerti Könyvtárban. 
18 óra: Költészetek nyarában, kósza lélek – 
Kovács András Ferenc estje a Kölcseyben.

O Április 9., csütörtök, 17 óra
Termelői udvar a Homokkerti K. Házban.

O Április 9., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 9., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: W. A. Mozart: Don Giovan-
ni. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Április 10., péntek 
Ne vedd őket kutyába! – koncertek a men-
helyért az I�úsági Ház Dharma klubban.

O Április 10., péntek
XIII. Debreceni Költészeti Fesztivál.  9 óra: 
Kovács András Ferenc tárlatvezetése az 
Álmodó magyarok kiállításon a Debreceni Iroda-
lom Házában. 14 óra: Költők a XXI. században 
– szavalóverseny a Déri Múzeumban.

O Április 10., péntek, 9.30
Baba-mama klub az I�úsági Házban.

O Április 10., péntek, 11 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Kölcsey számveté-
se a romantikával. S. Varga Pál irodalomtörté-
nész előadása középiskolásoknak a Kölcseyben.

O Április 10., péntek, 14 óra
Vers-, mese- és prózamondó verseny látás-
sérült gyerekeknek és felnőtteknek az Újkerti 
Könyvtárban
 
O Április 10., péntek, 15 óra
Vidám versek viadala – tizenéveseknek a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Április 10., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Április 10., péntek, 17 óra
A Katolikus Újjászületés Debrecen – 300 című 
debreceni katolikus emlékév programsoroza-
tának eseménye: Ars sacra Debreceniensis 
(debreceni kötődésű kortárs művészek kiállítása) 
a Belvárosi Művelődési Házban.

O Április 10., péntek, 19 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Széllel szembe – 
poénok és poémák. Jordán Tamás stand up 
estje a Kölcsey Központban.

O Április 10., péntek, 20 óra
Kedv, remények, trillák. Megzenésített versek 
a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 11., szombat
Kendlimajor best of. Kiállítás a Sesztina Galé-
riában.

O Április 11., szombat
I. Dávid Gyula Fúvósötös Verseny a DE Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Április 11., szombat
Stubborn, Wich Bone Garden, Testify – kon-
certek a Dharma Klubban.

O Április 11., szombat, 8 óra
Géniusz-kupa. Gyermeksakkverseny az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Április 11., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár a debreceni Széchenyi-kerti 
református templom udvarán.

O Április 11., szombat, 9 óra
Nemez-nap a Tímárház Kézművesek Házában.

O Április 11., szombat, 9 óra
Állatkerti kifutótransz az Állatkertben.

O Április 11., szombat, 10 óra
KreDenc kézműves kirakat a Malomparkban.

O Április 11., szombat, 10 óra
Családi nap az Álmodó magyarok kiállításon a 
Debreceni Irodalom Házában.

O Április 11., szombat, 15 óra
Guruljunk a Nagyerdőig! – irodalmi karikázó. 
Indulás: a Református Kollégium bejáratától. 

O Április 11., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 11., szombat, 16.30
Karikás családi délután az I�úsági Házban.

BAGOLY ÉS CICA. Felix (Szabó Kimmel 
Tamás) i�ú író, és lelkesen dolgozik 
a nagyregényen, amely majd híressé 
teszi, ám a kiadók sorra visszautasít-
ják őt. Doris (Jordán Adél), a magát 
modellnek valló �atal nő a jég hátán 
is megél – illetve élne, ha hagynák. 
Mivel az éjszaka közepén kiteszik a 
lakásából, bekopog Felixhez... S hogy 
mi lesz ebből? Kiderül április 28-án a 
Kölcsey Központban! 

O Április 11., szombat, 17 óra
Kényeztető szaunaprogramok az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 11., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Párizs hídjai – Edith 
Piaf-est. A Magyarországi Szerb Színház ven-
dégelőadása (bérletszünet).

O Április 12–18.
U18 Divízió I.-S jégkorong-világbajnokság a 
Jégcsarnokban.

O Április 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. Bemutató. 
Családi előadás. Hamuban sült pogácsa. 

O Április 12., vasárnap 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szauna programok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 12., vasárnap, 17 óra
Szárnyaló hangok. A Canticum Novum Kama-
rakórus koncertje a Kölcsey Központban.

O Április 12., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni. Thuróczy Gyu-
la-bérlet.

O Április 13., hétfő, 14 óra
Locsolóbál a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 13., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.
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O Április 15., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Április 15., szerda, 17 óra
Ispány Marietta dalestje a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Április 15., szerda, 17 óra
Ezoterikus klub. Esszencia rendszer- és csa-
ládállítás az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 15., szerda, 17 óra
Életreform egyesületi est az I�úsági Házban. 
Az újjászületés misztériuma. Előadó: Domokiné 
Tóth Mária reikimester.

O Április 15., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Április 15., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Idegenben keserűbb a 
sírás... Karády Katalin-est. Tikos Sári-bérlet.

O Április 15., szerda 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Alfonso 
Paso: Ön is lehet gyilkos!

O Április 16., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A hosszabbik út. A mezei 
és a házi egér.

O Április 16., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O Április 16., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 16., csütörtök,  17 óra
A Csodák Tanításának útja. Találkozássorozat, 
Csete Nikoletta Nia női személyiségfejlesztő tré-
ner vezetésével, az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 16., csütörtök, 17 óra
Városi séták Debrecen egykori zsidónegye-
dében. Indulás a Kápolnási utcai zsinagóga elől.

O Április 16., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 16., csütörtök, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenysorozat 
a Debreceni Egyetem aulájában.

O Április 16., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: A vén csavargó áriája. Hobo 
és bandája születésnapi nagykoncertje. Bsz.

O Április 17., péntek
DUB Székház az I�úsági Házban.

O Április 17., péntek, 9.30
Baba-mama klub az I�úsági Házban.

O Április 17., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Április 17., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti K. Házban.

O Április 17., péntek, 18 óra
Találkozás Ady Endrével. B. Orosz István iro-
dalmi előadóestje az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 17., péntek, 19 óra
Délibáb klub a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 17., péntek, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Carlo Goldoni: A chioggiai 
csetepaté. Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Április 18., szombat
Ezo-szombat az I�úsági Házban.

O Április 18., szombat
Kistehén koncert az I�házban.

O Április 18., szombat, 10 óra
Foltvarró körök regionális találkozója a Csa-
pókerti Közösségi Házban.

O Április 18., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Április 13., hétfő, 18 óra
Sidney Lumet: Hálózat. Beszélgetés Puzsér 
Róberttel a �lmklasszikusról az Apolló moziban.

O Április 13., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Borbély Szilárd-em-
lékest.

O Április 13., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni. Erkel-bérlet.

O Április 14., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. A mezei és 
a házi egér.

O Április 14., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi: 5. szülinapi fog-
lalkozás a Méliusz Könyvtárban.

O Április 14., kedd, 16.30
Kövér József Második részem című verses-
kötetének bemutatója a Debreceni Irodalom 
Házában.

O Április 14., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Április 14., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 14., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni. Honthy-b. 

O Április 14., kedd, 19 óra
Halhatatlan szerelem. Müller Péter estje a Köl-
csey Központban.

O Április 15., szerda, 9.30
Ringató az I�úsági Házban.

O Áprlis 15., szerda
Vojtina Bábszínház.  10 és 14 óra: A mezei és a 
házi egér. 13.30 és 18 óra: A hosszabbik út.  
(A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ ven-
dégelőadása)

O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi
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O Április 23., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Iciri-piciri 
mesék.

O Április 23., csütörtök, 10 óra
Kincsek a nyelvtanuláshoz, a Méliuszban és 
a neten, a Méliusz Könyvtárban.

O Április 23., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O Április 23. , csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi.

O Április 23., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 23., csütörtök, 18 óra
Lélekgyógyító irodalom – irodalomkedve-
lőknek és önismereti úton járóknak… az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 23., csütörtök, 18.30
Retorika klub az I�úsági Házban.

O Április 24–25.
Klasszikus Gitárzenekarok Debreceni Fesz-
tiválja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 24., péntek
A józanság napja az I�úsági Házban.

O Április 24., péntek
Vojtina Bábszínház.  10 óra: Iciri-piciri mesék. 
Őztestvérek. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes ea.

O Április 24., péntek, 14 óra
Liget téri takarítás. A csapókerti Liget téri Civil 
Emlékpark tavaszi rendbetétele.

O Április 24., péntek, 16 óra
A tánc világnapja a Homokkerti K. Házban.

O Április 24., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Április 24., péntek, 18 óra
Debreceni zenész klub a Belvárosi K. Házban.

O Április 25., szombat
Vendetta INC / Hortobágy Hardcore Crew. 
Koncertek az I�úsági Ház Dharma klubban.

O Április 25., szombat 
Kisvasúti nap a Zsuzsi Erdei Vasúttal.

O Április 25., szombat, 10 óra
Életmódnap. Tanácsadások, mérések, masz-
százs, torna, előadások, táncbemutatók, kézmű-
ves-foglalkozások a Csapókerti K. Házban.

O Április 25., szombat, 10 óra
Legdrágább kincsünk az édesanyánk – a 
Malomparkban.

O Április 25., szombat, 10 óra
Szent György-napi vásár a Napraforgó Wal-
dorf Iskolában.

O Április 25., szombat, 11 óra
Csokonai Színház: 25 éves a leukémiás gyer-
mekekért alapítvány.

O Április 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 25., szombat, 16.30
Karikás Családi Délután az I�úsági Házban.

O Április 25., szombat, 17 óra
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 25., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Borbély Szilárd: Akár 
akárki. Bérletszünet.
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O Április 25., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Csortos-bérlet.

O Április 26., vasárnap, 10 óra
Piknik. Szabadtéri családi nap a csapókerti Liget 
téren.

O Április 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Őztestvérek. Lúdas Matyi.

O Április 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 26., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: William Shakespeare: a 
windsori víg nők. Shakespeare-bérlet.

O Április 27., hétfő, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Április 27., hétfő, 10 óra
Divatbemutató a Könnyűipari Szakközépiskola 
diákjainak munkáiból az Újkerti K. Házban.

O Április 27., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: Tűzről pattant Tündéror-
szág. Mesebérlet.

O Április 27., hétfő, 14 óra
Fér�nap-köszöntő. Apák, nagyapák, fér�ak 
köszöntése a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 27., hétfő, 14 óra
Anya kezét fogni jó. Az anyák napi vers-, 
rajz-, fotópályázat eredményhirdetése, kiállítás-
megnyitó a Tócóskerti Könyvtárban.

O Április 27., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 27., hétfő, 18 óra
Kitépdesett lapok egy naplóból. Kara László 
kötetének bemutatója a Belvárosi K. Házban.

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)

O Április 20., hétfő, 10.45
A Hangbújócska-zenebölcsi születésnapi ren-
dezvénye a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 20., hétfő, 11 óra
Nap- és holdfogyatkozások. Zajácz György 
csillagász előadása a Csapókerti K. Házban.

O Április 20., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 20., hétfő, 19 óra
Tompos Kátya lemezbemutató koncertje a 
Kölcsey Központ báltermében.

O Április 20., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni. Lendvay Már-
ton-bérlet. Víg Kamaraszínház: Carlo Goldoni: 
A chioggiai csetepaté. Bertók Lajos-bérlet.

O Április 21–26.
Régizene Fesztivál a Debreceni Állatkert szer-
vezésében.

 O Április 21., kedd
This is Bihar! (Grieved (S), My Defense (D), 
Sel�ess Abuse, NewVillageCrew). Koncertek 
az I�úsági Ház Dharma klubban.

O Április 21., kedd
Vojtina Bábszínház.  9.30, 11 és 14 óra: Őztest-
vérek. 10 óra: Iciri-piciri mesék.

O Április 21., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi  a Méliuszban.

O Április 21. , kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. 

O Április 21., kedd, 17 óra
Vencsellei István fotóművész kiállítása a 
Benedek Galériában.

O Április 21., kedd, 17 óra
Debrecen–Nagyvárad fotókiállítás a 
Méliusz Könyvtárban.

O Április 21., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Április 21., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A chioggiai csetepaté. 
Szabó Magda-bérlet.

O Április 22., szerda, 9.30 és11 óra
Vojtina: Iciri-piciri mesék. Bérletes előadás.

O Április 22., szerda, 9.30
Ringató az I�úsági Házban.

O Április 22., szerda
Vojtina Bábszínház.  10 és 14 óra: A mezei és a 
házi egér. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes ea. 
  
O Április 22., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Április 22., szerda, 16.30
Galán� András előadóművész Legkedve-
sebb novelláim című estje a DAB-székházban.

O Április 22., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az I�úsági Házban. 
A magyar nyelv ősisége, jelentősége, védelme. 
Előadó: Ozsváth Sándor tanár-kutató.

O Április 22., szerda, 17 óra
Író-olvasó találkozó Körmendi Viktóriával. 
A Félhomály – A Titok című könyv bemutatója 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 22., szerda, 17 óra
Reformok évtizede a Képzőművészeti Főis-
kolán, 1920–1932. Révész Emese művészet-
történész vetített képes előadása a Modemben.

O Április 22., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: A mester és Margarita. Ady 
Endre-bérlet.

O Április 23–24.
Föld napja rendezvényei óvodai és iskolai 
csoportoknak, a Debreceni Állatkertben.

24 O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

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)

O Április 18., szombat, 16 óra
Hajdúsági motolláré. Motolla alkalom a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Április 18., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 18., szombat, 18.30
DVSC-Teva–Paksi FC Bajnoki labdarúgó-mér-
kőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Április 18., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Április 18., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni. Téri-bérlet.

O Április 18., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház:  A chioggiai csetepaté. 
Thuróczy Gyula-bérlet.

O Április 19., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. Babusgató. 

O Április 19., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 19., vasárnap, 19 óra
VIRSKY – A név, amely átírta a tánctörténel-
met! A Kölcsey Központ Nagytermében.

O Április 20., hétfő, 9 óra
Megyei vers- és prózamondó verseny a köl-
tészet napja alkalmából a Belvárosi K. Házban.

O Április 20., hétfő, 9.15
Égi vándorok. Zajácz György csillagász előadása 
a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 20., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.



O Április 23., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Iciri-piciri 
mesék.

O Április 23., csütörtök, 10 óra
Kincsek a nyelvtanuláshoz, a Méliuszban és 
a neten, a Méliusz Könyvtárban.

O Április 23., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O Április 23. , csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi.

O Április 23., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői udvar a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Április 23., csütörtök, 18 óra
Lélekgyógyító irodalom – irodalomkedve-
lőknek és önismereti úton járóknak… az 
Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 23., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 23., csütörtök, 18.30
Retorika klub az I�úsági Házban.

O Április 24–25.
Klasszikus Gitárzenekarok Debreceni Fesz-
tiválja a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Április 24., péntek
A józanság napja az I�úsági Házban.

O Április 24., péntek
Vojtina Bábszínház.  10 óra: Iciri-piciri mesék. 
Őztestvérek. 14 óra: Lúdas Matyi. Bérletes ea.

O Április 24., péntek, 14 óra
Liget téri takarítás. A csapókerti Liget téri Civil 
Emlékpark tavaszi rendbetétele.

O Április 24., péntek, 16 óra
A tánc világnapja a Homokkerti K. Házban.

O Április 24., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Április 24., péntek, 18 óra
Debreceni zenész klub a Belvárosi K. Házban.

O Április 25., szombat
Vendetta INC / Hortobágy Hardcore Crew. 
Koncertek az I�úsági Ház Dharma klubban.

O Április 25., szombat 
Kisvasúti nap a Zsuzsi Erdei Vasúttal.

O Április 25., szombat, 10 óra
Életmódnap. Tanácsadások, mérések, masz-
százs, torna, előadások, táncbemutatók, kézmű-
ves-foglalkozások a Csapókerti K. Házban.

O Április 25., szombat, 10 óra
Legdrágább kincsünk az édesanyánk – a 
Malomparkban.

O Április 25., szombat, 10 óra
Szent György-napi vásár a Napraforgó Wal-
dorf Iskolában.

O Április 25., szombat, 11 óra
Csokonai Színház: 25 éves a leukémiás gyer-
mekekért alapítvány.

O Április 25., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 25., szombat, 16.30
Karikás Családi Délután az I�úsági Házban.

O Április 25., szombat, 17 óra
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 25., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 25., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Borbély Szilárd: Akár 
akárki. Bérletszünet.
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O Április 25., szombat, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Galiba az Aranybikában. 
A Hajdú Táncegyüttes műsora. Csortos-bérlet.

O Április 26., vasárnap, 10 óra
Piknik. Szabadtéri családi nap a csapókerti Liget 
téren.

O Április 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Őztestvérek. Lúdas Matyi.

O Április 26., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Április 26., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: William Shakespeare: a 
windsori víg nők. Shakespeare-bérlet.

O Április 27., hétfő, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Április 27., hétfő, 10 óra
Divatbemutató a Könnyűipari Szakközépiskola 
diákjainak munkáiból az Újkerti K. Házban.

O Április 27., hétfő, 14 óra
Csokonai Színház: Tűzről pattant Tündéror-
szág. Mesebérlet.

O Április 27., hétfő, 14 óra
Fér�nap-köszöntő. Apák, nagyapák, fér�ak 
köszöntése a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 27., hétfő, 14 óra
Anya kezét fogni jó. Az anyák napi vers-, 
rajz-, fotópályázat eredményhirdetése, kiállítás-
megnyitó a Tócóskerti Könyvtárban.

O Április 27., hétfő, 17 óra
Kismamaklub az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 27., hétfő, 18 óra
Kitépdesett lapok egy naplóból. Kara László 
kötetének bemutatója a Belvárosi K. Házban.

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)



O Április 27., hétfő, 19 óra
Kovács Kati anyák napi, élőzenekaros koncertje 
a Kölcsey Központ Nagytermében.

O Április 28.–június 12.
Érzékek. Kocsis László gra�kusművész kiállítása 
a Józsai Közösségi Házban.

O Április 28., kedd 
Vojtina Bábszínház. 9.30, 11 és 14 óra: Őztest-
vérek. 14 óra: Lúdas Matyi.

O Április 28., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: Tűzről pattant Tündéror-
szág. Mesebérlet.

O Április 28., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Április 28., kedd, 17 óra
Anyám édes álmot ígért. Éles Árpád debreceni 
költő felolvasóestje az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 28., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A chioggiai csetepaté. 
Lontay Margit-bérlet.

O Április 28., kedd, 19 óra
Bagoly és Cica – színmű egy részben a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Április 29., szerda, 9.30
Ringató az I�úsági Házban.

O Április 29., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Április 29., szerda, 10 óra
Bokázó – a tánc világnapja alkalmából az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Április 29., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 29. , szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. Bérletes ea.

O Április 29., szerda, 14 óra
Csokonai Színház: Tűzről pattant Tündéror-
szág. Mesebérlet.

O Április 29., szerda, 16.30
Szatyor termelői udvar a Tímárházban.

O Április 29., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az I�házban. Nyílt 
nap (reiki, masszázs, életmód-tanácsadás).
 
O Április 29., szerda, 17 óra
Az I. világháború a magyar költészetben, 
különös tekintettel a debreceni költőkre. 
Bakó Endre előadása az Álmodó magyarok kiál-
lításon a Debreceni Irodalom Házában.

O Április 29., szerda, 17.30
Hosszú búcsú Halmos Bélától. Szomjas 
György �lmjének vetítése, majd beszélgetés az 
alkotóval a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 29., szerda, 18 és 20.30
A titokzatos lakó. Alfred Hitchcock-emlékvetí-
tés az Apolló moziban.

O Április 29., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: A chioggiai csetepaté. 
Rajz János-bérlet.

O Április 30.–május 24.
Optikai illúziók – interaktív kiállítás a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében.

O Április 30., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek. Kamarajáték.

O Április 30., csütörtök, 13.30
Termelői udvar az I�úsági Házban.

O Április 30., csütörtök, 14 óra
Csokonai Színház: Tűzről pattant Tündéror-
szág. Mesebérlet.

O Április 30. , csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi. Bérletes a.

O Április 30., csütörtök, 15 óra
Különleges növények, felhasználásuk, 
beépíthetőségük a diabéteszétrendbe a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 30., csütörtök, 15 óra
25 éves a Főnix néptáncegyüttes. Főnix 
anyák napja – táncosok nemcsak táncos műsora 
a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 30., csütörtök, 16.30
Születni újra egy mosolyban. Bertók Lajos 
emlékezete a Benedek Elek Könyvtárban.

O Április 30., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Április 30., csütörtök 18 óra
Lélekgyógyító irodalom – irodalomked-
velőknek és önismereti úton járóknak… 
Szarvas Dániel pszichológussal és Balogh Zsuzsa 
irodalomtanárral az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 30., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
 
O Május 1–3.
30. Bárdos-szimpózium a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Május 1., péntek
Majális a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.

O Május 1., péntek
Majális a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Május 2., szombat, 11 és 15 óra
VUK – táncjáték gyermekeknek egy felvonásban 
a Kölcsey Központ Nagytermében.

O Május 2., szombat, 14 óra
DVSC-Teva–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Május 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
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– Bármiről is beszélünk, mindig oda lyukadunk ki, hogy a prob-
lémák, betegségek, fájdalmak kialakulásáért a hiányos vagy a 
nagyon feszülő izmok a felelősek.
– Igen, jól látod a lényeget. Helyesen vontad le a konzekvenciát.
– De akkor hogy van az, hogy azoknak az embereknek is 
rengeteg panasza van, akik sportolnak, amatőr vagy profi 
módon?
– A mai világunk a látványról szól. Az emberek nagy része 
számára csak azok a dolgok léteznek, amiket látnak. Ez vonat-
kozik az izmokra is. A különféle edzések által fejlesztett izmok 
is csak a látványról szólnak. Vagyis az emberek azt gondolják, 
hogy csak az létezik, amit látnak. A testen belüli tartóizomzat-
ról, stabilizátor izomzatról, mélyizomzatról meg nem tudnak 
semmit. Pedig ezek az izmok együttesen sokkal fontosabbak 
az emberi szervezet helyes működése szempontjából.

Ezek a testen belüli izmok tartják össze az emberben lévő 
csontozatot és tartják az anatómiai pozícióban, például a ge-
rincünket, a csigolyákat, a lábfej csontozatát ugyanúgy, mint 
a kulcs csontunkat. Ezek a testen belüli izmok tartják a belső 

szerveinket a helyén, és segítik a helyes működésüket. A bélrend-
szerünket, a szívet, a méhet ugyanúgy, mint a tüdőnket vagy a 
prosztatát és még lehetne sorolni.
Úgy tervezzük, rövidesen elkezdünk Debrecenben egy kifejezet-

ten csontkovács által javasolt mozgáskultúrát, amit ingyenesen 
ki is lehet majd próbálni. A nagyközönségnek két napot kínálunk 
ingyenes kipóbálásra, mely alapján mindenki eldöntheti, hogy 
a PETRO-TORNA után hogy érzi magát, milyen a közérzete, az 

izomzata, mennyire érzi, hogy a szervezetének erre a mozgás-
formára szüksége van. A PETRO-TORNA helyszínéről és idejéről 
rövidesen tájékoztatjuk a nagyközönséget.

Petrofszky Zoltán      I      Petró Csontkovács      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I       06 (20) 297-5735

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu

A fájdalmak valódi okai a csontkovács szemévelCégünk immáron 8. éve forgalmazza a debreceni régióban kizárólag üzletünkben 
megvásárolható prémium kategóriás spanyol                                  és 2. éve a                                    
                              márka gyermekruházati termékeit. Az új tavaszi-nyári  
kollekció ruhái folyamatosan érkeznek, a választék folyamatosan bővül.

*10% kedvezményt biztosítunk minden kedves vásárlónknak, aki 2015. április hónapban 
az itt szereplő cikket kivágja, üzletünkbe magával hozza, és a vásárláskor azt bemutatja. 

10%
kedvezmény*
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Debrecen Pláza,  
az emeleten,  
a mozi mellett.
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a mozi mellett.

Várjuk kedves vásárlóinkat,  
megújult külsővel, és a 

megszokott, kiváló minőségű 
gyermekruhákkal!
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Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 3., vasárnap, 9 óra
Állatkerti anyák napja az Állatkertben.

O Május 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi.

O Május 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 4., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek.

O Május 4., hétfő, 20 óra
SZOBA * Bass-O-Matic, Demjén Hirst, Kisszántó 
w. ICH BIN N!NTENDO (NOR) – koncertek az I�ú-
sági Házban.

O Május 5., kedd
Vojtina Bábszínház.  9.30, 11 és 14 óra: Őztest-
vérek. 10 és 14 óra: Ki hol lakik?

O Május 5., kedd, 16 óra
Nemes Zoltán, a MÚOSZ Karikaturista Szak-
osztálya tagjának kiállításmegnyitója a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 5., kedd, 18 óra
Filmklub. Jancsó Miklós: Elmondták-e? című 
dokumentum�lmjének vetítése, a Vadász Endre-
emlékkiállításhoz kapcsolódóan, a Modemben.

O Május 6., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Ki hol lakik? Őztestvérek.

O Május 6., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Szigligeti 
Ede: Liliom�. 

O Május 7.
Szabó Franciska kortárs festőművész kiállí-
tása a Hal Köz Galériában.

O Május 7., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A mezei 
és a házi egér. 10 és 14 óra: Ki hol lakik?

O Május 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 8., péntek
Vojtina Bábszínház. 10 és 14 óra: Ki hol lakik? 
10 óra: A mezei és a házi egér.

O Május 8., péntek, 10 óra
17. Simonyi-napok: 70 éve zárult le a II. világ-
háború – kiállításmegnyitó az Újkerti Közösségi 
Házban. Kidoboltatik, hogy újkerti huszár 
toboroztatik – az Újkert Fiókkönyvtárban. 
Szép a huszár, ha felül a lovára – a Libakerti 
Fiókkönyvtárban. A Simonyi-napok időtartama 
alatt a Zsuzsi vonaton utazók, illetve a váróte-
rembe kilátogatók Simonyi–Zsuzsi-totót oldhat-
nak meg. A helyes megfejtők között ajándékokat 
sorsolunk ki.

O Május 8., péntek, 18 óra
DVSC-TVP-Aquaticum–Siófok női bajnoki 
kézilabda-mérkőzés a Hódos Sportcsarnokban.

O Május 9., szombat, 11 óra
17. Simonyi-napok:  Emlékfa ültetése az Új-
kerti Közösségi Ház előtti téren.

O Május 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Ki hol lakik? A mezei és a házi egér.

O Május 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 11., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: Hamuban sült pogácsa. Ki hol lakik?
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DON GIOVANNI. Mozart két fel vo-
násos operáját, az operairodalom 
egyik legzseniálisabb alkotását 
tűzte műsorra a Csokonai Színház. 
A Don Juan legendáját feldolgozó 
művet Gemza Péter, a színház mű-
vészeti vezetője állította színpadra, 
aki a főszerepet a népszerű Haja 
Zsoltra osztotta. Az operát nemcsak 
a debreceni közönség láthatja: a 
Csokonai Színház ezzel az operával 
szerepel az Erkel Színház operafesz-
tiválján.

– Bármiről is beszélünk, mindig oda lyukadunk ki, hogy a prob-
lémák, betegségek, fájdalmak kialakulásáért a hiányos vagy a 
nagyon feszülő izmok a felelősek.
– Igen, jól látod a lényeget. Helyesen vontad le a konzekvenciát.
– De akkor hogy van az, hogy azoknak az embereknek is 
rengeteg panasza van, akik sportolnak, amatőr vagy profi 
módon?
– A mai világunk a látványról szól. Az emberek nagy része 
számára csak azok a dolgok léteznek, amiket látnak. Ez vonat-
kozik az izmokra is. A különféle edzések által fejlesztett izmok 
is csak a látványról szólnak. Vagyis az emberek azt gondolják, 
hogy csak az létezik, amit látnak. A testen belüli tartóizomzat-
ról, stabilizátor izomzatról, mélyizomzatról meg nem tudnak 
semmit. Pedig ezek az izmok együttesen sokkal fontosabbak 
az emberi szervezet helyes működése szempontjából.

Ezek a testen belüli izmok tartják össze az emberben lévő 
csontozatot és tartják az anatómiai pozícióban, például a ge-
rincünket, a csigolyákat, a lábfej csontozatát ugyanúgy, mint 
a kulcs csontunkat. Ezek a testen belüli izmok tartják a belső 

szerveinket a helyén, és segítik a helyes működésüket. A bélrend-
szerünket, a szívet, a méhet ugyanúgy, mint a tüdőnket vagy a 
prosztatát és még lehetne sorolni.
Úgy tervezzük, rövidesen elkezdünk Debrecenben egy kifejezet-

ten csontkovács által javasolt mozgáskultúrát, amit ingyenesen 
ki is lehet majd próbálni. A nagyközönségnek két napot kínálunk 
ingyenes kipóbálásra, mely alapján mindenki eldöntheti, hogy 
a PETRO-TORNA után hogy érzi magát, milyen a közérzete, az 

izomzata, mennyire érzi, hogy a szervezetének erre a mozgás-
formára szüksége van. A PETRO-TORNA helyszínéről és idejéről 
rövidesen tájékoztatjuk a nagyközönséget.

Petrofszky Zoltán      I      Petró Csontkovács      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I       06 (20) 297-5735

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu

A fájdalmak valódi okai a csontkovács szemével

Fest-É-Ker Kft.
festék, vegyiáru kis- és nagykereskedés

info@festeker.hu

www.festeker.hu

4027 Debrecen,
Füredi út 57–59.

Tel.: +36-52/249-972

4030 Debrecen,
Monostorpályi út 9–11.
Tel.: +36-52/530-738

O Május 12., kedd 
17. Simonyi-napok. 14 óra: Beszélgetés Si-
monyi óbesterről és Debrecen ’48-as em-
lékeiről az Újkerti Közösségi Házban. 14.30: Az 
Osztrák–Magyar Monarchia útja az első vi-
lágháborúban. Gorzsás János előadása a Liba-
kerti Fiókkönyvtárban. 17 óra: Equus – Kövesi 
Eszter lovas fotói.  A Simonyi-napok hivatalos 
megnyitója a Méliusz Könyvtárban.



Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 3., vasárnap, 9 óra
Állatkerti anyák napja az Állatkertben.

O Május 3., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Lúdas Matyi.

O Május 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 4., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Őztestvérek.

O Május 4., hétfő, 20 óra
SZOBA * Bass-O-Matic, Demjén Hirst, Kisszántó 
w. ICH BIN N!NTENDO (NOR) – koncertek az I�ú-
sági Házban.

O Május 5., kedd
Vojtina Bábszínház.  9.30, 11 és 14 óra: Őztest-
vérek. 10 és 14 óra: Ki hol lakik?

O Május 5., kedd, 16 óra
Nemes Zoltán, a MÚOSZ Karikaturista Szak-
osztálya tagjának kiállításmegnyitója a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 5., kedd, 18 óra
Filmklub. Jancsó Miklós: Elmondták-e? című 
dokumentum�lmjének vetítése, a Vadász Endre-
emlékkiállításhoz kapcsolódóan, a Modemben.

O Május 6., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Ki hol lakik? Őztestvérek.

O Május 6., szerda, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Szigligeti 
Ede: Liliom�. 

O Május 7.
Szabó Franciska kortárs festőművész kiállí-
tása a Hal Köz Galériában.

O Május 7., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A mezei 
és a házi egér. 10 és 14 óra: Ki hol lakik?

O Május 7., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 8., péntek
Vojtina Bábszínház. 10 és 14 óra: Ki hol lakik? 
10 óra: A mezei és a házi egér.

O Május 8., péntek, 10 óra
17. Simonyi-napok: 70 éve zárult le a II. világ-
háború – kiállításmegnyitó az Újkerti Közösségi 
Házban. Kidoboltatik, hogy újkerti huszár 
toboroztatik – az Újkert Fiókkönyvtárban. 
Szép a huszár, ha felül a lovára – a Libakerti 
Fiókkönyvtárban. A Simonyi-napok időtartama 
alatt a Zsuzsi vonaton utazók, illetve a váróte-
rembe kilátogatók Simonyi–Zsuzsi-totót oldhat-
nak meg. A helyes megfejtők között ajándékokat 
sorsolunk ki.

O Május 8., péntek, 18 óra
DVSC-TVP-Aquaticum–Siófok női bajnoki 
kézilabda-mérkőzés a Hódos Sportcsarnokban.

O Május 9., szombat, 11 óra
17. Simonyi-napok:  Emlékfa ültetése az Új-
kerti Közösségi Ház előtti téren.

O Május 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Ki hol lakik? A mezei és a házi egér.

O Május 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.
Kényeztető szaunaprogramok az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Május 11., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: Hamuban sült pogácsa. Ki hol lakik?
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– De akkor hogy van az, hogy azoknak az embereknek is 
rengeteg panasza van, akik sportolnak, amatőr vagy profi 
módon?
– A mai világunk a látványról szól. Az emberek nagy része 
számára csak azok a dolgok léteznek, amiket látnak. Ez vonat-
kozik az izmokra is. A különféle edzések által fejlesztett izmok 
is csak a látványról szólnak. Vagyis az emberek azt gondolják, 
hogy csak az létezik, amit látnak. A testen belüli tartóizomzat-
ról, stabilizátor izomzatról, mélyizomzatról meg nem tudnak 
semmit. Pedig ezek az izmok együttesen sokkal fontosabbak 
az emberi szervezet helyes működése szempontjából.

Ezek a testen belüli izmok tartják össze az emberben lévő 
csontozatot és tartják az anatómiai pozícióban, például a ge-
rincünket, a csigolyákat, a lábfej csontozatát ugyanúgy, mint 
a kulcs csontunkat. Ezek a testen belüli izmok tartják a belső 

szerveinket a helyén, és segítik a helyes működésüket. A bélrend-
szerünket, a szívet, a méhet ugyanúgy, mint a tüdőnket vagy a 
prosztatát és még lehetne sorolni.
Úgy tervezzük, rövidesen elkezdünk Debrecenben egy kifejezet-

ten csontkovács által javasolt mozgáskultúrát, amit ingyenesen 
ki is lehet majd próbálni. A nagyközönségnek két napot kínálunk 
ingyenes kipóbálásra, mely alapján mindenki eldöntheti, hogy 
a PETRO-TORNA után hogy érzi magát, milyen a közérzete, az 

izomzata, mennyire érzi, hogy a szervezetének erre a mozgás-
formára szüksége van. A PETRO-TORNA helyszínéről és idejéről 
rövidesen tájékoztatjuk a nagyközönséget.

Petrofszky Zoltán      I      Petró Csontkovács      I      Debrecen, Pesti utca 35.      I       06 (20) 297-5735

www.csont-kovacs.hu www.petro-torna.hu

A fájdalmak valódi okai a csontkovács szemével

Fest-É-Ker Kft.
festék, vegyiáru kis- és nagykereskedés

info@festeker.hu

www.festeker.hu

4027 Debrecen,
Füredi út 57–59.

Tel.: +36-52/249-972

4030 Debrecen,
Monostorpályi út 9–11.
Tel.: +36-52/530-738

O Május 12., kedd 
17. Simonyi-napok. 14 óra: Beszélgetés Si-
monyi óbesterről és Debrecen ’48-as em-
lékeiről az Újkerti Közösségi Házban. 14.30: Az 
Osztrák–Magyar Monarchia útja az első vi-
lágháborúban. Gorzsás János előadása a Liba-
kerti Fiókkönyvtárban. 17 óra: Equus – Kövesi 
Eszter lovas fotói.  A Simonyi-napok hivatalos 
megnyitója a Méliusz Könyvtárban.
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MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Fátyol Zoltán kamarakiállítása 
– Benedek Elek Könyvtár, április 18-áig
Államfők dedikáltak 
– Kölcsey Központ, 19-éig
Fafaragómesterek 
– Tímárház, 21-éig
Rácz Edina viseletbemutatója 
– Tímárház, 21-éig
50 HÁZ. Az Észt Építészeti Központ 
kiállítása 
– Modem, 22-éig
Katona Erzsébet kiállítása 
– Élettudományi Galéria, 24-éig
Freyja Martis fotókiállítása 
– Elméleti Galéria, 24-éig
Déri Frigyes óegyiptomi gyűjteménye 
– Déri Múzeum, május 3-áig
Örök érték: ékszerbe álmodott gondolatok 
– Déri Múzeum, 3-áig

O Május 12., kedd, 19 óra
Európa akusztikusgitár-fesztivál a Kölcsey 
Központban.

O Május 13., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: Ki hol lakik? Hamuban sült pogácsa

O Május 13., szerda
17. Simonyi-napok. 10 óra: Fegyverek és ró-
zsák. Előadás Simonyi óbesterről a nyugdíjasház 
�ókkönyvtárában. 17 óra:  Csikósok robogón 
és lóháton, az Apolló Moziban.

O Május 13., szerda, 17 óra
Versbarát Kör. Tóth Zoltán bemutatkozása  a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 13., szerda, 17 óra
Historia litteraria és a 18. századi magán-
könyvtárak Debrecenben. Előadás az Álmo-
dó magyarok kiállításon a Debreceni Irodalom 
Házában.

O Május 14., csütörtök 
17. Simonyi-napok: Gorzsás János előadása a 
Benedek Elek Könyvtárban.

O Május 14., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Ki hol lakik?

O Május 14., csütörtök
17. Simonyi-napok,  14 óra: A  mézeska-
lács  huszár. Tordon Ákos meséje a Pető� Em-
lékkönyvtárban. 17 óra:  Helytörténeti esték. 
A Simonyi-gáttól a Sétakertig az Újkerti 
Könyvtárban.

O Május 14., csütörtök, 17 óra
SzerzőPont. Báthory Attila költő, író és Jan-
csó Katalin költő estje a Méliusz Könyvtárban. 

O Május 14., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 15., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Ki hol lakik?

O Május 15., péntek, 15 óra
17. Simonyi-napok: Sakkverseny a Józsai Fiók-
könyvtárban.

O Május 15., péntek, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

Kővári Attila különleges hangulatú 
képeiből a Nagytemplomban nyílt 
kiállítása április végéig látogatható
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MÜLLER PÉTER

VUK
TÁNCJÁTÉK GYERMEKEKNEK EGY FELVONÁSBAN  05.02.

TOMPOS KÁTYA
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT  04.20.

HALÁSZ JUDIT 05.31.

HALHATATLAN SZERELEM 04.14.

BAGOLY ÉS CICA  04.28.

EURÓPA
AKUSZTIKUSGITÁR-FESZTIVÁL 05.12.

K Ö L C S E Y  K Ö Z P O N TK Ö L C S E Y  K Ö Z P O N T



O SZAKRÁLIS MŰVEK. Ars sacra 
Debreceniensis: debreceni kötődé-
sű képző-, ipar- és fotóművészek 
szakrális alkotásaiból szervezett 
tárlat látható a DMK Belváro-
si Galériájában a katolikusok 
debreceni visszatérésének 300. 
évfordulója jegyében meghirde-
tett emlékév programjának része-
ként. Az alkotások május 11-éig 
tekinthetők meg hétköznapokon 
10–18 óráig. Képünkön Gyöngy 
Enikő munkája.
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O vasáRnapi muzsika. Szár-
nyaló hangok című koncertjére 
várja a közönséget az egyetem 
zeneművészeti karának hallga-
tóiból és a tanulmányaikat már 
befejezett fiatal zenetanárokból 
álló Canticum Novum Kamara-
kórus április 12-én 17 órakor a 
Kölcseybe. Az énekkar repertoár-
ján ritkán felhangzó reneszánsz 
és barokk, valamint kortárs, 
elsősorban magyar zeneszerzők 
művei szerepelnek. A vasárnapi 
hangversenysorozat május 10-én 
zongoramuzsikával folytatódik: az 
egyetem zongora tanszakos hall-
gatóinak hangversenyén B. Kiss 
Zsuzsa, Duffek Mihály, Grünwald 
Béla, Lakatos Péter és Pless Attila 
tanítványai adnak koncertet. A 

Altatok című lemeze anyagával 
látogat Debrecenbe Palya Bea. 
A népszerű énekesnő a Szüle-
tés hete rendezvény keretében 
lép színpadra a Simonffy utcai 
Ifiházban május 16-án, 17 órától. 
A legkisebbeknek és szüleik-
nek szóló énekes, zenés, verses 
program során lesz éneklés és 
közös nevetés is, hiszen ezek a 
dalok a humort sem nélkülözik. 
A koncertre április közepétől már 
megvásárolhatóak az elővételes 
jegyek 900 forintért az Ifjúsági 
Házban és a Babamosoly Kisma-
ma és Bababoltban, a koncert 
napján, a helyszínen pedig 1200 
forintos áron.

Palya Bea 
az Ifiházban

O iDegenben keseRűbb a 
síRás. Karády Katalin, az egykori díva, 
akit a német bevonulás után fokozatosan 
ellehetetlenítettek, az embercsempész autóját 
várja, hogy elhagyja az országot. Innen indul 
a színésznő pályáját és személyes életét is 
bemutató zenés darab, amelyben Karády 
képzeletben újraéli élete legmeghatáro-
zóbb pillanatait. Az Edit Piaf-estek sikerére 
alapozva, a Magyarországi Szerb Színház 
Varga Klárit, a Csokonai Színház művésznőjét 
kérte fel a díva szerepére. A duettben társa 
ezúttal is Rusz Milán lesz. Az estet április 
15-én láthatja a közönség a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban. 

SZULETESHETE-DEBRECEN.BLOGSPOT.HU

HELYSZÍN: IFJÚSÁGI HÁZ DEBRECEN, 
SIMONFFY U. 21

PÁRKAPCSOLAT

SZEXUALITÁS

CSALÁDTERVEZÉS

ANYÁVÁ-APÁVÁ VÁLÁS

VÁRANDÓSSÁG

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS,
 TÁPLÁLKOZÁS

SZOPTATÁS/TÁPLÁLÁS

CSECSEMŐGONDOZÁS

HORDOZÁS

NŐI SZEREPEK MEGÉLÉSE

ÖKOHÁZTARTÁS

KÖRNYEZETTUDATOS 
BABAÁPOLÁS

MINDEN BABÁRA VÁGYÓT, VÁRANDÓST, 
ANYUKÁT ÉS CSALÁDJUKAT SZERETETTEL 

VÁRUNK!

PALYA BEA - ALTATOK
 KONCERT  

                          MÁJUS 16. 17.00 
                                    ELŐVÉT:         900 FT

      HELYSZÍNEN: 1200 FT

    A RENDEZVÉNYEN  VÉDŐNŐK, 
SZÜLÉSZNŐK, SZOPTATÁSI TANÁCS- 
ADÓK, DÚLÁK, HORDOZÁST  OKTATÓ 
SZAKEMBEREK,  ALTERNATÍV GYÓ- 
GYÁSZATI KÖZPONTOK, JÁTSZÓ- 
HÁZAK, ILLETVE KÖZHASZNÚ CIVIL 
SZERVEZETEK HITELES INFORMÁ- 
CIÓHCIÓHOZ JUTTATJÁK AZ ÉRDEKLŐ- 
DŐKET A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
JEGYÉBEN.

       

A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: 
DR SZÉLES DIÁNA ALPOLGÁRMESTER

A PROGRAMOK INGYENESEK!

ÖkoMama - ÖkoBaba 

SZÜLETÉS  HETE
DEBRECENMÁJUS 1216

rendezvények ingyenesek!.
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Mivel közeledik az egy éves születésnapunk, ezért egy 
kis akcióval is szeretnénk kedveskedni jelenlegi és 
leendő vendégeinknek, melyet majd a facebook olda-
lunkon teszünk közzé.

Az álomalak nem elérhetetlen, te is képes vagy rá!

Telefonszám: 06-30 626-5959
Debrecen, Szent Anna u. 34.

www.orangefitness.hu

orange női fitness

Közeledik a nyár, te is tégy meg mindent az egészségedért és alakodért!
Lassan egy éve, hogy szalonunk megnyitotta kapuit a 
Szent Anna utca 34. szám alatt. Az Orange Fitness 
olyan egyedi értékekkel rendelkezik, melyet minden ked-
ves vendégünk megtapasztalhat. Hogy miért?

Mert nálunk egyedülálló köredzésen vehetnek részt edző-
ink segítségével mechanikus elven működő Life Finess 
gépeinken. Természetesen az edzői jelenlét minden 
eset ben benne van a bérletek, illetve napijegy árában is.

Edzőink arra törekszenek, hogy a kezdeti lendület ne 
hagyjon alább kitartóak legyenek a hölgyek, mert csak 
így érhetik el céljaikat. Vannak nagyon szép eredmények, 
melyek büszkeséggel töltenek el minket és kedves ven-
dégeinket is.

Csapatunk gondoskodik róla hogy minden fogyni, formá-
lódni és mozogni vágyó hölgy örömmel jöjjön el hozzánk, 
és térjen vissza.

Mivel közeledik az egy éves születésnapunk, ezért egy 

Május 11–15-ig 

Flabélos 
nyílt 

hetet 
tartunk!

Olajozott-viaszolt fapadlók
Az olajozott, viaszolt fapadló szép. Nincs még egy anyag, mely így visszaadná a fa természetes 
szépségét. De az olajozott, viaszolt felület nem csak szép, hanem (ha jó anya gokkal és jól készí-
tik el) nagyon ellenálló, tartós, könnyen ápolható és felfrissíthető is. Nem csak lakásokban, 
hanem nagy forgalmú közintézményekben is kiállja az idő próbáját. A természetes kezelés nem 
is drága, és ha megfelelő eszközöket használunk, könnyen, gyorsan elkészíthető. A valóban ter-
mészetes olaj-viasz bevonatok pedig környezetkímélők és egészségesek, ami egyre több otthon-
teremtő, lakásfelújító számára fontos. Az utóbbi időben több cég is forgalomba hozta az olajok 
újabb, színezett változatait. Ezáltal még változatosabb, színesebb burkolatokat lehet készíteni.

Ellenálló és tartós felületet ad
Nehezebben használódik el
Könnyen javítható, felújítható
Gazdaságos, mert rendkívül kiadós
Egyszerűen használható
Nagyon sok referencia
Természetes szépség
Egészségre ártalmatlan, környezetbarát anyagok

Ha felkeltettük érdeklődését forduljon szakembereinkhez további információért és szaktanácsért.

www.parkettadebrecen.hu
E-mail: parketta.center@freemail.hu

Debrecen, Vámospércsi út 38. 
Tel.: (52) 416-916, (30) 9637-412, (30) 262-0987

www.parkettadebrecen.hu
PARKETTA CENTER

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü



Sokan rengeteg súlyfölösleget 
szednek magukra, miközben 
más akkor sem hízik, hogyha 
szeretne. Mitől válunk haj-
lamossá az elhízásra? 

Kevesen tudják, hogy a 
testsúly problémák hát-
terében olyan hormonális 
problémák állhatnak, melyek 
orvosolhatók. A pajzsmirigy 
működésének rendelle-
nessége például alulműködés 
esetén kóros elhízáshoz, 
túlműködés kapcsán pedig 

farkas étvágy mellett is 
testsúlyvesztéshez vezethet. 

Érdemes tehát kivizsgáltatni 
pajzsmirigyünk működését, ha súly 

problémával küzdünk. 
A Lézer Magánrendelőben saját 

kérésre ellen őriz hető a pajzsmirígy 

működése. A vizsgálat során vérvétellel 
ellenőrzik a pajzsmirígy által termelt 
hormon szintjét, ultrahang vizsgálattal 
megvizsgálják a pajzsmrígy állományát, 
és belgyógyászati kivizsgálás is történik. 
Amennyiben a súlyprobléma hátteré-
ben pajzsmirígy betegség igazolódik 
be, a betegség kezelése megoldhatja a 
problémát. 

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798

www.lezermaganrendelo.hu

Megtalálhatják az elhízás okát

A Lézer Magánrendelő a Magyar Vörös-
kereszt Hajdú-Bihar megyei szerve-
zetével együttműködve folytatja 
tevékenységét, és 2013-ban elnyerte  
„Az év támogatója” díjat a Magyar  
Vöröskereszttől.

A pajzsmirígy megbetegedése felelős lehet a súlyproblémákért
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O keRtész mihály-teRem
ápr. 9–15. 15.30  Spongyabob – ki a vízből 
 (11-én és 12-én 13.30-tól is)
ápr. 9–15. 17.15, 20 óra  Halálos iramban 7.
ápr. 13. 18 óra  Puzsér Róbert Filmklub: 
  Sidney Lumnet: A hálózat
ápr. 16–22. 16, 17.45  A pláza ásza Vegasban
ápr. 16–22. 20 óra  Halálos iramban 7.
ápr. 18–19. 13.45  Spongyabob – ki a vízből
ápr. 23–29. 15.45, 20.30  A pláza ásza Vegasban
ápr. 23–29. 17.45  Halálos iramban 7.
ápr. 25–26. 13.45  Végre otthon
ápr. 29. 18, 20.30  Alfred Hitchcook-emlékvetítés: 
  A titokzatos lakó
ápr. 30.–máj. 6. 16 óra  Sam – Kismadár nagy kalandja
ápr. 30.–máj. 6. 18, 20.15  Argo 2. 
 (2-án és 3-án 13.45-től is)

O soós imRe-teRem
ápr. 9–15. 16.15, 18.15  Végre otthon 
 (11-én és 12-én 14-től is)
ápr. 9–15. 20.15  Drágán add az életed
ápr. 16–22. 15.30  Drágán add az életed
ápr. 16–22. 18 óra  Julie kisasszony
ápr. 16–22. 20.15  A 44. gyermek
ápr. 23–29. 16, 20.15  Adeline varázslatos élete
ápr. 23–29. 18 óra Gemma Bovery 
 (25-én és 26-án 14.00-től is)
ápr. 30.–máj. 6. 15.45  Gemma Bovery 
ápr. 30.–máj. 6. 17.45  Sam – Kismadár nagy kalandja 
 (2-án és 3-án 13.30-tól is)
ápr. 30.–máj. 6. 20 óra Adeline varázslatos élete

O Deésy alfRéD-teRem
ápr. 9–15. 15.45, 18 óra  Keleti nyugalom 2.
ápr. 9–15. 20.30  Liza, a rókatünder 
 (11-én és 12-én 13.45-től is)
ápr. 16–22. 16.15  A küzdők
ápr. 16–22. 18.15  Végre otthon 
 (18-án és 19-én 14.15-től is)
ápr. 16–22. 20.15  Keleti nyugalom 2.
ápr. 23–29. 15.30  Lámpagyújtogatók 
 (25-én és 26-án 13.30-tól is)
ápr. 23–29. 17.30  Julie kisasszony
ápr. 23–29. 20 óra  A 44. gyermek
ápr. 30.–máj. 6. 16.15  Julie kisasszony
ápr. 30.–máj. 6. 18.45  Hétköznapi vámpírok 
 (2-án és 3-án 14.15-től is)
ápr. 30.–máj. 6. 20.30  A hangok

Moziműsor
Filmek az Apollóban

áprilisi filmkavalkád

adaline varázslatos élete

a 44. gyermek

Az idilli normandiai falu békés életét felkavarja 
Gemma Bovery (Gemma Arterton) és férjének az 
érkezése ebben a szépen fényképezett francia film-
ben. A különös szépségű nő felhívja magára a helyi 
pékséget vezető Martin (Fabrice Luchini) figyelmét. 
A férfi érdeklődése lassan rajongássá válik, mániája 
lesz, hogy neki meg kell mentenie ezt az asszonyt... 
A helyzetet bonyolítja, hogy megjelenik Gemma 
egykori szerelme is...

A politikai töltetű thriller az 1953-as sztálini Szov-
jetunióban játszódik. A titkosrendőrség lelkiisme-
retes ügynöke, Leo Dimitrov (Tom Hardy) elveszíti 
beosztását, hatalmát és otthonát is, amikor nem 
hajlandó feleségét (Noomi Rapace) mint árulót 
elítélni. Moszkvából vidékre száműzik őket, ahol 
– Nesterov tábornokkal (Gary Oldman) összefog-
va – egy sorozatgyilkos nyomába erednek. Leót az 
igazság felfedésében pszichopata riválisa, Vaszilij 
(Joel Kinnaman) akadályozza, aki ragaszkodik ah-
hoz, hogy „a paradicsomban nincs bűnözés”.

Romantikus történet, jókora csavarral: a 29 éves 
Adaline (Blake Lively) felett egy majdnem végze-
tes baleset után egyszerűen megáll az idő, és egy 
percet nem öregszik tovább. A nő évtizedeken át 
próbálja rejtegetni titkát – leginkább azzal, hogy 
senkit sem enged közel a szívéhez. Ám egy szép 
napon mégis besétál az életébe valaki (Michiel 
Huisman), aki újra visszaadja a hitét. Lee Toland 
Krieger filmjében Harrison Ford és Ellen Burstyn is 
szerepet kaptak.

Az idilli normandiai falu békés életét felkavarja 

gemma bovery
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lamossá az elhízásra? 

Kevesen tudják, hogy a 
testsúly problémák hát-
terében olyan hormonális 
problémák állhatnak, melyek 
orvosolhatók. A pajzsmirigy 
működésének rendelle-
nessége például alulműködés 
esetén kóros elhízáshoz, 
túlműködés kapcsán pedig 

farkas étvágy mellett is 
testsúlyvesztéshez vezethet. 

Érdemes tehát kivizsgáltatni 
pajzsmirigyünk működését, ha súly 

problémával küzdünk. 
A Lézer Magánrendelőben saját 

kérésre ellen őriz hető a pajzsmirígy 

működése. A vizsgálat során vérvétellel 
ellenőrzik a pajzsmirígy által termelt 
hormon szintjét, ultrahang vizsgálattal 
megvizsgálják a pajzsmrígy állományát, 
és belgyógyászati kivizsgálás is történik. 
Amennyiben a súlyprobléma hátteré-
ben pajzsmirígy betegség igazolódik 
be, a betegség kezelése megoldhatja a 
problémát. 

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798

www.lezermaganrendelo.hu

Megtalálhatják az elhízás okát

A Lézer Magánrendelő a Magyar Vörös-
kereszt Hajdú-Bihar megyei szerve-
zetével együttműködve folytatja 
tevékenységét, és 2013-ban elnyerte  
„Az év támogatója” díjat a Magyar  
Vöröskereszttől.

A pajzsmirígy megbetegedése felelős lehet a súlyproblémákért
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Megfejtéseiket április 21-éig várjuk a  
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.
A helyes megfejtést beküldők között a  

Debrecen Televízió filmjéből,  
Az utolsó remény  

című alkotásból sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.
Az előző rejtvényünkre helyes megfej-

tést beküldő szerencsés olvasóink:
Szentesi Péter (Apafi utca)

Vedres Tímea (Böszörményi út)
Nyereményüket átvehetik  
a szerkesztőségünkben.



PERLA MUSICA
RÉGIZENE FESZTIVÁL DEBRECENBEN

Szent GyörGy-nap
KIHAJTÁSI ÜNNEPPEL

2015.
ápr. 9. –
MÁJ. 14.

OPERA ÉS KOMÉDIA
PREMIEREK A CSOKONAI SZÍNHÁZBAN

Szent GyörGy-nap

Debreceni korzó
Információs kiadvány
2015. április 9. –
május 14.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: Debrecen városi televízió kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: szénási miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: kocsis istván
 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: lapcenter kft.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.
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O fiktív nők, avagy a leplezetlen mítosz. Szakáll 
Szilvia, a középgenerációhoz tartozó festőművész 
harmadik debreceni kiállítását a Medgyessy Ferenc 
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola B épüle-
tének galériájában láthatják az érdeklődők április 
17-éig, hétköznapokon 8–18 óráig.

O nagytemplomi konceRtek. Értékes kulturális 
rendezvények helyszíne lesz a cívisváros főterén 
magasodó, nemrég megújult, gyönyörű kéttornyú 
templom az elkövetkező időszakban is. 

Április 22-én a Föld napjához kapcsolódik 
Kardos-Horváth János koncertje és a Földlakó 2.0 
könyvbemutató. A program 18 órakor kezdődik, 
jegyek Nagytemplom pénztárában és a debreceni 
Tourinform-irodában válthatók rá 1500 (felnőtt) és  
1200 (diák) forintos áron.

Jótékonysági orgonakoncertet rendez az Alapít-
vány a Kelet-Magyarországi Transzpantáció Fejlesz-
téséért a Nagytemplomban április 27-én.

Pár napra rá, május 3-án 16 órától Mészáros 
János Elekkel találkozhat a közönség anyák napi 
koncertje alkalmából. Egy jegy ára 2000 forint erre 
az eseménye, ám ez két személy belépésére jogosít!
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A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig 
is Szent György napjától, április 24-től számítot-
ta. A Hortobágyon is ez idő tájt hajtották ki az 
állatokat a téli szálláshelyekről a pusztai legelőkre, 
fogadták fel a pásztorokat, béreseket és rótták 
fába a megszámolt jószágot. 

Ezt a hagyományt eleveníti fel Hortobágy 
tavaszköszöntő rendezvénye, a Szent György-napi 
Kihajtási Ünnep április 25-én, melyen egész napos 
programok várják az érdeklődőket. Az állatok és 
népi fogatok látványos kihajtása mellett lesz nép-
tánc-bemutató, csikós- és pusztaötös-bemutató és 
állatsimogató. Ekkor rendezik az Országos Bio- és 
Kézműves Vásárt is. 

S ha már tavasz és jó idő, kihagyhatatlan  
program Hortobágy-Mátán a pusztai fogatozás:  
a vendégek szekéren barangolhatják be a pusztát, 
és természetes környezetükben találkozhatnak a 
nóniuszménessel, a magyar szürke- és bivalygulyá-
val, a rackanyájjal, a mangalicakondával, illetve az 
ezeket őrző csikósokkal, gulyásokkal.

Irány a hortobágy!

Tourinform-iroda | 4024 Debrecen, Piac u. 20. | (52) 412-250 | debrecen@tourinform.hu | www.iranydebrecen.hu



Hetente 6 nyertes több,
mint 2 millió Ft-ot nyerhet!

45 millió Ft 
heti akciós össznyeremény!

Játssz mobilon!

Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

Játsszon akár mindkét héten akciós Hatoslottót 2015. április 6-19. között,
hogy esélye legyen a heti legalább 2 millió Ft egyikére!

Most Önön is múlik, mennyit nyerhet!

Mindig

ELLENORIZZE

akciós szelvényét,

hogy NYERT-E!



a Malompark Bevásárlóközpontban!

Tavaszköszöntő 
      áprilisi programok

Április 11-én a Rügyfakasztó KreDenc Kézműves 
 Kirakat várja a látogatókat a főépület emeletén.

Április 16-tól a Malompark tavaszi  
dekorációjához kötődő  
Sporttörténeti Kiállítás keretein belül 
Debrecen Bajnokainak ereklyéit, emlékeit 
tekinthetik meg a látogatók. 

Április 25-én Legdrágább kincsünk, az Édesanyánk című, anyák napi bábjátékkal és 
kézműves foglalkozással várják a Tarka Barkák a családokat.  
Helyszín: Malompark, főépület, emelet 

Április 16-tól

Helyszín: Malompark, főépület, emelet 

Malompark Bevásárlóközpont, 
Debrecen Füred út 27.

www.malompark.hu
https://www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont


