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Húsvéti kuglóf
A magyar ünnepi étkezésekben a sütemények igen korán, 
a 14–16. században megjelentek. A leggyakoribb édes kelt 
tészta a kalács volt. A kuglóf valójában formában sült ka
lács. Jellegzetes alakját a gőz elvezetésére szolgáló kürtő 
adja meg. Sütötte paraszt, a 17. századtól már formában, 
nagy ünnepi alkalmakkor; készítette polgár – gazdagabban 
– akár vasárnapokon is. A sütemény nagy divatját a Monar
chia évtizedei hozták meg. A polgári életforma nyugalmát, 
 eleganciáját tes te sítette meg. A sütőpor megjelenésével 
egysze rűsödött az elkészítése, így – ünnepi étekként – a 
huszadik század első felétől minden társadalmi rétegben 
elterjedt, megadva az ünnep rangját, a húsvét hangulatát.

Végy 30 deka margarint, géppel habosítsd. Kavar gas
sál bele ugyanennyi porforma cukrot, sózzad leheletnyit. 
Dobj hozzá egy zacskó vaníliást, majd önts magadba és 
készítményedbe egységnyi rumot. Tégy bele egyenként 5 
tojást, keverd el mind után anyagodat újra! Elegyítsd, míg 
krémed sima nem lesz.

Úgy 40 deka (375 g) lisztet szitálj, és keverd zacskó 
sütőporral. Tejjel épphogy locsolgatva munkáld az egészet 
a masszádba.

Mielőtt a sütésre adnád magad, puhítsd garatod. Nem 
szórakozol, hanem keményen dolgozol! Ezért italod legyen 
rövid, határozott, erődet megújító! 

Sütődet 180 fokra fűtsd. Kész tésztád felét pakold a ki
vajazott formádba. A másik részbe – hintésnyi tejjel – rakj 
be 10 deka kakaóport. Csapd formádba ezt is. Keverd el a 
két felet kissé, majd be a sütődbe! 

Böködjed! Ha kész, borítsd. (Ha nem ütödvered klop
folóval a formát, alkotásod nem esik széjjel, egyben 
fordul.)

Magyar ember a kuglófjának –  húsvét reggelén – kisüs
tilepárlással készült barackkal ágyaz meg. Falat után még 
egy pohárkával öblöget. „Maximum kétszer, de három
nál többször semmiképpen.” Ünnep van; még rokonokat 
látogat.

Szép tavaszt, áldott, kegyelemteljes, jó ízekben gazdag 
húsvétot, Debrecen!

Keményfi Róbert
néprajzkutató
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O Címlapsztori. Húngaro – Magyarok DélAme
rikában: e címmel forgatott filmsorozatot a DTV 
néhány évvel ezelőtt. A stáb Sao Paolóban is meg
fordult, az ottani Magyar Házban, melynek vezetői 
misszióként fogják fel, hogy megismertessék a 
brazil közönséggel a magyar népi hagyományokat. 
Az általuk szervezett kulturális programok igen 
népszerűek: mint elmondták, a tavasz kiemelkedő 
eseménye náluk a tojásfestő tanfolyam. A brazi
loknak, illetve a Sao Paolóban élő magyaroknak 
tetszenek ezek a minták; érdekli őket ez a szokás, 
szívesen tanulják a tojásfestést. Kezük közül ilyen 
szép munkák kerültek ki, mint amilyeneket a Korzó 
olvasói is látnak címlapunkon.n

Budapest Bár
Ez a fergeteges hangulatú zenekar szinte hazajár 
Debrecenbe; évente többször is ellátogatnak a 
városba. Legközelebb március 23án: ekkor Behumi 
Dórival, Rutkai Borival, Kiss Tiborral, Mező Misivel, 
Szűcs Krisztiánnal, Kollár-Klemencz Lászlóval és 
Keleti Andrással érkezik a Budapest Bár. A prog
ramban hagyományosan ismét felvillantanak abból, 
milyen is a pezsgő, hangulatos, kávéházi cigány
zene. A régi nagy kedvencek a márciusi koncerten 
sem maradnak ki a műsorból, s valószínűleg itt is 
tovább fogják feszegetni a műfaji határokat. Nem 
álltak meg ugyanis azoknál a daloknál, amelyek egy 
cigányzenekar repertoárjához illeszkednek. A régi 
kuplék, filmdalok és slágerek után egyre többször 
nyúlnak a közelmúlt emblematikus rock és pop 
slágereihez. Tom Waits, Simon and Garfunkel, Nick 
Cave, LGT, David Bowie, Queen: nem akárhogyan 
szólnak e sztárok dalai cimbalmon!n

Virágvasárnap
Húsvétvasárnap előtt egy héttel lesz virágvasárnap. 
Ezt több nyelven pálmavasárnapként is emlegetik: 
a palmarum Jézus Krisztus Jeruzsálembe vonulá
sának ünnepe. Immár hagyomány, hogy a szabad 
ég alatt, Debrecen közterein is közösen ünnepelnek 
a bibliai kort idéző felvonulók, a böjti táncokat járó 
néptáncos lányok, a felekezetek képviselői, és bárki, 
aki szívesen csatlakozik. A március 20án fél 4kor 
a Csapó utcai sétálóövezetből induló menet a Kos
suth téren át a Nagytemplom mögötti Emlékkertbe 
érkezik. Itt, a Kollégiumi Kántus és Veres János re
formátus lelkipásztor szolgálata után, Tokodi László 
domonkos rendi szerzetes szenteli a barkaágakat. 
Lesz szeretetvendégség és ajándék virágmagok 
osztása is ezen a napon.n

Tavaszi Tárlat
Immár negyedszázados múltra tekint vissza 
régiónk egyik legjelentősebb képzőművészeti 
sorozata, a Debreceni Tavaszi Tárlat, mely március 
15én 16 órakor nyílik a Kölcsey Központ Bényi 
Árpádtermében. A kiállítás anyaga április 24e 
után a Museion No.1 Galériában (Budapest, Üllői 
út 3.) lesz látható. 

A Tavaszi Tárlat kísérőrendezvényeként a 
Sesztina Galéria a díjazottak közül két alkotót 
mutat be: Fátyol Zoltán festőművész és Kányási 
Holb Margit képzőművész kamarakiállítása „Kettő 
az egyben”címmel 15én 15 órakor nyílik.n

Virágvasárnapi rendezvényeket szerveznek március 
20-án, 10 órától a józsai és a nagymacsi közösségi 
házakban is. Józsán a program Nyuszi-futammal indul 
a Józsapark-piactéren: a tavaszváró versenyen kicsik és 
nagyok, családok is részt vehetnek. 13 órakor kiállítás 
nyílik Húsvét megjelenése a művészetekben címmel, 14 
órakor tojásdíszítés lesz Zsigóné Kati népi iparművész-
szel, a majd 16 órától feldísztik a józsai tojásfát.n
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vezés óta dolgozom a hivatal átvételén, és azon is, 
hogy megismerjem a várost, illetve az egyházme
gyét. Nagyon tetszik Debrecen; jó hangulata van. 
Esténként, ha van időm, járok egyet a főtéren és a 
környékén. Közben, persze, emberekkel találkozom; 
egyre többen megismernek, megszólítanak. Jól 
érzem magam itt. Mind a város vezetése, mind a 
testvéregyházak részéről nagyon kedves fogadta
tásban volt részem. 

Fekete Károly református püspökkel és Ko-
csis Fülöppel, a görög katolikus metropolitá-
val milyen gyakran találkoznak?
Havi rendszerességgel, de ezt én örököltem, ez 
már Bosák püspök úr idejében is működött, s így 
kapcsolódtam bele én is ebbe a testvéri, baráti 
közösségbe. Leülünk egymásfél órára, egyeztetjük 
a programjainkat, szót ejtünk közös ügyeinkről. 
Együtt voltunk a Kölcsey rendezvényén is; ez is 
kifejezi, hogy a keresztények egységére törekszünk. 
A lényegesben egység, a többiben szeretet: ezt 
igyekszünk megvalósítani.

az emberi kapcsolatokat sokféleképpen ápol-
ja: a Facebookon is. Hány ismerőse van?
Nagyjából 3700. Sokan megkeresnek a kérdése
ikkel, én pedig általában röviden válaszolok, mert 
kevés időm van, ezért a csetelést nem is vállalom. 
A személyes beszélgetésekre viszont igyekszem 
nagy hangsúlyt fektetni. Úgy jöttem ide, hogy 
szeretnék megszólítható lenni és megszólítani 
másokat. 

milyen egy átlagos napja?
Imádsággal kezdődik, aztán reggeli, majd posta
bontás és a levelek megválaszolása következik. 
Érkeznek az egyházmegye papjai is ismerkedő 
beszélgetésre. Jön egy atya délelőtt, majd közös 
ebéd után egy másik. Aztán délutáni postaindítás, 
előre bejelentett programok, találkozók. Általában 
este 7 óra lesz, mire a hivatalos programok véget 
érnek; akkor van egy kis idő rendezni a dolgokat. 
Nagyon sokfelé hívnak előadásokra, például a 
hitoktatók továbbképzésére is, arra is készülni kell. 
Ma az esti mise 6-kor kezdődik, utána lesz erre 
időm. 

Korábban azt nyilatkozta, fontosnak tartja az 
ifjúság támogatását. El tudja érni az egyház 
a fiatalokat?
Természetesen, hiszen léteznek. Oda kell men
ni hozzájuk azzal az örömhírrel, amiben nekünk 
részünk van. Szokták mondani, hogy a mai fiatalok 
nem érdeklődnek semmi iránt. Én úgy gondolom, 
fiatalon az emberek a nagy kérdéseket teszik fel. 
Ez mindig is így volt. Miért élek, mi az életem értel
me, vane értelme ennek az egésznek, mi legyek, 
ha nagy leszek. Nemcsak a nagy kérdések, hanem 

Húsvétra készülünk:   ez a legnagyobb csoda

Békét, nyugalmat sugároz a Varga utcán 
a római katolikus püspöki hivatal  
épülete. palánki Ferenc, a Debrecen– 
Nyíregyházi egyházmegye tavaly beikta-
tott püspöke még egy számlát aláír, az-
tán lehalkítja mobiltelefonját, és minden 
figyelmét a beszélgetésnek szenteli.

a napokban láttuk a Kölcsey Központ 10 éves 
születésnapi rendezvényén, s úgy tudjuk, 
megnézte Berecz András estjét is.
Régóta ismerem; nagyon tetszett ez a műsora is. 
Még vagy 15 éve, egy nyári családi táborba hívtuk 
meg először; onnan az ismeretségünk.

Sok minden érdekli: a kultúra mellett a sport 
is. Van rá ideje?
Nem sok, pedig szeretek focizni, és nézni is a 
játékot. Amikor legutóbb Lokimeccsre készültem, 
közbejött valami, úgyhogy a titkár atyával meg
céloztuk az áprilisi, Fradi elleni rangadót. Tudom, 
hogy Debrecenben csak egy csapat van, a Loki, 
de azért nekem nagy kedvencem a nemzetközi 
mezőnyből a Barcelona is. Szeretem a jó játékot, 
ez a Messikorszak pedig nagyon látványos, szép 
labdarúgást hozott. Az ötvenedik születésnapomra 
a barátaimtól azt kaptam ajándékba, hogy kivittek 
Barcelonába egy mérkőzésre, ahol, persze, a törté
nelmi várost is megnéztük.

Debrecenben hogy érzi magát? megszokta 
már a cívisvárost?
Szeptember 21én kaptam a kinevezést, november 
14én volt a beiktatásom, de gyakorlatilag a kine
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a nagy válaszok ideje is a fiatalságé, és ezeknek 
a megtalálásában szeretnénk nekik segíteni. A 
Facebookon, vagy egy rendezvényen, egy táborban 
például. Az egyháznak ugyanakkor nem szórakoz
tatnia kell a fiatalokat, hanem elvezetni őket a 
misztériumokhoz, hogy Isten van, és nemcsak van, 
hanem jelen van. S azért értelmes az ember élete, 
mert olyan életet tud élni, ami Istenhez is méltó. 
A tízparancsolat vagy a szívünkbe írt természeti 
törvény szerint, ami tulajdonképpen egy: a szeretet 
törvénye. A nagy válaszokra minden fiatal kíváncsi, 
és nekünk fel kell mutatni, ajándékba adni nekik 
a misztériumot, az isteni jelenlétet. Sokan attól 
félnek, hogy aki hívő lesz, az sok mindenből ki lesz 
zárva. Holott az ember nem akkor lehet igazán 
boldog, ha nagyon sok élvezetben, gazdagságban 
van része, hanem ha képes szeretni. Aki odaadja 
az életét másokért, mindennap tesz valami jót – 
a családjának, a gyerekeinek, a közösségének –, 
az mindennap megtalálja ennek a szeretetnek a 
boldogságát. 

Ez az üzenete nemcsak a fiataloknak szól, 
ugye?
Húsvétra készülünk: ez a legnagyobb csoda. Jézus 
boldog volte kereszten? Ezt a kérdést nem nagyon 
szoktuk feltenni. Amikor nagyon fájt neki, az 
biztos, hogy nagyon fájt. De boldog volt? Az éle
tem beteljesedett – ezek voltak az utolsó szavai. 
Megmutatta, hogyan kell szeretni: megölhettek, 
megkínozhattok, akkor is szeretlek titeket. Ke
resztútjáráskor elgondolkozhatunk, mi is az igazi 
szeretet: az Ember Fia hordozza a keresztjét, és 
elesik a porban, de tovább szeret. Ez az a feltétel 

Húsvétra készülünk:   ez a legnagyobb csoda

nélküli, fáradhatatlan szeretet, ami boldoggá teszi 
az embert, és ezt csak az tudja felfogni, megra
gadni, aki megpróbálja. Mindenkinek azt kívánom, 
élje meg a feltámadás, az isteni jelenlét örömét és 
boldogságát, s törekedjen arra, hogy egymást sze
retve, egymás életét, boldogságát segítve találja 
meg az igazi boldogságot.n



Az elmúlt másfél évtizedben közel 80 filmet 
forgatott a DTV. A sor most az ország különle-
ges természeti kincseit, valamint az első világ-
háborús műemlékeket bemutató alkotásokkal 
folytatódik, melyek a Magyar Média Mecenatú-
ra Program támogatásával készültek.

Amit csak a madár lát
Magyarország nagyon szép: aki útra kel, és nyitott 
szemmel jár, könnyedén megtapasztalhatja ezt.  
S bármennyire kis ország vagyunk is, számos olyan 
hely található itt, amelyek a nyilvánosságtól elzár
tan őrzik annak az ősi tájnak a maradványát, amely 
egykor jellemezte a Kárpátmedencét. 

A Debrecen Televízió segítségével a hazai nézők 
is közelebb kerülhetnek ezekhez a különlegesen 
szép vidékekhez. Amit csak a madár lát címmel 
forgatta a DTV új ismeretterjesztő sorozatát. 

A nézők megismerkedhetnek az őslápok világá
val: Nyírjestóval, az utolsó jégkorszakból származó, 
több mint 11 ezer éves maradvánnyal, melyhez 
hasonló csak a skandináv országokban látható, va
lamint a bátorligeti ősláppal, mely 1130 különleges 
növény- és 5836 állatfaj otthona. 

Közelebb kerülhetünk a Tiszató rejtett világához 
is, ahol olyan különleges növényfajok telepedtek 
meg, melyek Európában kizárólag már csak itt 
figyelhetőek meg. 

Bepillantást nyerhetünk a Berettyó egyedi élő
világába. Itt a folyó menti gátak felszámolásával 
sikerült egy olyan közel 30 kilométeres szakaszt 
létrehozni, ahol a víz szabad mozgásával visszaállí
tották az egykori természetes élővilágot. 

A Biharisík Tájvédelmi Körzet létrehozásával egy 
olyan, a múltat idéző bihari tájképet keltettek életre 
a Hortobágyi Nemzetei Park szakemberei, ami a 
folyószabályozások előtt jellemezte a vidéket. 

Emellett feltárul a nézők előtt a Magyarország 
egyik legszebb szelídvad folyójaként emlegetett 
Öreg-Túr ősi világa is, ahol nagy számban fordul
nak elő védett, sőt fokozottan védett halfajok, és 
csak itt található meg a folyami szitakötők mind a 
négy faja.

Új filmek a Debrecen Televízió műhelyéből
Az I. világháború emlékművei
„Magyarnak lenni annyi, mint büszkébben tűrni 
másnál!” A felirat a gödöllői Grassalkovich-kastély 
melletti parkban álló első világháborús emlékmű 
talapzatán olvasható, megörökítve azok emlékét, 
akik vérüket adták a hazáért. Emléktáblák az or
szág szinte valamennyi (3154) településén találha
tók, a köztéri szobrok száma azonban alig haladja 
meg az ötszázat. Pedig már az első világháború 
alatt, 1917ben törvényt, 1922ben rendeletet 
hoztak az emlékhelyek állításról. 

Míg a hősök előtt tisztelgő emlékhelyek kialakí
tása több hullámban történt, a második világhábo
rút a rombolás ideje követte ezen a téren. A Tisza
szobor 1945ös ledöntése után egymást érték a 
szobordöntések. Több mint száz első világháborús 
emlékművet semmisítettek meg, és helyükre a 
„felszabadító szovjet katonák tiszteletére” emeltek 
szobrokat. 

Változást az 1989-es rendszerváltás hozott. 
Újraállították a világháborús szobrokat, 2001ben 
pedig újra törvénybe iktatták a hősök napját, mely 
május első vasárnapja. Ezt követően emlékhely-állí
tási hullám indult el. 

A Debrecen Televízió kétrészes alkotása egyegy 
kiválasztott szobor, emlékhely kapcsán mutatja be 
azt a fájdalmat, veszteséget, melyet meg kellett 
élniük a közösségeknek. A film felidézi, milyen ha
tást gyakorolt Magyarországra a több mint félmillió 
katona halálát hozó első világháború, és miért volt 
fontos a közösségek számára az emlékhelyek épí
tése. Egy-egy kőbe, márványba vésett név mögött 
megbújó történetek bontakoznak ki a mai rokonok, 
leszármazottak emlékein keresztül.n
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Holman Dávid gyerekként Vácott 
kezdett el futballozni. Tizennégy 
éves korában az MTKhoz került, 
2012-től azonban már az FTC 
játékosa volt. Tizenkilenc évesen 
mutatkozott be a felnőtt csapat
ban. Egy évig a lengyel élvonal
ban szereplő Lech Poznan csapa
tában játszott kölcsönben, miután 
visszatért, a Loki leigazolta. 

– Nem volt kérdés, hogy el fo -
gadom a DVSC ajánlatát, meg
tisztelő volt a csapat érdeklődé
se, és nemcsak az elmúlt tíz év 
eredményei miatt. Szerintem a 
Loki ma is a magyar bajnokság 
legjobb csapatainak egyike, min
denki ellen győzelmi esélyekkel 
léphetünk pályára. Biztos vagyok 
benne, hogy erős csapatunk lesz 
tavasszal, és számolni kell majd a 
Debrecennel a bajnokságban. Bár 
a Fradi előnye behozhatatlannak 
tűnik, a dobogó második fokára 
simán odaérhetünk, a kupában 
pedig megcélozzuk a végső győ
zelmet – nyilatkozta Holman.

Mesterhármas

 12., 15.30 DVSCTEVA–Budapest Honvéd
 16., 18.00 DVSC-TEVA–Ferencváros (MK)
 20., 15.30 MTK–DVSCTEVA
 29., 18.00 Paks–DVSC-TEVA

március
 2. DVSCTEVA–Ferencváros
 6. Videoton – DVSCTEVA
 13. Ferencváros – DVSCTEVA (Magyar Kupa 
  visszavágó)

április

10

takács tamás a szerb első 
osztályú OFK Belgrádból igazolt 
21 évesen Magyarországra, a 
Szigetszentmiklós csapatához, 
ahol 32 mérkőzésen lépett 
pályára, és 13 gólt szerzett. 
2014 nyarán leigazolta a Diós
győr, ahol 26 NB I-es bajnokin 
szerepelt, 5 gólt szerzett és 4 
gólpasszt adott. Még abban az 
idényben a Ligakupában 4, a 
Magyar Kupában 3 találatot 
jegyzett. 

– Örültem a megkeresés
nek, egyébként is úgy éreztem, 
hogy szükségem lenne egy kis 
környezetváltozásra. A Debrecen 
kiváló csapat, sok jó csatárral, 
így nem lesz könnyű dolgom 
bekerülni a kezdőbe, de bízom 
magamban. Megvannak az eré
nyeim, amiket igyekszem majd 
kihasználni. A társak hamar 
befogadtak, a feltételek kivá
lóak, csak rajtam múlik, hogy 
sikerüle bizonyítanom – mond
ta Takács.

A szerb–bosnyák ognjen Djelmic 
a Zeljeznicartól érkezett: attól 
a csapattól, amelyik kiejtette a 
Ferencvárost az Európa Ligából, 
többek között Djelmic góljá
nak köszönhetően. Pályafutása 
elején játszott Kazahsztánban, a 
Spartak Semey csapatában, majd 
onnan a szerb FK Radhoz igazolt, 
ezt követően pedig már csak 
hazájában futballozott. Debre
cenbe a szarajevói FK Zeljeznicar 
együttesétől érkezett, ott remek 
szezont tudhatott maga mögött, 
hiszen alapember volt, és 12 
gólja mellett 3 assziszt is volt a 
neve mellett.

– Ismerem a magyar bajnok
ságot. A Debrecenről tudom, hogy 
főtáblás volt a Bajnokok Ligájá
ban, annak idején nálunk is bejár
ta a hír a sportsajtót. Mindenkép
pen előrelépésnek érzem, hogy 
a DVSCbe igazoltam, szeretnék 
itt is alapemberré válni, bár nem 
lesz könnyű, mert nagyon erős a 
keret – mondta Djelmic. 

Az eredmények és a szurkolói vélemények is azt igazolják, hogy jól igazolt  
a DVSC-TEVA a téli szünetben. A támadó Takács Tamás, a középpályás Holman Dávid  

és Ognjen Djelmic is góllal mutatkozott be a Lokiban.

Fo
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Márciusban sok minden eldől az 
élvonalbeli női kézilabda-baj
nokságban. Az mindenképpen, 
hogy hányadik helyen végez a 
DVSCTVP az alapszakaszban, ami 
egyáltalán nem mindegy. 

Ha minden a várakozásoknak 
megfelelően alakul a hajrában, 
azaz a papírforma érvényesül, ak
kor a DVSCTVP a hatodik helyen 
zárhatja az alapszakaszt. A Loki 
játszik még az utolsó Budaörssel 
idegenben (25én) és az utolsó 
előtti Mosonmagyaróvárral hazai 
pályán (30án). Az egyik rivális 
Vácnak a Siófok ellen kell játszania 
otthon és az MTK ellen idegenben, 
a másik rivális Fehérvárnak pedig 

A gyász jegyében játszották le március 2-án a DVSC-TVP Győr elleni bajnoki mérkőzését. A szurkolók transzparenseken búcsúztak balesetben 
elhunyt társaiktól, a Loki kézilabdás hölgyei pedig jó játékkal járultak hozzá a megemlékezéshez. 

Loki-hajrá
– Hajrá, loki!

az Érd, Békéscsaba, Ferencváros 
hármas maradt. Ezek alapján a 
Loki, Vác, Fehérvár sorrend a leg
valószínűbb a 6-7-8. helyen. Azért 
nem mindegy, hogy hányadik 
helyen végez a Debrecen, mert a 
rájátszásban az alapszakaszbeli 
első a nyolcadik helyezettel, a 
második a hetedikkel, a harmadik 
a hatodikkal, a negyedik pedig az 
ötödikkel játszik. Az első két he
lyen már biztosan az űrkézilabdát 
játszó Fradi–Győr kettős végez, 
és nem kishitűség kijelenteni, 
hogy ellenük nem lenne esélye a 
Lokinak, míg a 34. pozícióra esé
lyes Dunaújváros vagy Érd ellen 
azért lenne keresnivaló.n

O TonE TiSELj, a szezon 
közben érkező vezetőedző 
keze nyoma már látszik 
a csapaton. A lányok 
magabiztosak, a szlovén 
szakember pedig élvezi a 
munkát Magyarországon. 

– Legutóbb Romániá
ban dolgoztam, ahol erős 
a liga, és megnehezítette 
a dolgunkat a sok utazás, 
hiszen nagyon kevés ott 
az autópálya, de ha csak 
magát a kézilabda színvo
nalát hasonlí tom össze, 
azt mondanám, a magyar 
bajnokság erősebb, talán 
Európa legerősebb női baj
noksága. A Fradi és a Győr 
a kontinens legjobbjai közé 
tartoznak, de a Dunaújvá
ros, az Érd és a Siófok is 
ott van a közvetlen európai 
élvonal mögött. Azt már 
korábban is mondtam, hogy 
a körülmények itt a legjob
bak. Debrecen egyébként 
is tetszik nekem, csak a 
hegyeket hiányolom, de, ko
molyra fordítva, szakmailag 
abszolút kihívás a magyar 
bajnokság. Jól döntöttem, 
hogy ide szerződtem, és
hiszem, hogy ezzel a csa
pattal is tudunk itt meg
lepetést okozni, talán már 
idén is – mondta az edző.n



helyezést szereztek: 40 győzelem, 38 ezüst és 
48 bronz az elmúlt szezon mérlege; 13 országos 
bajnoki dobogós helyezést értek el, és 8 versenyen 
szerezték meg az abszolút első helyezést. Kate
góriájukban a hazai ranglista élén fejezte be az 
évadot Szabó Zsófi (WU19) és Pályi Csaba (Elit), 
és a nemzeti körversenyen, a Tour de Hongrien is 
helytállt a csapat elit sora. 

A 2016-ra kitűzött célok között szerepel a 
versenysport feltételeinek magasabb szintre eme
lése, a kerékpársport további népszerűsítése, az 
iskolákban megvalósítandó Kerékpáros Akadémia 
rendszerének megalapozása, valamint az egye
sület számára közösségi tér, klubhelyiség kiala
kítása. De ott a tervek sorában a sikeres Tour de 
Hongrie-részvétel, kiemelkedő eredmény elérése 
az országos bajnokságokon, versenyzők delegálása 
az országúti válogatottba, nemzetközi versenyeken 
való részvétel is. 

Az első sor már túl van egy edzőtáboron, a fia
talok is teljes erővel készülnek, a 2016-ra kitűzött 
célok megvalósítása menetrendszerűen halad. Kö
zeleg a hajdúbihari kerékpáros évad nyitóesemé
nye is: a DKSI március 27én Debrecenben rendezi 
meg szezonnyitó országúti kerékpárversenyét, a 
Balla Viktoremlékversenyt.n

 12., 16.00 Kaposvár–DVSE
 19., 17.00 DVSE–Miskolc

március

 2., 18.00 DVSE–Tatabánya
 9., 18.00 Szentes–DVSE

április
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A debreceni vízilabdázók célja: megnyerni a rájátszást

Egyre többek számára cseng ismerősen a 
DKSI (Debreceni Kerékpáros Sport és Ifjúsági 
Egyesület) név, és – a tavasz beköszöntével – 
egyre többször lehet majd találkozni a feltűnő 
narancs-lila mezben tekerő kerékpárosokkal 
Debrecen környékén.

A DKSI az országúti szakág egyik legnépesebb 
hazai egyesülete; utánpótláskorú fiataljainak 
 létszáma már több mint 30 főre emelkedett.  
A Nagy II. Zoltán vezette egyesület versenyzői 52 
versenyen összesen 126 korcsoportos dobogós 

Indul a kerékpáros szezon

Szezonnyitó országúti kerékpárverseny: március 27-én

Egy kis szerencse hiányzott 
a debreceni vízilabdázóknak 
ahhoz, hogy a felsőházban 
szerepeljenek az OB I-es vízi-
labda-bajnokság rájátszásá-
ban. Mivel ez nem sikerült, az 
alsóházat már csak becsület-
ből is megnyernék. 

A Vasassal vívott nagy csatát a 
Bcsoport negyedik helyéért a 
DVSE, és végül minimális, egy 
pont különbséggel maradt le a 
legjobb nyolc közé jutást érő po
zícióról. A debreceni vízilabdázók 
érthetően csalódottak, de már ta
láltak maguknak célt az alsóház
ban is: megnyerni a rájátszást.

– Nagyon sok mindent megél
tem már a magyar vízilabdában, 
tíz évig játszottam budapesti csa
patokban, én már azért olvasok a 

Alsóházi 
tavasz

sorok között. Sajnálom, hogy így 
alakultak a dolgok. Az a helyzet, 
hogy ha nem vagyunk jobbak egy 
budapesti csapatnál 34 góllal, 
akkor, sajnos, mi nem nyerhe
tünk, egyelőre még nem vívtuk ki 
magunknak azt a tiszteletet. Jön 
az alsóház, innentől kezdve nem 
lehet más a cél, csak a legjobb, 
azaz a kilencedik helyen végezni 
– nyilatkozta a Debreceni Korzó
nak Varga Tamás vezetőedző.n



Junior műkorcsolya- és 
jégtánc-világbajnokság lesz 
március 14. és 20. között a 
Főnix Csarnokban. A világ leg-
jobbjai, a következő téli olimpia 
várható esélyesei érkeznek 
Debrecenbe.

Rekordszámú mezőny várható 
a márciusi junior műkorcsolya- 
és jégtáncvilágbajnokságra. 
Csaknem 50 ország több mint 
200 versenyzője léphet jégre a 
Főnixben. 

Engi Klára, a MOKSZ pontozá
sos ágazat sportigazgatója kihir
dette a magyar csapat névsorát. 

Női egyéni: Tóth Ivett, tartalék: 
Medgyesi Fruzsina. Férfi egyéni: 
Böröcz Máté, tartalék: Maszljanko 
Alexander. Jégtánc: Wei 
Kimberly–Fourati Ilias és Marton 
Villő–Semko Danyil, tartalék: 
Jakucs Hanna–Illés Dániel. 

Egyéni nőiben Engi Klári 
döntőbe várja Tóth Ivettet, aki a 
legreménytelibb és a legrutino
sabb a csapatban. Az idei Eb 11. 
hely után, bár a junior mezőny 
tűnik nehezebbnek, tőle várják a 
legkiemelkedőbb helyezést. 

Egyéni férfiben Böröcz Máté 
a legtapasztalatlanabb, még az 
újoncok közt is. Nagyszerű ugró; 
az idei évben először sikerült neki 
a tripla Axel edzésen, viszont a 
program kivitelezésén még sokat 
kell dolgoznia. Cél: meggyőző 
bemutatkozás a hibátlan rövid 
programmal.

Jégtáncban szintén újoncok 
indulnak; az idei a bemutatkozás 
éve számukra. A Wei Kimberly–
Fourati Ilias és a Marton Vil
lő–Semko Daniel pár előtt még 
34 junior év áll. Már az egyik 
pár döntőbe kerülése, azaz a kűr 
futása is óriási teljesítmény lenne 
– nyilatkozta a versenyzők elé 
állított célokról Engi Klári. 

Március 14én és 15én edzé
seket tartanak a Főnix Csarnok
ban; a versenyeket 16ától 20áig 
rendezik meg.n
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 11., 18.00 Debreceni HK–MAC vagy Fehérvár (Magyar Kupa)
 16., 17.40 Vasas–Debreceni HK (Magyar Kupa)
 18., 18.00 Ferencváros–Debreceni HK (Magyar Kupa)
 21., 18.15 Dunaújváros–Debreceni HK (Magyar Kupa)
 23., 18.00 UTE–Debreceni HK (Magyar Kupa)

március

Tavaszi 
jégvarázs

O Sporttörténelmet írt A Debreceni Hoki klub. Bejutott a legjobb négy közé 
a MOL Ligában, ezzel története legjobb bajnoki szezonját produkálta idén a Debreceni Hoki 
Klub. A Magyar Kupa még hátravan, ott még emlékezetesebbé teheti a szezont a DHK.
Amilyen nehezen indult, olyan szépen végződött az idei bajnokság a debreceniek 
szempontjából. Az alapszakaszbeli negyedik helyet követően a negyeddöntőben két 
sima győzelemmel (6:2 és 3:1) kiütötte az Újpestet a DHK és a bajnoki elődöntőbe jutott. 
A többszörös bajnok, rutinos, kiváló játékoskerettel rendelkező DVTK ellen már sok esély 
nem volt – a Jegesmedvék 4-0-ra nyerte a párharcot – de a debreceniek így is történetük 
legsikeresebb bajnoki szezonján vannak túl. A Magyar Kupában eddig a tavalyi bronzérem 
a csúcs, de idén azt is felül lehet múlni. Márciusban kiderül, lesz-e idén is érem.n

Aranyérmet szerzett az Olasz
országban zajló, egyetemista 
gyorskorcsolyázók 3. világbajnok
ságán Nagy Konrád, a Debreceni 
SportcentrumSportiskola váloga
tott versenyzője. 

Az olaszországi Baselga di Piné 
jégpályáján 13 nemzet több mint 
száz sportolójának részvételével 
rendezték meg az egyetemista 
gyorskorcsolyázók 3. világbajnok

ságát. Az 1500 méteres távon a 
Debrecenben az Év sportolója cí
met is elnyert, sokszoros magyar 
bajnok, olimpikon gyorskorcso
lyázó – a viadal esélyeseként –, 
az utolsó előtti párban a lengyel 
Sebastian Klosinski ellen lépett 
jégre. Nagy Konrád 1:51.22-es 
idővel győzött, és mint néhány 
perccel később kiderült, nem 
csupán azt a futamot nyerte meg, 
hanem – a 24 fős mezőny legjobb 
idejét elérve – ő állhatott a dobo
gó legmagasabb fokára. Immár 
egyetemista világbajnokként Nagy 
Konrád az 1000 méteres távon 
is jégre lépett, ahol bronzérmet 
szerzett – minimális különbséggel 
elmaradva az aranyat begyűjtő 
olasz Mirko Giacomo Nenzi és 
a második helyezett japán Yuto 
Fujino mögött.n

Nagy Konrád, a világbajnok



14

március 14.
O 18.30 – egyetem tér
„Körülötted miljom s miljom fáklya /Meg-
gyúlt szíveink lobogó lángja.”
Fáklyás felvonulás az Egyetem tér–Egyetem 
sugárút–Bethlen utca–Déri tér útvonalon.
(A felvonuláson részt venni kívánók a DKV Zrt. kokár-
dával díszített nosztalgia-villamosán is eljuthatnak 
az Egyetem térhez. Az ingyenesen igénybe vehető 
járat 17.50-kor indul a Nagyállomástól, s az 1-es 
villamos vonalán minden megállóban megáll.)

O 19.15 – Déri tér
Komolay Szabolcs alpolgármester köszöntője. 
A Bürkös zenekar „Barátom, csudákat élünk...” 
című ünnepi zenés folklórműsora Debrecen vá-
ros néptáncegyütteseinek közreműködésével.

Őrsereg – őrváros

március 15.
O 8.30 – bem tér
Térzene. Az országzászló felvonása, katonai 
tiszteletadás mellett.

O 10 óra – petőfi tér
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás. „Ezt a 
napot Petőfi napjának nevezze a magyar nép” 
címmel ünnepi műsor Csikos Sándor és Gál 
Tamás színművészek, a Szeredás együttes és 
az Ady Endre Gimnázium diákjainak közremű-
ködésével. Majd: koszorúzás.

O 10.40 – petőfi tér–kossuth tér
„Nem sokaság, hanem lélek...”. Ünnepélyes 
masírozás ’48-as indulókra a Debreceni Helyőr-
ségi Zenekar vezetésével, a Hajdú-Bihar Megyei 
Lovas és Huszárhagyomány-őrző Egyesület és 
a Szabad Lovak Sportegyesület tagjainak kísé-
retével. Az állomáshelyeken közreműködnek: 
a Debreceni Népi Együttes, az Ady-gimnázium 
diákjai és az Alföld Színpad. (Azok, akik a Petőfi térit 
követően a Kossuth téri ünnepségen is részt kívánnak 
venni, de nem a gyalogmenettel együtt akarnak menni, 

azok a DKV Zrt. kokárdával díszített nosztalgia-villamo-
sán is eljuthatnak a Kossuth térre. Az ingyenesen igénybe 
vehető járat 10.40-kor indul a Vásáry István utca elne-
vezésű megállóhelytől, majd az 1-es villamos vonalán 
minden megállóban megáll.)

O 11 óra – kossuth tér
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth 
téren. „Őrsereg – őrváros” – városi ünnepség. 
Be szédet mond Papp László polgármester, 
majd koszorúzás a Kossuth-szobornál. Az ün-
nepi műsorban közreműködnek: a Debreceni 
Hajdú Táncegyüttes, a Szeredás együttes, Csikos 
Sándor és Gál Tamás színművészek, valamint az 
Ady Endre Gimnázium diákjai.

O 13 óra – Honvédtemető
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás. Beszédet 
mond Takács Attila dandártábornok, az MH  
5. Bocskai István Lövészdandárparancsnoka.

O 17 óra – bem tér
Az országzászló levonása, katonai tiszteletadás 
mellett.

Nemzeti ünnepünk alkalmából idén is forradalmi 
táncházat rendez a DMK és a Motolla Egyesület, 
ezzel kapcsolódva a városi rendezvényekhez. 

A program kézműves délutánnal indul: lesz 
kötélverés, gyöngykokárdakészítés, címertervezés 
gyerekeknek, faragás, vesszőfonás.

15 órától verbunkbemutatók és verbunktaní
tás, reformkori magyar társastáncok bemutatója 
és tanulása következik. Ezen közreműködnek: a 

Forradalmi táncház: talpra, magyar!

Ünnepi programok Debrecenben március 14–15-én

Debreceni Népi Együttes, a Hortobágy Táncegyüt
tes, a Főnix Néptáncegyüttes, a Hajdú Néptánc
együttes, a Debreceni Honvéd Táncegyüttes és 
a Forgórózsa Néptáncegyüttes táncosai Molnár 
Miklós zenekarával.

18.15-től Arany János daloskönyve címmel 
Dsupin Pál (fuvola, tárogató, citera, ének) és Cser
gő-Herczeg László (tambura, tekerő, ének) adja elő 
műsorát a „tamburás öregúr” kedvenc dalaiból.n 



Ez a nagyszabású program Debrecen 
legnagyobb közlekedésfejlesztési projektje is.  
A teljes városi vasútvonalat felújítják, és a vas-
úti átjárókat is korszerűsíteni fogják. Megépítik 
a déli elkerülő utat (17 milliárdból), folytatják 
az M35-ös autópálya építését, továbbfejlesz tik 
a repteret, ill. felújítják, kétszer két sávossá 
teszik a Sámsoni utat. A program egyik legfon-
tosabb eleme a főpályaudvar megépítése lesz. 

A közlekedésfejlesztésre összességében 
8 milliárd forint jut; ez tartalmazza 52 utca 
felújítását, ezenkívül 11 olyan utcában 
aszfaltoznak majd, ahol korábban nem volt 
burkolat. Ezekre a munkákra 2,1 milliárd forin-
tot költenek, és ebből mintegy 550 millió jut 
a kisebb utak korszerűsítésére is. A város több 
pontján kerékpárutakat is építenek majd. 

A nyugati kiskörút folytatásával kapcso-
latban a polgármester elmondta: várhatóan 
1,3 milliárdból készülhet el a Hatvan és a 
Mester utca közötti szakasz.n
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Az elmúlt huszonöt év legnagyobb forráskere-
te nyílik meg a debreceni fejlesztések előtt.  
A rendszerváltás óta nem volt ilyen dinamikus 
fejlődésre lehetősége a megyeszékhelynek – 
mondta Papp László polgármester, aki február 
17-én sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 
Új Főnix Terv néven több mint 200 milliárd 
forintos programot indít a város. A terv lénye-
gében a folytatása a 2004-ben útjára indított 
fejlesztéssorozatnak, az első Főnix Tervnek, 
melyben az akkor kitűzött beruházásokat ki-
lencven százalékban már befejezték (Kölcsey 
Központ, Modem, Nagyerdő rehabilitációja, 
stadionépítés, uszodafejlesztés).

Az új program részei a 43,3 milliárd forint 
keretösszegű Integrált Településfejlesztési 
Program, a Modern Városok Program, az 
uniós hozzájárulás és a kormánnyal kötött 
megállapodás során eltervezett beruházások 
is. Papp László hangsúlyozta, a program-

Új Főnix Terv

ban kisebb volumenű munkák és nagyobb 
jelentőségű fejlesztések is szerepelnek, s – a 
tervek szerint – ezek együttesen erősíthetik 
majd a város regionális szerepét, valamint 
komfortosabbá is tehetik Debrecent. 

Ki emelte, a programnak fontos része 
a gazdaságfejlesztés, azon belül új ipari 
területek bevonása, az innováció támo-
gatása. Gazdaságfejlesztésre körülbelül 
15 milliárd forint jut; ezekből a beruházások-
ból több ezer új munkahelyet alakítanának 
ki. A polgármester hozzátette: szeretnék 
Debrecen iskolaváros jellegét is erősíteni, így 
10 milliárd forint jut az oktatási intézmények 
fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére.

A tervek szerint folytatják a Nagyerdő 
rehabilitációját, a keleti és a déli városrész 
infrastrukturális fejlesztését, s jut majd pénz 
a Csokonai Színház felújítására és a Latinovits 
Színház befejezésére is.

Több mint  
200 milliárd forintos  

programot indít a város.

Pósán László országgyűlési képviselő és Papp László polgármester

Papp László hangsúlyozta, nagyok az elvárá-
sok a kormány részéről, hiszen a megyei jogú 
városok közül Debrecen kapta a legnagyobb 
szeletet, mivel kiemelt helyen szerepel a 
kormányzat fejlesztési elképzeléseiben. Hoz-
zátette, a 200 milliárdos fejlesztési program a 
2014 és 2020 közötti uniós ciklusban fejeződik 
be hivatalosan. A forrásfelhasználás 90 száza-
léka 2019-ben megtörténik, de elképzelhető, 
hogy teljesen majd csak 2023-ban fejezik be 
az összes beruházást.n



O tízéVes a kölcsey.  Az ország egyik legnagyobb konferencia- és rendezvényközpontja 2006 februárjában nyílt meg. Az épület 
ma már a város kulturális életének, idegenforgalmának és arculatának meghatározó eleme. A jubileum kapcsán a létesítményben február 
25-én ünnepséget rendeztek, ahol Papp László úgy fogalmazott: a Kölcsey Központ a debreceniek közös sikere. Hozzátette: amikor a Köl-
cseyről szólunk, nemcsak az épületről beszélünk, ajtókról, ablakokról, terekről, hanem lélekről, szellemről és emberekről is, akik megtöltik 
tartalommal és élményekkel. Az ünnepségen köszöntőt mondott Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Debrecen korábbi város-
vezetője is – az ő polgármestersége idején építették meg a Kölcsey Központot –, valamint Halász János, a Fidesz országgyűlési frakciójának 
szóvivője, a város korábbi kulturális alpolgármestere is. Az eseményen felléptek a Debreceni Zenede tanárai, a Kispendely énekegyüttes, 
Erdős Fruzsina népdalénekes és Péter Bence zongoraművész.n

Sajtóbeszélgetést szervezett a 
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. új 
igazgatósága. A február 17i 
programon részt vett a város ré
széről Papp László polgármester 
és Barcsa Lajos alpolgármester 
– a holdingot Mészáros József, az 
igazgatóság elnöke képviselte –, 
valamint Kotosmann Zoltán és 
Rónai György, az igazgatóság 
tagjai. Szolgáltatások, tervezés, 
színvonal, felelősség: mindez 
téma volt a beszélgetés során.

Jelentős fejlesztések zajlanak 
a holding cégeinél – mondta 
Papp László. A polgármester 
hangsúlyozta: fontos, hogy a 
városi vagyonról olyan emberek 
döntsenek, akik a piacgazdaság 
világában is megállják a helyü
ket. A Debreceni Vagyonkezelő 
jelentősen átalakult az utóbbi 
években, ami alapvetően a jog
szabályi változások következmé

nye is. „Ami azonban változatlan,  
hogy likviditása és gazdálkodása 
továbbra is példás. Más városok
kal összevetve büszkék lehetünk, 
hogy a jelenlegi körülmények 
között is nyereségesen tudunk 
működni” – nyilatkozta a polgár
mester. 

A beszélgetésen téma volt a 
víziközmű-szolgáltatás, melyhez 
több település is csatlakozott, 
s melyben a Debreceni Vízmű 
hatékony tevékenységet folytat. 
Elhangzott az is: folyamatosan 
tárgyalnak befektetőkkel, jelentős 
érdeklődés van Debrecen iránt az 
SSC szektor részéről is.

Mészáros József kitért a 
holding költségvetését jellemző 
szigorú gazdálkodásra. Pontos 
volt a tervezés és hatékony a 
gazdálkodás; a tervekhez képest 
200 millió forintos eredményja

Példás a holding gazdálkodása
16

vulást értünk el – mondta, s mint 
hozzátette: több mint 100 milliót 
sikerült megtakarítani a tervezé
sek során. 

A lakossági üzletágban már 
nem nagyon van nyereség, az 
üzembiztonságos működést és a 
fejlesztéseket viszont fedezni kell 
valamiből – hangzott el a beszél
getés folyamán, melyen arról is 
szó esett, hogy Debrecenben a 
szolgáltatók kintlévőség-kezelése 
kifejezetten jónak számít az or
szágos helyzethez viszonyítva is.

A beszélgetés során téma 
volt még a debreceni közösségi 
közlekedés helyzete – melynek 
pontosságát és költséghatékony
ságát tekintve a fővároséhoz 
képest is nagyon jók a mutatói –, 
valamint a főpályaudvar, a városi 
utak és a Nagyerdő fejlesztése, 
valamint az elkerülő kérdése is.n

„A jelenlegi körülmények között is 
nyereségesen tudunk működni.”

„A tervekhez képest  
200 millió forintos  

eredményjavulást értünk el.”

„A debreceni közösségi közlekedés 
mutatói a fővároséhoz képest  

is nagyon jók.”
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O cíViS TALEnTum. Évek óta 
elkötelezett a szorgalmas és 
tehetséges fiatalok patronálása 
mellett Debrecen városa. Ezt a 
célt szolgálja a Tehetséges Deb
receni Fiatalokért Közalapítvány, 
valamint – a közgyűlés döntése 
alapján – a Cívis Talentumösz
töndíj is, melyben azok a diákok 
részesülhetnek, akik – iskolai ta
nul mányaik mellett – nemzetközi 
tanulmányi versenyeken is részt 
vesznek, diáktársaik számára pél
damutató, kimagasló tevékenysé
get végeznek. 

A Cívis Talentumösztöndíj
ra minden olyan középiskolás 
benyújthatja pályázatát, aki 
kimagaslóan teljesített a humán, 
reál, idegen nyelvi területek egyi
kén, vagy szakképzés keretében, 
esetleg több területen is nemzet
közi sikereket ért el. A kitüntető 
díjjal oklevél és pénzjutalom jár. 
Az ösztöndíj 1 évre szól; a díjjal 
járó havi pénzösszeg nettó 50 
ezer forint. Az ösztöndíj évente 
legfeljebb 5 főnek adható.n

O Új uTcAnEVEk. Több köz-
terület elnevezéséről is döntött a városi 
közgyűlés február 25-én. A Honvéd köz 
nevet kapja a Honvéd és a Thaly  Kálmán 
utcát összekötő rész. Lesz Keszi utca 
is – ez az egyetlen egykori magyar törzs, 
amelyről még nem volt utca elnevezve 
Debrecenben –, s utcanév őrzi majd 
Csaba vezér emlékét is.

Van, amikor egy-egy fogalomkörhöz 
kapcsolódva találhatunk a térképen 
elnevezéseket. A Présház utca folytatása 
Szőlőprés, a Marokszedőé pedig Vízhordó 
utca lesz. A Szőlőprés utcához kapcsolódó 
szakasz pedig a Sajtár nevet kapja. 

Új utcanév kerülhet a térképekre a 
tócóvölgyi vasútállomással szemben: a 
közterület észak–dél irányú szakasza 
Kisállomás utca lesz. A Bársony utcától 
keletre húzódó utcák a Gyöngy, illetve a 
Gyémánt elnevezést kapják. 

Lakossági kérelem érkezett a Raktár 
utca nevének megváltoztatására, hogy az 
ispotály 16. századi alapítójának, Boncz 
Lászlónak a nevét kapja. Mivel a jelzett 

közterület 1927 óta viseli a Raktár utca 
nevet, s ez lassan egy évszázada így 
rögzült a lakosság tudatában, ezért a 
javaslatot a közgyűlés nem támogatta.n

Elfogadta a cívisváros idei költség
vetését a közgyűlés február 25-én. 
A városi közgyűlés elé terjesztett 
költségvetési rendelet tervezete 
szerint a bevételi főösszeg 34,97 
milliárd forint, a kiadási  főösszeg 
38,35 milliárd forint. A kettő kö-
zötti különbséget a 2015. évi pénz
maradványból és fejlesztési célú, 
egymilliárd forint összegű hitel 
felvételével finanszírozza a város.

Papp László a közgyűlés ülésén 
az előterjesztéshez hozzáfűzte: 
2015öt stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodás jellemezte, számot

Stabil, kiegyensúlyozott költségvetés
tevő többletbevétel keletkezett, 
de feladatok továbbra is jelentős 
mennyiségűek. Rámutatott, hogy 
az 56 milliárdos mérlegfőösszeg 
8-9 milliárd forinttal emelkedhet 
az év folyamán. 

A polgármester jelentős pozití- 
vumként említette, hogy az önkor 
mányzat helyiadóbevétele tavaly 
a tervezettnél kedvezőbben ala kult, 
14 százalékkal, azaz 1,76 milliárd 
dal több folyt be a városhoz ilyen 
címmel. Papp László úgy véleke
dett: 2017-től ismét emelkedni fog 
a helyi iparűzési adó, és arra em

lékeztetett: tervei között szerepelt, 
hogy a ciklus végére 33 százalék
kal emelkednek a helyiadóbevéte
lek; ennek a fele már teljesült.

A fejlesztések horizontálisan, 
a város teljes területén történnek 
majd. Stabil, kiegyensúlyozott 
gazdálkodást és fejlesztéseket ígér 
a költségvetés, mely a hosszú távú 
fejlődést szolgálja – foglalta össze 
Papp László.

A közgyűlés végül 23 igen, 
7 nem és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta Debrecen 2016os 
költségvetését.n
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Gulyás GyörGy 
centenáriumára
2016. április 11., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem
 
Műsor:
Kodály Z.: Budavári Te Deum
Kodály Z.: Psalmus Hungaricus, op.13
 
Közreműködik:
Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: Szabó Sipos Máté)

Kodály Filharmonikusok Debrecen

Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar
Canticum Novum Kamarakórusa 
(karigazgató: Török Ágnes)

Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar 
(karigazgató: Végh Mónika)
 
Vezényel:
Vásáry Tamás

abszolút zene
2016. április 21., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem
 
Műsor:
Rózsa M.: Brácsaverseny, op.37
G. Mahler: V. (cisz-moll) szimfónia
 
Közreműködik:
Szűcs Máté – brácsa
Kodály Filharmonikusok Debrecen
 
Vezényel: Kovács János

Jegyárak:
1900 Ft, diák- és nyugdíjas belépő: 1300 Ft
 

Kovács
László

Oláh
Kálmán

Vásáry
Tamás

Jazz & brahms
2016. március 24., 19.30
Kölcsey Központ, Nagyterem
 
Műsor:
J. Brahms:
Variációk egy Haydn-témára, op. 56
Oláh Kálmán: Passacaglia for Orchestra & Jazz Trio
J. Brahms: IV. (e-moll) szimfónia op.90
 
Közreműködik:
Oláh Kálmán trió:
Oláh Kálmán - zongora
Barcza Horváth József - nagybőgő
Balázs Elemér - dob
Kodály Filharmonikusok Debrecen
 
Vezényel:
Kovács László

Géniuszok
maGyar módra
2016. április 7., 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem
 
Műsor:
Weiner L.: f-moll szerenád, op.3
Liszt F.: Les Preludes, S.97
Orbán Gy.: Missa Quarta
 
Közreműködik:
Lautitia Gyermekkar (karigazgató: Nemes József)
Nagy váradi Állami Filharmónia Énekkara 
(karigazgató: Lászlóffy Zsolt)
Kodály Kórus Debrecen
(karigazgató: Szabó Sipos Máté)
Kodály Filharmonikusok Debrecen
 
Vezényel: Kovács László

+36 52 412 250 • info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu

Közönségkapcsolat és jegyértékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.)  I  Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók.

Partnereink:Kiemelt partnerünk: Kiemelt támogatónk:

bérlet

bérlet

bérlet

bérlet

bérletGulyás
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TE IS LEHETSZ 
NYELVZSENI!

EgY módSZEr, 3 LáNY – HarmINckéT NYELVVIZSga
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyel-
vet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen 
sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blan-
ka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,  
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bi-
zonyítványuk. Életük nagy felfedezésének 
érzik a módszerrel való megismerkedést. 
Azóta ugyanis 
Virág kilenc, 
Blanka pedig 
t i z e n h á r o m 
nyelvből szer-
zett középfokú 
nyelv vizsgát . 
Zsófi pedig 18 
éves „kreatív 
nyelvtanuló”, ne-
gyedikes gimna-
zistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítmé-
nye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek 
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-
ták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a 
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Három dolog, 
amiért érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:
1.  A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű 
mondatrész, mondat és a hanganyag 

megtanít beszélni – 
tanári segítség nél-
kül.
2. A könyv tartal-
mazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi 
anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is 
bizonyítják.
3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szin-
ten tartásra, sőt – 

újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon 
található, illetve az előadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy elsa-
játít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Sopronban !
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni 
tanulási tempó!

tananyagok megtekinthetők és  21990 Ft-os egységáron megvásárol-
hatók:

Sopronban a GYIK. Rendezvényházban ( Ady Endre út 10. ) 

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

gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója!

ÚJ ÚT a NYELVTaNULáSBaN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
Sopronban, a gYIk rendezvényházban (ady Endre út 10.) 

2016. március 1-jén ( kedd ) és március  8-án ( kedd ) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés: Hudi Tibor – 06-30/318-49-53

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

Debrecenben a Minerva Panzió rendezvénytermében a Vörös Templom mellett (Kossuth u. 59.)  
2016. március 22-én (kedd) és március 29-én (kedd) 17-19 óráig.
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Programok            időrendben

21

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

O Március 10–11.
Forradalmi filmnapok az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 11., péntek, 10 óra
Pilvax a Házban. Rendhagyó március 15-i 
emlékrendezvény óránként az Ifiházban.

O Március 11., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Március 11., péntek, 17.30
Péntek esti „tanyázó” a Józsai K. Házban.

O Március 11., péntek, 19 óra
Karaoke-est az Ifiházban.

O Március 11., péntek, 19.30
Kórushangverseny a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 11., péntek, 19 óra
Valami swing. Gájer Bálint és a Debreceni Big 
Band műsora a Kölcsey Központban.

O Március 12–15.
Tavaszköszöntő a Hortobágyon. Információ: 
52/589-000 • 52/589-321 • info@hnp.hu

O Március 12., szombat,
Családi délután, játszóház, táncház. 
Gergely-nap az Ifiházban.

O Március 12., szombat
Vad Fruttik-koncert a Hallban.

O Március 12., szombat, 8 óra
Géniusz-kupa. Gyermeksakkverseny az Új-
kerti Közösségi Házban.

O Március 12., szombat, 11 óra
Jönnek a huszárok. A Kolompos együttes 
családi koncertje a Kölcsey Központban.

O Március 12., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek. Déri Frigyes 
hagyatékának távol-keleti kincseihez kapcso-
lódóan, a Modemben.

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

O Március 12., szombat, 15.30
DVSC-Teva–Budapest Honvéd bajnoki 
labdarúgó-mérkőzés a Nagyerdei Stadion-
ban.

O Március 12., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 12., szombat, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Virginia Woolf: 
Orlando. Blaha Lujza-bérlet.

O Március 12., szombat, 19 óra
Sándor–József-napi bál a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Március 12., szombat, 19 óra
Konzervatóriumi hangversenysorozat. Jubile-
umi hangverseny a Bárdos Lajos Leánykar 
megalakulásának 40. évfordulója alkalmából 
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Március 12., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Március 12., szombat, 19 óra
Konzervatóriumi Esték Hangversenyso-
rozat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Március 12., szombat, 20 óra
Muriel; Antonia Vai Band – koncertek a 
Víztoronyban.

O Március 13., vasárnap
Nótagála a Lovardában.

O Március 13., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban.

O Március 13., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték. Torzonborz, a rabló. A pécsi Bóbita 
Bábszínház vendégelőadása. Családi előadás.

O Március 13., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Vándorló színek az 
Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Március 13., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Március 14–15.
Ünnepi programok Debrecenben.

O Március 14., hétfő, 14 óra
Rocksuli. Amatőr zenei összefogás: jótékony-
sági koncert az Ifiházban.

O Március 14., hétfő, 18 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Rajz 
János-bérlet.

O Március 15.–április 24.
XXV. Debreceni Tavaszi Tárlat a Kölcsey 
Központban.

O Március 15.–április 8.
Kiállítás a Tavaszi Tárlat díjazottjainak 
munkáiból a Sesztina Galériában.

O Március 15., kedd
Ünnepi rendezvény a Zsuzsi erdei vasút 
szervezésében.

O Március 15., kedd, 14 óra 
Talpra, magyar! Forradalmi táncház a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 15., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 16–23.
Programok a digitális planetáriumban, 
az Agóra Tudományos Élményközpontban.

O Március 16., szerda, 9.30
Ringató. Zenés dalos kisgyermek-foglalkozás 
az Ifiházban.

O Március 16., szerda, 10 és 13 óra
Egészségnap az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 16., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

Rómeó és Júlia a Csokonaiban: 
egy eredeti, új oldalról közelítő 
Shakespeare-klasszikus szüle-
tett Szikszai Rémusz rendezésé-
ben. A címszerepekben Szakács 
Hajnalka és Vecsei Miklós
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O Március 16., szerda, 15 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Bsz.

O Március 16., szerda, 16 óra
Esküszünk, hogy rabok tovább nem le-
szünk. Gárdonyi Sándor történész előadása a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 16., szerda, 16 óra
Mentál filmklub az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 16., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés és 
Művelődési Központban.

O Március 16., szerda, 16.30
Nőnapi beszélgetés Régi Erzsébet versmon-
dó-előadóval a Benedek Elek Könyvtárban. 

O Március 16., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Újkerti Kö-
zösségi Házban. (17 óra: kínai meridián torna, 
17.30: Reiki gyógyító meditáció, 18.15: előadá-
sok, beszélgetés).

O Március 16., szerda, 17 óra
1848 emlékei. Tárlatvezetés a Déri Múze-
umban. 

O Március 16., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás gyerekeknek 6 hónapostól 14 éves 
korig, a Méliusz Könyvtárban.

O Március 16., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Március 16., szerda, 18.15
Gyógyító gyökereink – a magyar tánc: 
Kardos László koreográfus, néptánc-, tánctör-
ténet-kutató előadása az Újkerti Közösségi 
Házban. 

O Március 16., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Szabó 
Magda-bérlet.

O Március 16., szerda, 20 óra
JazzyBit: Horizon. Lemezbemutató koncert a 
Sikk Klubban. Előzenekar: Artézis Jazz Trió.

O Március 17–18.
Debrecen és térsége óvodásainak bábos talál-
kozója az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 17–24.
Internet Fiesta, 2016. Közgyűjtemények a 
virtuális térben a Tócóskerti Iskolai és Gyer-
mekkönyvtárban.

O Március 17., csütörtök
Csernus Imre előadása a Lovardában.

O Március 17., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Március 17., csütörtök, 15 óra
A Rocksuli tanszaki koncertje az Ifiházban.

O Március 17., csütörtök, 17 óra
Kígyó és sárkány: a teremtésmítoszok be-
avatottjai, vagy a démoni erők esszenciái? 
Incze László szimbólumkutató előadása a 
Méliusz Könyvtárban (ingyenesen látogat-
ható!).

O Március 17., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 18., péntek
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti Közösségi 
Házban. 

O Március 18., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az 
Ifiházban: egészségmegőrzés, betegségek 
megelőzése.

O Március 18., péntek, 9 óra
Megyei népdaléneklési verseny a Józsai 
Közösségi Házban.

O Március 18., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Március 18., péntek, 16 óra
X. Deszka Fesztivál: Parti Nagy Lajos: Maya 
Hajója (a Stúdió K Színház és a Tatabányai 
Jászai Mari Színház, Népház közös produkciója) 
a Horváth Árpád Stúdiószínházban.

O Március 18., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Március 18., péntek, 16.30
Kovács Kinga és Lévai Tamás festmény- 
és fotókiállításainak megnyitója az 
Ifiházban.

O Március 18., péntek, 17 óra
Színházi világnapi gálaműsor a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 18., péntek 
X. Deszka Fesztivál. 
17.20: Álomkergetők. Válogatás tárlat 
Máthé András fotóművész színházi tárgyú 
képeiből a Csokonai Színházban. 
18 óra: Alma H. Bond műve alapján: 
Camille. Előadás a Víg Kamaraszínházban. 

O Március 18., péntek, 18.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Március 18., péntek, 20 óra
Debrecen Jazz Club: Loop Doctors-koncert a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 18., péntek, 21 óra
A Kuttya Zenekar folk-rock koncertje az 
Ifjúsági Házban.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi22
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O Március 19–20.
Science No Fiction Tudományfesztivál a 
Kölcsey Központban.

O Március 19., szombat
Kepes András estje a Lovardában.

O Március 19., szombat
Fészekrakó nap. Jelentkezés: Tel.: 20/358-
8453 • E-mail: saskozpont@mme.hu

O Március 19., szombat, 8 óra
V. QRP konferencia és rádióamatőr-talál-
kozó a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Március 19., szombat, 8 óra
VIII. józsai pálinka- és pogácsaverseny a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 19., szombat, 9 óra
Kikelet gyalogtúra a Hortobágyi-halastó 
területén. Információ: Tel.: 52/589-000 Fax: 
52/589-321  E-mail: turizmus@hnp.hu

O Március 19., szombat, 
X. Deszka Fesztivál. 10 óra: Markó Róbert: 
Az új nagyi – a Vojtina Bábszínházban. 
Gördeszka, bábelőadás. 15 óra: Pintér Béla: 
A sütemények királynője – a Víg Kamara-
színházban. Ugródeszka, családi tündérdráma. 
17.30: Egressy Zoltán: 4x100 – a Horváth 
Árpád Stúdióban. Ugródeszka, vígjáték. 19.30: 
Kis Gergely Máté: A jegesmedve – a Horváth 
Árpád Stúdiószínházban. 21 óra: Weöres Sán-
dor: Psyché  – a Csokonai Színházban. 

O Március 19., szombat, 10 óra
Cerkatúra a Modemben.

O Március 19., szombat, 10 óra
II. Országos Karikázó Fesztivál a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 19., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Kertészkedjünk! Játé-
kos foglalkozássorozat az Agórában.

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

O Március 19., szombat, 15 óra
A földönkívüliek. Arany László előadással 
egybekötött könyvbemutatója a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Március 19., szombat, 15 óra
Kézműves klub, nemcsak gyerekeknek. 
Origami az Ondódi Közösségi Házban.

O Március 19., szombat, 16 óra
Családi délután. Játszóház, gyermektáncház 
a Karikás Egyesülettel az Ifiházban.

O Március 19., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 19., szombat, 19 óra
A Törköly zenekar koncertje az Ifiházban.

O Március 20.–április 6.
Húsvét megjelenése a művészetekben. 
Kiállítás a helyi kötődésű alkotóművészek 
munkáiból a Józsai Közösségi Házban.

O Március 20., vasárnap
X. Deszka Fesztivál. 10 óra: Gimesi Dóra: 
Tündér, ballonkabátban – a Vojtina Báb-
színházban. Gördeszka, zenés bábjáték. 18 és 
21 óra: Kárpáti Péter és a társulat: Két nő – a 
Horváth Árpád Stúdiószínházban. 20 óra: Tas-
nádi István H.v Kleist műve alapján: Közellen-
ség – a Csokonai Színház. 22 óra: Kerékgyártó 
István: Rükverc – a Víg Kamaraszínházban. 
Tragikomédia. 22 óra: Tar Sándor–Keresztury 
Tibor: A te országod – a Vojtina Bábszínház-
ban. Fizikai színház.

O Március 20., vasárnap, 10 óra
II. nagymacsi virágvasárnap a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

O Március 20., vasárnap, 10 óra
A belső szoba. Hétvégi múzeumpedagógiai 
foglalkozás felnőtteknek a Modemben. 

O Március 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Március 20., vasárnap, 10 óra
„Virágvasárnap! Te szép! Te csodás!” – a 
Józsapark piacterén.

O Március 20., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Vizek élővilága. 
Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O Március 20., vasárnap, 15.30
Palmarum – Virágvasárnap ünnepén a 
Csapó utcai sétálóövezetnél és a Kossuth tér 
Emlékkertjében.

O Március 20., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.

O Március 21., hétfő
Bábszínházi világnap.  11 óra: Miből lesz az 

előadás? – a Vojtina Bábszínházban. 14 óra: 
Bábsétáltató Debrecen főterén. Gördül a 
bábos! – a Vojtinában. 15 óra: Kiment a ház 
az ablakon! – a Vojtina Bábszínházban.

O Március 21., hétfő, 9 óra
Megyei magyarnóta- és népdaléneklési 
verseny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 21., hétfő, 9 óra
Vendégváró süteményfesztivál az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Március 21., hétfő, 11 óra
X. Deszka Fesztivál: Pass Andrea: Újvilág – a 
Horváth Árpád Stúdióban. Gördeszka, ifj. ea.

O Március 21., hétfő, 17 óra
Kismama klub. Az újszülött első napjai: 
fürdetés, öltöztetés, szoptatás, táplálás. 
Peleiné Imre Judit védőnő előadása az Újkerti 
Fiókkönyvtárban.

O Március 21., hétfő, 17.30
Turmalin-esték. A hold és a természet, 
kertészkedés. Kökényessy György előadása az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 21., hétfő
X. Deszka Fesztivál. 18 óra: Jeles András: Jó-
zsef és testvérei – a Víg Kamaraszínházban. 
Bábjáték. 20 óra: A magyar Faust – a Csoko-
nai Színházban. Tragikomédia.

O Március 22., kedd, 
Dumaszínház a Lovardában. (Majka, Kiss 
Ádám, Dombi, Felméri, Tóth Edu, Csenki).

O Március 22., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az 
Ifjúsági Házban.

O Március 22., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak.

O Március 22., kedd
X. Deszka Fesztivál: 15 óra: Szálinger Balázs: 

GUGGOLVA RINGADOZ. A Sebő együttes kisiskolásoknak szánja április 12-i koncert-
jét, melyen a 111 éve született József Attila  megzenésített versei csendülnek fel
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O Március 16., szerda, 15 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Bsz.

O Március 16., szerda, 16 óra
Esküszünk, hogy rabok tovább nem le-
szünk. Gárdonyi Sándor történész előadása a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 16., szerda, 16 óra
Mentál filmklub az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 16., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés és 
Művelődési Központban.

O Március 16., szerda, 16.30
Nőnapi beszélgetés Régi Erzsébet versmon-
dó-előadóval a Benedek Elek Könyvtárban. 

O Március 16., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Újkerti Kö-
zösségi Házban. (17 óra: kínai meridián torna, 
17.30: Reiki gyógyító meditáció, 18.15: előadá-
sok, beszélgetés).

O Március 16., szerda, 17 óra
1848 emlékei. Tárlatvezetés a Déri Múze-
umban. 

O Március 16., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás gyerekeknek 6 hónapostól 14 éves 
korig, a Méliusz Könyvtárban.

O Március 16., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Könyvtárban.

O Március 16., szerda, 18.15
Gyógyító gyökereink – a magyar tánc: 
Kardos László koreográfus, néptánc-, tánctör-
ténet-kutató előadása az Újkerti Közösségi 
Házban. 

O Március 16., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Made in Hungaria. Szabó 
Magda-bérlet.

O Március 16., szerda, 20 óra
JazzyBit: Horizon. Lemezbemutató koncert a 
Sikk Klubban. Előzenekar: Artézis Jazz Trió.

O Március 17–18.
Debrecen és térsége óvodásainak bábos talál-
kozója az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 17–24.
Internet Fiesta, 2016. Közgyűjtemények a 
virtuális térben a Tócóskerti Iskolai és Gyer-
mekkönyvtárban.

O Március 17., csütörtök
Csernus Imre előadása a Lovardában.

O Március 17., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O Március 17., csütörtök, 15 óra
A Rocksuli tanszaki koncertje az Ifiházban.

O Március 17., csütörtök, 17 óra
Kígyó és sárkány: a teremtésmítoszok be-
avatottjai, vagy a démoni erők esszenciái? 
Incze László szimbólumkutató előadása a 
Méliusz Könyvtárban (ingyenesen látogat-
ható!).

O Március 17., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 17., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 18., péntek
Galagonya-zenebölcsi az Újkerti Közösségi 
Házban. 

O Március 18., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az 
Ifiházban: egészségmegőrzés, betegségek 
megelőzése.

O Március 18., péntek, 9 óra
Megyei népdaléneklési verseny a Józsai 
Közösségi Házban.

O Március 18., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Március 18., péntek, 16 óra
X. Deszka Fesztivál: Parti Nagy Lajos: Maya 
Hajója (a Stúdió K Színház és a Tatabányai 
Jászai Mari Színház, Népház közös produkciója) 
a Horváth Árpád Stúdiószínházban.

O Március 18., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Március 18., péntek, 16.30
Kovács Kinga és Lévai Tamás festmény- 
és fotókiállításainak megnyitója az 
Ifiházban.

O Március 18., péntek, 17 óra
Színházi világnapi gálaműsor a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 18., péntek 
X. Deszka Fesztivál. 
17.20: Álomkergetők. Válogatás tárlat 
Máthé András fotóművész színházi tárgyú 
képeiből a Csokonai Színházban. 
18 óra: Alma H. Bond műve alapján: 
Camille. Előadás a Víg Kamaraszínházban. 

O Március 18., péntek, 18.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Március 18., péntek, 20 óra
Debrecen Jazz Club: Loop Doctors-koncert a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 18., péntek, 21 óra
A Kuttya Zenekar folk-rock koncertje az 
Ifjúsági Házban.
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O Március 23., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak.

O Március 23., szerda, 9.30
Ringató. Kisgyermek-foglalkozás az Ifiházban.

O Március 23., szerda, 10 óra
Sül már a kalács. Húsvétikalács-készítés a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 23., szerda
X. Deszka Fesztivál. 10 óra: Markó Róbert: A 
királykisasszony, akinek nem volt biro-
dalma – a Vojtina Bábszínházban. Gördeszka, 
animációs játék. 18 és 20 óra: Hajdu Szabolcs: 
Ernelláék Farkaséknál – a Horváth Árpád 
Stúdióban. 20 óra: Bartis Attila: A nyugalom 
– a Csokonai Színházban. Dráma. 22 óra: Tolnai 
Szabolcs és A Társulat: Exodus – a Víg Kama-
raszínházban.. 

O Március 23., szerda, 14 óra
Húsvéti kézműves műhely a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Március 23., szerda, 14 óra
Húsvétra készülünk. Tojásfestés, húsvéti 
asztaldíszek készítése a Csapókerti Közösségi 
Házban.

O Március 23., szerda, 14 óra
Bence a kemence. Pereckészítés és kemencé-
ben sütés a Nagymacsi Közösségi Házban.

O Március 23., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés és 
Művelődési Központban.

O Március 23., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás gyerekeknek 6 hónapostól 14 éves 
korig, a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Március 23., szerda, 17 óra
Életünk láthatatlan tanúi – köztéri mű-
vészeti alkotások Debrecenben. 12 részes 
előadássorozat az Újkerti Könyvtárban. A 2. 
előadás témája: Képzőművészeti alkotások a 
Nagyállomástól a Református Főgimnáziumig. 
Előadó: Kotricz Tünde.

O Március 23., szerda, 18.15
A túlvilági szintek – látomások. Elő-
adás, beszélgetés Domokiné Tóth Mária 
reikimesterrel az Újkerti Közösségi Házban. 

O Március 23., szerda, 19 óra
Budapest Bár-koncert a Kölcsey Központban.

O Március 23., szerda, 20 óra
Trio Minor & Laurent Maur – koncert a Sikk 
Klubban. 

O Március 24.–április 30.
Szőke Péter Jakab kortárs festőművész 
Carnival Artiste című kiállítása a Hal Köz 
Galériában.
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Rigócsőr király – a Vojtina Bábszínházban. 
Gördeszka, bábelőadás. 16.30: Spiró György: 
Hello, dr. Mengele! – a Csokonai Színház-
ban. 19.30: Csokonai-történetek 6. Kortárs 
magyar ősbemutatók Debrecenben az 1990-es 
években. Ünnepi találkozás Pinczés Istvánnal, 
Dobák Líviával és a vonatkozó darabok alkotói-
val a Víg Kamaraszínházban. 22 óra: Szíjártó 
Tímea-Aletta: Az eset – a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban. Dráma.

O Március 22., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi – interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 22., kedd, 10.30
Zenebölcsi a Méliusz Könyvtárban.

O Március 22., kedd, 14 óra
Húsvéti játszóház az Újkerti Közösségi 
Házban.
 
O Március 22., kedd, 16.30
Emlékezés a nagy háború hőseire. Kiállítás 
és hadtörténeti kerekasztal-beszélgetés a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

O Március 22., kedd, 17 óra
The Kids Club: a Méliusz Könyvtárban.

O Március 22., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 
Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!
Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?
Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735

Erdei Delikátesz  
szaküzletünkben  
magyar vadhúsok,  
vadételek alapanyagainak,  
fűszereinek óriási kínálatával  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Közvetlenül a termelőtől,  
kézműves termékeket is árusítunk.

Erdei Delikátesz 
Debrecen, Szent Anna – Batthyány u. sarok

Nyitva tartás: 
H: zárva · K–P: 10–18 óráig · Szo: 9–13 óráig
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O Március 24–26.
Húsvét az Agórában.

O Március 24., csütörtök
X. Deszka Fesztivál. 10 óra: Bagossy László:  
A sötétben látó tündér – a Vojtina Bábszín-
házban. Mesebeszéd. 17 óra: Péterfy Novák 
Éva–Tasnádi István: Egyasszony – a Víg Ka-
maraszínházban. Monodráma. 19 óra: Borbély 
Szilárd: Az olaszliszkai – a Csokonai Szín-
házban. Dráma. 21.30 óra: Diggerdrájver – a 
Horváth Árpád Stúdiószínházban. Monodráma. 
22 óra: W. H. Formáció: Shakespeare-szo-
nettek és dalok – a Víg Kamaraszínpadon.

O Március 24., csütörtök, 15 óra
A Rocksuli tanszaki koncertje az Ifiházban.

O Március 24., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 24., csütörtök, 17 óra
Lelki navigáció: Az irigységtől a nagylel-
kűségig. Kovács Tiborné és Dankó Ferenc lelki 
gondozók a Méliusz Könyvtárban. 

O Március 24., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 24., csütörtök, 19.30
Jazz & Brahms a Kölcsey Központban.

O Március 25.–április 29.
A Petőfi Emlékkönyvtár csipkeverő szak-
körének kiállítása a Tímárházban.

O Március 25., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az 
Ifiházban.

O Március 25., péntek, 10 óra
Húsvétváró kézműves foglalkozás a 
Méliusz Könyvtárban.

O Március 25., péntek, 15 óra
Horváth Árpád Stúdió: Csokonai-történetek. 
Különkiadás. Beszélgetés.

O Március 25., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 25., péntek, 17 óra
Újkerti Boldogság Klub az Újkerti Fiók-
könyvtárban. Apró örömök élvezete.

O Március 25., péntek, 17 óra
Magyar kultúra és művészeti szakkör 
japánoknak, a Modemben.

O Március 25., péntek
X. Deszka Fesztivál. 17 óra: Tünet Együttes: Só-
virág – Avagy A Létezés Eufóriája – a Víg 
Kamaraszínpadon. 19 óra: Pál István Szalon-
na és bandája– a Csokonai Színházban.

O Március 26–28.
Húsvét a Hortobágyon. Információ: Telefon: 
52/589-000 ·52/589-321 • E-mail: info@hnp.hu 

Húsvét a Tisza-tavi vízi sétányon, madár-
gyűrűzéssel.  Inf.: +3630/985-3209 • E-mail: 
vizisetany@hnp.hu

O Március 26., szombat, 10 óra
Húsvéti családi nap a Déri Múzeumban.

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

O Március 26., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Március 26., szombat, 19 óra 
Rögtön! A Csokonai Színház fiatal színé-
szeinek improvizációs estje az Ifiházban.

O Március 27–28.
Húsvét a Zsuzsi Erdei Vasút szervezésében.

O Március 27., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Március 29., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzé-
séről az Ifiházban.

O Március 29., kedd, 10 óra
Galagonya-zenebölcsi – interaktív foglalko-
zás az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 29., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Március 29., kedd, 15 óra
Teadélután az ANZX zenekarral az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Március 29., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 29., kedd, 17 óra
Ad astra per aspera: Helytörténeti 
kutatások és kutatóműhelyek sorozat 
a Méliusz Könyvtárban. Jókai, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emlékezete és 
Debrecen. Bényei Péter irodalomtörténész 
előadása.

O Március 29., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás gyerekeknek a Méliusz Könyvtárban.

O Március 29., kedd, 17 óra
Japán kultúra és művészeti szakkör gye-
rekeknek a Modemben.

O Március 29., kedd, 19 óra
Rögvest. Az interaktív impro-show  a 
Kölcsey Központban.

O Március 29., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Orlando. Kertész-b.

O Március 29., kedd, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Az ajtó. Latinovits-b..

O Március 30., szerda
DVSC-TVP–Mosonmagyaróvár női bajnoki 
kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre Sport-
csarnokban.

O Március 30., szerda
Campus Party a Hallban.

O Március 30., szerda,
Kulka János koncertje a Lovardában.

O Március 30., szerda, 9.30
Ringató. Zenés, dalos kisgyermek-foglalkozás 
az Ifiházban.

O Március 30., szerda, 10 óra
Boldogság-program óvodásoknak az 
Újkerti Közösségi Házban.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van? Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje? 
Zsibbad keze-lába-combja? Állandó migrén gyötri? Szédül? Mellkasi fájdalmai vannak?
Nem tud aludni a fájdalomtól? Derék-, hátfájdalmaktól szenved? Nyilall a dereka-lába? 
Nyaki és gerincsérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?
Idegbecsípődése van? Fáj az ülés? Nem tud lehajolni, kiegyenesedni a fájdalomtól?

 AZONNAL ÉREZHETŐ A JAVULÁS, MÁR AZ ELSŐ UTÁN IS.
LEGGYORSABB HATÁSFOKÚ, MERT AZONNAL HAT!
Meg szeretné az egészségét őrizni? Prevenció. Nincs korhatár!
Vagy csak frissülni szeretne? Energikusabb szeretne lenni?
Van megoldás: Csontkovácsolás. Bejelentkezés: 06 20 297-5735

Erdei Delikátesz  
szaküzletünkben  
magyar vadhúsok,  
vadételek alapanyagainak,  
fűszereinek óriási kínálatával  
várjuk kedves vásárlóinkat!
Közvetlenül a termelőtől,  
kézműves termékeket is árusítunk.

Erdei Delikátesz 
Debrecen, Szent Anna – Batthyány u. sarok

Nyitva tartás: 
H: zárva · K–P: 10–18 óráig · Szo: 9–13 óráig

Nincs megírt szöveg, nincsenek előre kidolgozott poénok, nincsenek beépített 
nézők. Minden jelenet a közönség előtt, a nézők ötletei alapján születik.  
Ez a Rögvest, a Momentán társulat előadása: igazi improvizációs humor-show, 
március 29-én



O Április 3., vasárnap, 10 óra
Nagyanyáink gyógyító praktikái. A köpöly 
és moxa használata. Kövesi Péter természet-
gyógyász előadása az Életreform Egyesület 
szervezésében, az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 3., vasárnap
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Szent László 
csudatettei. A nagyváradi Szigligeti Színház 
Lilliput Társulatának vendégelőadása. Családi 
előadás. 10 óra: Babszem Jankó. Kamara-
játék.

O Április 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Napóra – az Agórában.

O Április 3., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termában.

O Április 4–15.
Verses Ludárium. Ludas versek, mesék, 
játékok Fazekas Mihály emlékére – foglalkozás 
óvodásoknak az István úti Könyvtárban.

O Április 4., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak. 

O Április 4., hétfő, 17 óra
Kismama  klub. Ha beteg a kicsi. Dr. Ádám 
Borbála gyermekgyógyász, neonatológus szak-
orvos előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Április 5., kedd
Lovarda pódium: Férfiagy. Csányi Sándor 
előadása.

O Április 5., kedd, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása 
egészségmegőrzésről, betegségek megelőzé-
séről, az Ifiházban.

O Április 5., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina: A madarak is hangicsálnak. 

O Április 5., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O Április 5., kedd, 16 óra
Költészet napja a Benedek Elek Könyvtár-
ban. A Lúdas Matyi-rajzpályázatra beérkezett 
művek kiállításának megnyitója.

O Április 5., kedd, 16.30
Költészet napja a Benedek Elek Könyvtárban. 
Galibás Mátyás–Balázs J. Endre verses elbeszé-
lését előadja O. Szabó István színművész.

O Április 5., kedd, 17 óra
Szatyor termelői piac az Újkerti K. Házban.

O Április 5., kedd, 17 óra
The Kids Club – a Méliusz Könyvtárban.

O Április 5., kedd, 19 óra
Fedák Sári. Szűcs Nelli színművész önálló 
estje a Déri Múzeumban

O Április 5., kedd, 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat. Scholz Anna gordonkahangversenye 
a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Április 6., szerda
Campus Party a Hallban.

O Április 6., szerda
Harsányi Gábor: Szerelmes komédiások, 
avagy Miss Arizona. A Négy Arc Színház víg-
játéka a VOKE Egyetértés Műv. Központban.

O Április 6., szerda
Költészet napja az Újkerti Fiókkönyvtár-
ban. Személyes versajánló. 

O Április 6., szerda, 9.30
Ringató. Zenés, dalos kisgyermek-foglalkozás 
az Ifiházban.

O Április 6., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babszem Jankó. 

O Április 6., szerda, 10.30
Hordozós baba-mama klub – zenés táncos 
kisgyermek-foglalkozás az Ifiházban.

O Április 6., szerda, 16 óra
80 éves Tóth-Máté Miklós. Beszélgetés az 
író legújabb művéről a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O Április 6., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.
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O Március 30., szerda, 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 30., szerda, 16.30
Szatyor termelői piac a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Március 30., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanu-
lás gyerekeknek  a Méliusz Könyvtárban.

O Március 30., szerda, 18.15
Tavaszi megújulás. Nyílt segítő est érdeklő-
dőknek az Életreform Egyesület szervezésében, 
az Újkerti Közösségi Házban (tanácsadások, 
reiki, masszázs).

O Március 30., szerda, 20 óra
Red Baron Kvartet & Tóth Rita a Sikk 
Klubban. 

O Március 31., csütörtök, 17 óra
A hatalmi szimbológia mélyrétegei. Incze 
László szimbólumkutató előadása a Méliusz 
Könyvtárban.

O Március 31., csütörtök, 17 óra
Szatyor termelői piac a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O Március 31., csütörtök, 18 óra
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 1., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása  az 
Ifiházban.

O Április 1., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babszem Jankó. 

O Április 1., péntek, 16 óra
Szatyor termelői piac a Csapókerti K.  Házban.

O Április 1., péntek, 20 óra
Éjféli koncert a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O Április 2., szombat
DVSC-TEVA–Ferencváros bajnoki labdarú-
gó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Április 2., szombat, 10 óra
Cerkatúra a Modemben.

O Április 2., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Illúziók. Játékos foglal-
kozássorozat az Agórában.

O Április 2., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 2., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termálban.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 2., szombat, 18 óra
Debrecen–Tatabánya férfi bajnoki vízi-
labda-mérkőzés a Sportuszodában.

RÉGISÉGVÁSÁR. A régi tárgyak 
szerelmesei március 13-án és 27-én, 
ill. április 10-én ismét elsétálhatnak 
a Kishegyesi úti Tesco parkolójába, 
ahol reggel 7 és délután 15 óra 
között kalandozhatnak a mindig 
népszerű, s mindig nagy érdeklődés 
mellett megrendezett vásárban
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-20.

XXVI. 
Debreceni

Debreceni

A b e m u t a t j a :

díszvendég: 
KÖZÉP-DUNÁNTÚL – A KIRÁLYI RÉGIÓ

A belépés ingyenes!
További információk: 
facebook.com/utazasivasar
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Mamy szerepében Esztergályos Cecíliát 
láthatja a debreceni közönség
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HALOTT PÉNZ. A népszerű zenekar április 9-én este a Nagyerdőn, a Hallban ad ferge-
teges koncertet 

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

Boros Ferenc fafaragó és 
Sebestyénné Győrfi Anna 
szűrrátétkészítő kiállítása 
– Tímárház, március 18-áig

Joseph Szabo festőművész
– Hal Köz Galéria, március 19-éig

Én? Mi? Te! 
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 

március 29-éig

Keresztmetszet
– Belvárosi Közösségi Ház, április 1-jéig

Veres Hajnalka fotókiállítása 
– Csapókerti Közösségi Ház, április 1-jéig

Játékkiállítás
– Újkerti Közösségi Ház, április 6-áig

KATYŃ – Tömeggyilkosság, politika, 
erkölcs
– Déri Múzeum, április 17-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

O Április 6., szerda, 17 óra
The Kids Club – a Méliusz Könyvtárban.

O Április 7., csütörtök, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babszem Jankó. 

O Április 7., csütörtök, 16 óra
Rákóczi alakja a szépirodalom tükrében. 
Tóth Pál előadása a Benedek Elek Fiókkönyv-
tárban.

O Április 7., csütörtök, 17 óra
Szatyor a Homokkerti Közösségi Házban.

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

O Április 7., csütörtök, 19 óra
Megemlékezés Gulyás György születésé-
nek 100. évfordulójáról a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Április 7., csütörtök, 19.30
Géniuszok magyar módra. Komolyzenei 
koncert a Kölcsey Központban.

O Április 8., péntek
Hernan Cattaneo a Hallban.

O Április 8., péntek, 9 óra
A Holnapom Egyesület tanácsadása az 
Ifiházban.

O Április 8., péntek, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babszem Jankó. 

O Április 8., péntek, 16 óra
Szatyor a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 8., péntek, 18.30
Csillagdai esték a Fecskeház erdei iskolában. 
Tel.: 52/589-000, 589-321, turizmus@hnp.hu  

O Április 9., szombat
Halott Pénz-koncert a Hallban.

O Április 9., szombat, 9 óra
Madárhangos tavasz. Találkozó: Hortobágy‐
halastavi kisvasút, indítóállomás. Jelentkezés 
és információ: Tel.: 52/589-000, 589-321  
E-mail: turizmus@hnp.hu

O Április 9., szombat, 14 óra
Japán szakkör felnőtteknek a Modemben.

O Április 9., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Április 9., szombat, 15 óra
Ezo-szombat Laár András buddhista 
tanító, előadóművésszel az Életreform 
Egyesület szervezésében, a Vasutas Művelő-
dési Házban.

O Április 9., szombat, 16 óra
Ifiház családi délután. Játszóház és 
gyermektáncház a Karikás Egyesülettel.

O Április 9., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Április 10., vasárnap, 10 óra
Családi nap a Déri Múzeumban.

O Április 10., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Tessék engem meg-
menteni! Bemutató családi előadás.

O Április 10., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticumban.

O Április 11–16.
Költészeti fesztivál. Költészet napja az Új-
kerti Könyvtárban. Ákom-bákom: Versszőnyeg. 
A könyvtárba látogatók idézeteket, rajzokat, 
illusztrációkat készíthetnek a versoszlopra. 
Az óvodások által készített meseillusztrációk 
kiállítása. Én is írom énekem: József Attilára 
emlékezünk megzenésített verseivel, a Méliusz 
Könyvtárban.

O Április 11., hétfő, 10 óra
Bábeliáda. Interaktív fordítói csoportjáték 
középiskolásoknak a Méliusz Könyvtárban.

O Április 11., hétfő, 19.30
Gulyás György centenáriumára – a Kölcsey 
Központban.

O Április 12., kedd
Költészet napja az Újkerti Könyvtárban. 
Eszterlánc: Daloló verssorok. Megzenésített gye-
rekversek. Rajzolás. Asztali kiállítás versesköte-
tekből. Ringatós, mondókás, verses könyvek.

O Április 12., kedd
Költészeti fesztivál. 11 óra: Guggolva 
ringadoz. A Sebő együttes koncertje a Köl-
csey Központban. 16 óra: Vendég: Vranyecz 
Artúr színművész – előadás és beszélgetés a 
Benedek Elek Könyvtárban. . 18 óra: Egymás 
vendégei vagyunk! Takács Zsuzsa Kossuth-
díjas költő estje a Kölcsey Központban.

O Április 13., szerda
Campus Party a Hallban.

O Április 13., szerda
Költészeti fesztivál. 17 óra: Író-olvasó 
találkozó Oravecz Imrével. A beszélgetést 
Herczeg Ákos kritikus vezeti a Méliusz Könyv-
tárban. Haiku a magyar és világirodalom-
ban.  Egyéni versírás a helyszínen. Közös 
rengaírás az Újkerti Közösségi Házban.

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

O Április 15.
Majoros Gyula szobrászművész kiállítása 
a Sesztina Galériában.

O Április 16., szombat
DVSC-TEVA–Újpest FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Április 16., szombat
Debrecen–Kaposvár férfi bajnoki vízilab-
da-mérkőzés a Debreceni Sportuszodában.

Márciusban még élnek a
kedvezmények 
  a                       -nál!

ÚJDONSÁG: Start Utazás Védőháló
Amikor a Start Utazásnál vásárol utat, nagyobb biztonságban van, mintha közvetlenül az 
utazásszervezőnél foglalna! Részletekről érdeklődjön irodánkban.

Kedvezményeink:
w egyedi előfoglalási kedvezmények, akár 5.000 Ft előleggel
w több részletben történő fizetési lehetőség
w egyes repülős utazásoknál ingyenes parkolás Budapesten
w kiscsoportos kedvezmények akár 10 főtől is
Az akciók nem összevontan érvényesek, más-más utazásra vehetők igénybe.

Lefoglalta már nyaralását?

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

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

Start Utazás – már 11 helyen az országban 
Mi Debrecenben is otthon vagyunk….

Keresse meg nálunk 
 álmai nyaralását!  

Folyamatosan bővülő ajánlataink, minden egy helyen:  
w w w.star tutazas.hu

Debreceni indulással foglalható:

w Zakynthos 

w Kréta 

w Korfu 

w Törökország 

w Bulgária

Használja ki még márciusban 
kedvezményeinket, mellyel  
akár 35%-ot is megspórolhat 
utazásának árából. Legnagyobb 
kedvezmények márciusban az 
Utazás és Szabadidő Kiállítás 
alatt vehetőek igénybe.
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O köLTéSzETi FESzTiVáL. 
Ismét megrendezik a Költészeti 
Fesztivált április 11. és 13. között. 
Az idei rendezvény egyik fő gon
dolata, hogy „vendégségbe hívjuk 
magunkhoz a költészet művelőit, 
hogy – ennek révén – a költészet 
vendégei lehessünk”. A program 
díszvendégével, Takács Zsuzsa 
Kossuth-díjas költővel április 12-
én találkozhat a közönség. Óvo
dások, iskolások vehetnek részt a 
versmondó versenyeken, verssé
ták indulnak a 250 éve született 
Fazekas Mihály emlékére, a 111 
éve született József Attilát meg
zenésített versei idézik meg. De a 
fesztivál során „vendégünk” lesz 
még a Sebő-együttes, Oravecz 
Imre, Varró Dani is. A tavalyi 
nagy sikerű est után pedig újra 
visszatér a Rájátszásformáció 
is, a kortárs írókból-költőkből és 
ismert zenészekből álló csapat: 
Egyedi Péter, Grecsó Krisztián, 
Háy János, Héjja Kati, Jancsovics 

Máté, Kemény István, 
KollárKlemencz László 
és Szűcs Krisztián.n 
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O GéniuSzok mAGyAr móDrA. E címmel szervezi április 7-i koncertjét a Kodály Filharmónia Debrecen stábja, akik a programba 
– erre az alkalomra – olyan magyar zeneszerzők műveiből válogattak, mint Weiner Leó, Liszt Ferenc vagy Orbán György. A zseniális komponisták 
darabjait a Kodály Filharmonikusok adja elő – három kórussal közösen – a Kölcsey Központban: a Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkara vendég-
ként, míg a Kodály Kórus és a Lautitia Gyermekkar (képünkön) hazai pályán lép színpadra. Mindkét debreceni énekkar büszkén mondhatja, hogy 
Prima-díjas: a Kodály Kórus 2012-ben, a Lautitia pedig 2015-ben kapta meg az elismerést. A két társaság aktív és szerves része a cívisváros kulturális 
életének, nemzetközi turnéik során pedig világszerte építik nemcsak a város, de a magyar kórusélet imázsát is.n

Anca Bradu két év után ismét 
a Csokonai Színházban rendez. 
Ezúttal Virginia Woolf regényét 
viszi színre, melyet ő maga is 
remekműként emleget.

Orlando fiú, nő, regény, rá adá -
sul a Csokonai Színházban most 
monodráma is. 

Időutazás, különböző stációk 
az Erzsébetkortól a 20. század
ig. Átváltozás és felnőtté válás: 
16 éves kamaszfiúból lesz férfi, 
a 30 éves férfiből nő, majd asz
szony.

Menekülés: társasági létből a 
magányba, az életből az álmok 
világába, az irodalomba, ahon
nan tér és idő nélküli kalandokba 
vezet az út. Körkörös, spirálszerű 

mozgás egy középpont körül. 
Kalandok Angliában, majd Kons
tantinápolyban, nagykövetként, 
hercegként, cigánylányként.

Szerelem és szerelmi mámor. 
Sóvárgás, csalódás és lemondás. 
Elbűvölő szerelmi vallomás.

Emlékezet. Szeszélyes varró
nő, mely ide-oda öltöget, hogy 
aztán mégiscsak egyetlen 
szálra fűzze fel a történ
teket.

Az Orlando játék: 
önkívület és rend, 
maga a telített 
pillanat.

Bemutató: 
március 11én a 
stúdiószínházban.n

Sárközy-Nagy Ilona és Anca Bradu rendező (Fotó: Máthé András)

Orlando a stúdiószínházban
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O GyErTEk, Lányok, kArikáBA!  
A DMK és a Főnix néptáncegyüttes 
március 19én, 10 órától idén is meg
rendezi a Bartók és Kodály örökségére 
épülő II. Országos Karikázó Fesztivált 
a Csapókerti Közösségi Házban (Süveg 
u. 3.). A karikázóban a páratlanul szép 
magyar női viseletek, a felbecsülhetet
len értékű népdalok tánccal kiegészülve 
kerülnek a közönség elé. A fesztivál 
egyben verseny is: tánccsoportok érkez
nek Gyuláról, Budapestről, Hidasnéme
tiből, a határon túlról, és – természete
sen – a cívisvárosi együttesek is részt 
vesznek a rendezvényen.n

O DzSESSz éS BrAHmS. 
Nemcsak a pop- vagy a rock
zenét lehet a klasszikusokkal 
ötvözni, hanem a dzsesszt is. 
Jazz and Brahms: március 24
én 19.30kor belekóstolhatunk 
abba, a Kölcsey Központban 
milyen, amikor világszínvonalú 
muzsikusok és műfajok talál
koznak. S hogy mi lesz a mű
sor? J. Brahms: Variációk egy 
Haydntémára; Oláh Kálmán: 
Passacaglia for Orchestra & 
Jazz Trio; J. Brahms: IV. (emoll) 
szimfónia. Közreműködik az 
Oláh Kálmán Trió (Oláh Kálmán 
zongora, Egri János nagybőgő, 
Balázs Elemér dob), valamint 
a Kodály Filharmonikusok, Ko
vács László vezényletével.n

O DESzkA. 28 előadás, 
4 színpadon. Március 18-án 
kezdődik és egy héten át tart 
a Deszka, a kortárs magyar 
drámák fesztiválja a Csoko
nai Színházban. 17 előadás 
alkotja a felnőtt programot, a 
Gördeszka 7 gyerek- és ifjúsági 
előadásnak ad helyet, az Ugró
deszkában pedig színészpalán
ták mutatkoznak be. A kortárs 
drámák seregszemléje a leg
frissebb, leginspirálóbb színházi 
előadásokat hozza Debrecenbe. 
A gyerekdarabtól a társulat 
által improvizált, a színpadon 
vagy épp blogbejegyzésekből 
születő szövegekig, a kortárs 
drámától a legújabb formai
nyelvi kísérletekig sokféle stílus 
és irányzat megjelenik a jubile
umi Deszka kínálatában. Infó:
csokonaiszinhaz.hu/deszka n



Történetünk hőse egy mosolygós háziasszony, aki 
az elmúlt években egyre többször észlelt nyomasztó 
szív do bo gásérzést. Gyakori problémája miatt egyre 
feszültebb volt, még a viselkedése is megváltozott, 
ami lassan már a környezetét is aggasztotta. A 
háziorvosa azt javasolta, hogy legjobb lesz, ha a sokféle 
beutaló, vérvétel, szakrendelés előtt részt vesz egy 
egész testállapot-felmérésen. A hölgy fölkereste a 
debreceni Lézer Magánrendelő Humán Termográfiás 
szakrendelését. Alsóneműre vetkőzött, majd a 
termokamera végigpásztázta a testét. Igencsak meg le-
pődött az eredményen. A vizsgálatot végző orvos arról 
szá molt be, hogy rendellenességet észlelt a nyakán. Egy 
ap rócska göb ábrázolódott a pajzsmirigy állományában, 
amely tapintással nem is volt érzékelhető. Hogyan 
okozhat egy ilyen nyaki eltérés szívdobogásérzést? A 
pajzsmirigy föl fedezett apró csomója nagy mennyiségben 
termel egy, az anyagcsere felgyorsításáért felelős 
hormont, amely bi zony az ő esetében szapora 
szívverést okozott. Rögtön az ál lapotfelmérés után, ott, 
helyben, vérvétellel ellenőrizték a pajzs mirigyhormon 
szintjét, és nyaki ultrahangvizsgálattal megmérték a 
pajzsmirigygöb méretét. Kiderült, hogy egy jóindulatú 
pajzsmirigytumorról van szó, melyet azután meg felelően 
kezeltek, és a kis hölgy panasza teljesen meg szűnt. 

Tehát hősünknek sikerült célba érnie. Nem ke zelték 
pánikbetegség miatt, nem kapott éveken át sem 
szívritmus-szabályozó gyógyszereket, sem nyugtatókat. 
Nem végeztek mindenre kiterjedő laborvizsgálatot, 
a háziorvosnak nem kellett annyifelé küldenie őt, így 
neki sem kellett heteken keresztül szakrendeléseket 
lá togatnia. Persze, a pajzsmirigy rendellenességei 
okoz hattak volna testsúlyproblémákat is, például kóros 
so ványságot vagy elhízást is. Kóros soványság esetén 
egy komplett tumorkutatást, elhízás esetén többéves 
hiá bavaló fogyókúrát spórolhatott volna meg egyetlen 
egész testállapot-felméréssel.  

A teljesen veszélytelen Humán Termográfiás 
vizsgálat során másodpercenként 50 felvétel 
készül testünkről, így a szervezet működésének 
rendellenességeiről kap hatunk képet, sokszor 
egészen korai stádiumban ki mutatva betegségeinket. 
Az eljárás nem azonos a ter mészetgyógyászatban 
is használt hőtérképekkel. A vizsgálatot bárki 
elvégeztetheti előjegyzés alapján Debrecenben, a Lézer 
Magánrendelőben. 

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.   |   Előjegyzés: (52) 321-798
www.lezermagandendelo.hu

Szívdobogása volt, mégis a 
pajzsmirigyét kezelték

És a beteg meggyógyult!

A Lézer Magánrendelő 
a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar megyei szer-
ve zetével együttműködve 
folytatja tevékenységét, és 
2013-ban elnyerte „Az év 
támogatója” díjat a Magyar 
Vöröskereszttől.
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O kErTéSz miHáLy-TErEm
márc. 10–16. 15.45  Saul fia
márc. 10–16. 20.15  A beavatott sorozat: A hűséges
márc. 10. 18 óra  egy szobalány naplója
márc. 11. 18 óra  csokoládé
márc. 12–13. 13.30  Zootropolis
márc. 12. 18 óra  mustang
márc. 13. 18 óra  mennyit ér az ember?
márc. 14. 18 óra  egy örült pillanat
márc. 15. 18 óra  Az én szerelmem
márc. 17–23. 15.45  Zootropolis
márc. 17–23. 18 óra  kung Fu panda 3.
márc. 17–23. 20.30  Zoolander 2. 
 (21-én elmarad)
márc. 19–20. 13.15  A lovasíjász
márc. 21. 20.15  muszorgszkij: borisz Godunov – Operaközvetítés
márc. 24–30. 16.45, 19.45  batman Superman ellen 
 (26-án és 27-én 14-kor is)
márc. 31.–ápr. 6. 16.45, 19.45  batman Superman ellen 
 (2-án és 3-án 14-kor is)

O soós imre-terem
márc. 10–15. 15.30  A lovasíjász 
 (12-én és 13-án 13.15-kor is)
márc. 10–16. 17.45  Zootropolis 
 (16-án elmarad)
márc. 10–16. 19.45  A visszatérő 
 (16-án elmarad)
márc. 17–23. 15.30  kung Fu panda 3. 
 (19-én és 20-án 13.30-kor is)
márc. 17–23. 17.45  Anyám és más futóbolondok a családból
márc. 17–23. 20 óra  A beavatott sorozat: A hűséges
márc. 24–30. 15.30  batman Superman ellen
márc. 24–30. 18.30  kung Fu panda 3.
márc. 24–30. 20.30  Zoolander 2. 
 (26-án és 27-én 13.30-kor is)
márc. 31.–ápr. 6. 15.45  Zootropolis
márc. 31.–ápr. 6. 18 óra  kung Fu panda 3. 
 (2-án és 3-án 13.45-kor is)
márc. 31.–ápr. 6. 20.15  bazi nagy görög lagzi 2.

O deésy alfréd-terem
márc. 10–16. 15.15  Gondolj rám
márc. 10–16. 17.15  A keresztapa
márc. 10–16. 20.30  támadás a Fehér Ház ellen 2. – london ostroma
márc. 17–23. 16 óra  Saul fia 
 (19-én és 20-án 13.45-kor is)
márc. 17–23. 18.15  Zoolander 2.
márc. 17-23. 20.15  támadás a Fehér Ház ellen 2. – london ostroma
márc. 24–30. 16 óra  kung Fu panda 3. 
 (26-án és 27-én 13.45-kor is)
márc. 24–30. 18 óra  A dán lány
márc. 24–30. 20.15  A szoba
márc. 31.–ápr. 6. 15.30, 20.00  eddie, a sas
márc. 31.–ápr. 6. 17.45  Zoolander 2.
ápr. 2–3. 13.30  A lovasíjász

Batman Superman ellen
Gotham City védelmezője úgy érzi, hogy Metropolis 
megmentője már istenként tekint magára, így szem
befordul vele. Ám amíg Batman és Superman az egy
más ellen folytatott háborújukkal vannak elfoglalva, 
egy új, minden eddiginél rémisztőbb fenyegetés kö
zeledik az emberiség felé... Zack Snyder (Álomháború, 
300, Watchmen) nem akármilyen stábot trombitált 
össze új szuperhősfilmjéhez: a főbb szerepekben Ben 
Affleck, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, 
Jeremy Irons és Laurence Fishburne.

A modern emlősök fővárosa ez a különleges hely, 
ahol jól megférnek egymással az állatok. Itt a 
legnagyobb elefánt és a legkisebb mókuscickány is 
megfér egymással. Amikor megérkezik a város
ba Judy Hopps, a zöldfülű rendőr, rá kell, hogy 
ébredjen, nem egyszerű feladat első nyuszinak 
lenni a nagy és erős állatokkal telezsúfolt rendőr
ségen. Judy azonban elszántan bizonyítani akar, és 
ugrik az első lehetőségre, hogy a végére járjon egy 
ügynek, még akkor is, ha együtt kell dolgoznia a 
szélhámos rókával, akit úgy hívnak: Nick Wilde.

Zootropolis

FrAnciA íZek. A francia filmek mindig is nagyon sajátos 
szeletét jelentették a mozinak. Különleges hangulat, különleges 
témák, laza világszemlélet és tehetséges színészek: aki rajong a 
filmekért, pontosan tudja, mitől más az, ami francia. Egy héten 
a debreceni nézők is fejest ugorhatnak ebbe a világba: az Apolló 
mozi Kertész Mihály-termében lesznek a vetítések március 10. és 
15. között, mindennap 18 órától! 

Íme a program, melyben csupa friss film szerepel. (S itt 
szólunk: ez a Csokoládé nem a régi, Juliette Binoche-féle film!) 
O 10.: Egy szobalány naplója O 11.: Csokoládé O 12.: Mustang 
(török nyelven, magyar felirattal!) O 13.: Mennyit ér egy ember?
O 14.: Egy őrült pillanat O 15.: Az én szerelmem

Filmek az Apollóban

Márciusi filmkavalkád



Történetünk hőse egy mosolygós háziasszony, aki 
az elmúlt években egyre többször észlelt nyomasztó 
szív do bo gásérzést. Gyakori problémája miatt egyre 
feszültebb volt, még a viselkedése is megváltozott, 
ami lassan már a környezetét is aggasztotta. A 
háziorvosa azt javasolta, hogy legjobb lesz, ha a sokféle 
beutaló, vérvétel, szakrendelés előtt részt vesz egy 
egész testállapot-felmérésen. A hölgy fölkereste a 
debreceni Lézer Magánrendelő Humán Termográfiás 
szakrendelését. Alsóneműre vetkőzött, majd a 
termokamera végigpásztázta a testét. Igencsak meg le-
pődött az eredményen. A vizsgálatot végző orvos arról 
szá molt be, hogy rendellenességet észlelt a nyakán. Egy 
ap rócska göb ábrázolódott a pajzsmirigy állományában, 
amely tapintással nem is volt érzékelhető. Hogyan 
okozhat egy ilyen nyaki eltérés szívdobogásérzést? A 
pajzsmirigy föl fedezett apró csomója nagy mennyiségben 
termel egy, az anyagcsere felgyorsításáért felelős 
hormont, amely bi zony az ő esetében szapora 
szívverést okozott. Rögtön az ál lapotfelmérés után, ott, 
helyben, vérvétellel ellenőrizték a pajzs mirigyhormon 
szintjét, és nyaki ultrahangvizsgálattal megmérték a 
pajzsmirigygöb méretét. Kiderült, hogy egy jóindulatú 
pajzsmirigytumorról van szó, melyet azután meg felelően 
kezeltek, és a kis hölgy panasza teljesen meg szűnt. 

Tehát hősünknek sikerült célba érnie. Nem ke zelték 
pánikbetegség miatt, nem kapott éveken át sem 
szívritmus-szabályozó gyógyszereket, sem nyugtatókat. 
Nem végeztek mindenre kiterjedő laborvizsgálatot, 
a háziorvosnak nem kellett annyifelé küldenie őt, így 
neki sem kellett heteken keresztül szakrendeléseket 
lá togatnia. Persze, a pajzsmirigy rendellenességei 
okoz hattak volna testsúlyproblémákat is, például kóros 
so ványságot vagy elhízást is. Kóros soványság esetén 
egy komplett tumorkutatást, elhízás esetén többéves 
hiá bavaló fogyókúrát spórolhatott volna meg egyetlen 
egész testállapot-felméréssel.  

A teljesen veszélytelen Humán Termográfiás 
vizsgálat során másodpercenként 50 felvétel 
készül testünkről, így a szervezet működésének 
rendellenességeiről kap hatunk képet, sokszor 
egészen korai stádiumban ki mutatva betegségeinket. 
Az eljárás nem azonos a ter mészetgyógyászatban 
is használt hőtérképekkel. A vizsgálatot bárki 
elvégeztetheti előjegyzés alapján Debrecenben, a Lézer 
Magánrendelőben. 

Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.   |   Előjegyzés: (52) 321-798
www.lezermagandendelo.hu

Szívdobogása volt, mégis a 
pajzsmirigyét kezelték

És a beteg meggyógyult!

A Lézer Magánrendelő 
a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar megyei szer-
ve zetével együttműködve 
folytatja tevékenységét, és 
2013-ban elnyerte „Az év 
támogatója” díjat a Magyar 
Vöröskereszttől.
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Megfejtéseiket március 24-éig várjuk a 
rejtveny@debrecenikorzo.hu címre, 

ill. a Debrecen TV címére.

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió filmjéből, a 
Borzontorz című alkotásból 
sorsolunk ki két DVDt. Ezeket 

szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtést 
beküldő szerencsés olvasóink:

Csikós Andrea (Hosszúpályi, Csata u.) 
Hajduné Török Zsuzsanna (Sinai M. u.)
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Minden információ egy helyen
Márciusban a napsütéses órák számával a kedvünk 
is egyre nő, hogy kimozduljunk otthonról, és a ka
napé kényelmét – egyegy este erejéig – színházra 
vagy koncertre cseréljük. Szerencsére Debrecenben 
a tavaszi szezon mindig sokszínű programot kínál, 
így bármilyen műfajra is vágyunk – zene, színház, 
kiállítás, film, irodalom –, megtaláljuk a kedvünk
re valót. A több száz debreceni program között 
egyszerűen, gyorsan, napra, témára szűrve lehet 
böngészni a www.iranydebrecen.hu weboldal Prog
ramajánló rovatában, melynek segítségével akár 
hónapokra előre is tervezhetjük a szabadidőnket. 
Aki már ki is választotta a számára kedves prog
ramot, jegyét egyszerűen, sorban állás és kezelési 
költség nélkül megvásárolhatja a Tourinformiro
dában, ahol – a debreceni rendezvények mellett 
– budapesti és országos színház és koncertjegyek, 
fesztiválbérletek is kaphatók.

Lovarda, Hall, Víztorony
Három kiemelt helyszínen, soksok programmal 
várja az érdeklődőket idén tavasszal is a Debreceni 
Campus Nonprofit Közhasznú Kft. 
Továbbra is népszerűek a Lovarda Pódium program
jai, melynek keretében fellép Csányi Sándor, Kulka 
János, Benedek Miklós, Vári Éva és Kepes András is. 
A Dumaszínház humoristáiból sem lesz hiány, de ta
vasszal „rendel” a Lovardában Csernus Imre, Bagdy 
Emőke, Vekerdy Tamás és Pál Ferenc atya is. 
A Hallban az idén 10. életévét betöltő Campus 
Party szerdánként várja a bulizni vágyókat, de 
hétvégente is érdemes kilátogatni a koncertekre. 
Fellép – többek között – a Halott Pénz, a Vad fruttik, 
a Kowalsky meg a Vega, Andro és Metzker Viktória. 
A Nagyerdei Víztorony tavaszi kínálata már-már 
a régi egyetemi klubokét idézi. Sok mindent kínál 
e népszerű hely: tehetséges előadók könnyűzenei 
koncertjeit; irodalmi és olvasásnépszerűsítő esteket 
keddenként, KULTerdő címmel; zenés-verses progra
mokat, világzenei körképet és egyetemi filmklubot. 
De lesz Jazzbarátok Köre, hétvégenként fiatal deb
receni DJk a kávézóban, Smart Citybeszélgetések 
és startuptalálkozók, könyvbemutatók, workshopok 
és konferenciák.n

O bábSZínHáZi viláGnAp. A magyar nyelvű bábosok, a 
határon innen és túl – szokatlan körülmények között – a köz-
területeken is megmutatják magukat. Március 21-én immár 
harmadik alkalommal rendezik meg a bábszínházi világnapot, 
melyhez a Vojtina is csatlakozott. Miből lesz az előadás? A 
debreceni bábosok nyitva hagyják a Vojtina színháztermének 
ajtaját, és a közönség 11 és 12 óra között meglesheti, hogyan 
zajlik egy próba. Lesz bábsétáltató is: 14 és 15 óra között 
langaléta bábost láthatunk a főtéren, aki óriási marionettjét 
sétáltatja. (Vagy éppen fordítva?) Kiment a ház az ablakon: a 
Vojtina előtt 14-től 17 óráig várnak minden kíváncsi szemet, 
kezet és fület, hogy megnézze, megtapintsa, meghallgassa 
közelről mindazt, amit máskor a nézőtérről figyel. Gördül a 
bábos: bábosok és bábjaik járművekre pattannak, hogy a 
nagyérdeműnek megmutassák, mit tudnak! Bárhol felbukkan-
hatnak ezen a napon 14 és 17 óra között! n
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Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

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

Húsvéti MalomART műhelyek

Vár mindenkit a MalomART!
Ilyen még nem volt!

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület mesterei 7 „állomáson” várják a 

gyerekeket, felnőtteket különféle népi technikákkal (tojásdíszítés, tojástartók, 

csipketechnika, népi játékok, fából készült puzzle, mézeskalács, ékszerek).

2016. március 26. 10:00-13:00 Malompark Főépület emelet

Havrics Galéria
Tavaszi Kiállítás

Fehér Kornélia, Fehér Margit és Bán Klára 
kiállítása az emeleti Galériában április 8-ig.

Megnyitó: 2016. március 18. 18:00

Te mit üzensz a beteg gyerekeknek?
További információ,

 verseny kiírás:  
www.malompark.hu

Rajzpályázat
mosolyogj!

:)
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