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Nézzétek az én  
kezeimet!
Ne féljetek – mondja Jézus –, a halálnak nincs 
többé keze, amellyel örökre fogva tarthatna 
benneteket, vagy elhunyt szeretteiteket. A velem 
egykorúak jól emlékeznek a 20. század egyik köz-
kedvelt bűvészére, Rodolfóra. Neki volt egy szinte 
szállóigévé vált mondása: kérem, csak a kezemet 
figyeljék, csalok! Jézus féleleműző szava azt hir-
deti: a nagy bűvész, a halál lebukott! Nincs többé 
hatalma a testetek és a lelketek felett. Ne féljetek! 
Nézzétek az én kezeimet! – mondja a feltámadott 
Jézus. Ezekre a kezekre számíthattok! Azt hitté-
tek, hogy ott, a kereszten egyszer s mindenkorra 
halálos görcsbe rándult. Nem! Ezekre a kezekre 
számíthattok, mert ezek nem trükköznek, hanem 
áldanak és simogatnak, gyógyítanak, megtörik 
a kenyeret és szétosztják az ötezernek. Kinyúlnak 
felétek, hogy megtarthassanak, amikor elnyeléssel 
fenyegetnek a hullámok, ahogyan megtartották 
Pétert.

Ne féljetek! – mondja a feltámadott Krisztus, és 
úgy jön hozzánk, hogy le akarja és le tudja győzni 
a fásultságot és a közömbösséget, a beletörődést 
és a „minden mindegy” nihilizmusát, azt a meg-
szokást, azt a kiábrándultságot, amit gyönyörűen 
fogalmaz meg Pilinszky János egy verssorában, 
amikor – éppen a kiüresedett, értelmetlenné váló 
ünnepekre gondolva – azt mondja: „Ismeritek 
a kihűlt tálak hideg közeit. Mire gyűltetek össze 
hát?” Arra-e, hogy azt mondjátok: minden mindegy, 
vagy arra, hogy azt mondjátok: Uram, köszönöm, 
hogy azt mondod, ne féljek! Köszönöm, hogy felkí-
nálod a kezeidet! Köszönöm, hogy a nagy trükkös, 
a  halál nincs többé! 

Bölcskei Gusztáv
a tiszántúli református
egyházkerület püspöke
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O A Kodály Filharmónia meghívására, saját zene-
karával érkezik Debrecenbe április 19-én a Nem-
zeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, a világhírű 
zongoraművész és dirigens, Kocsis Zoltán. A Bartók 
Teremben a francia romantika talán legmarkánsabb 
egyéniségének, Hector Berlioznak Benvenuto Cellini 
című operanyitányával indítja a műsort. Ezt köve-
tően Rahmanyinov népszerű darabja, a II. zongora-
verseny hangzik el. A zongoraszólamot ezúttal egy 
nemzetközi rangú horvát művész, Lovro Pogorelich 

szólaltatja meg. A koncert második részében pedig 
Schubert „mennyei hosszúságú” VII. C-dúr szimfóni-
ája hangzik el. Májusban először egy zenei kirán-
dulásra, időutazásra hívják közönségüket a Kodály 
Filharmonikusok. Bach, Saint-Saëns és Csemiczky 
Miklós egy-egy különleges műve hangzik fel 15-én, 
Hollerung Gábor vezényletével.

Jegyek a Tourinform-irodában (Piac u. 20.),  
a koncertek előtt a helyszínen, az Interticketnél  
és a www.jegy.hu weboldalon válthatók!

Mennyei
darabok

Bohémélet  Az elmúlt években a legnépszerűbb, 
legtöbbet játszott operaszerző Debrecenben minden bizonnyal 
Puccini volt. A nagy sikerű Tosca és Turandot után következik 
a Bohémélet, ez a megható történet fülbemászó zenével. Négy 
vidám fiatalember kalandjai az 1830-as évek Párizsában: egyikük 
szerelme gyógyíthatatlan beteg, s kedvese karjai közt leheli ki 
lelkét. Vagy mégsem minden ilyen „idilli”? Négy nyomorgó fiatal, 
egyikük szerelme gyógyíthatatlan beteg, akit szerelmese nem 
hajlandó ápolni, s inkább az utcára küldi, ám az elkergetett lány 
utolsó erejével visszatér meghalni szívtelen párjához. 
Az előadás rendezője Nadine Duffaut. Premier április 20-án  
pénteken a Csokonai Színházban.

Szobrok tárlata
O Különleges meselények, bibliai és 
mitológiai alakok, mókás állatfigu-
rák népesítik be a teret Pistyur Imre 
tárlatán. A Munkácsy-díjas szobrász 
művei április 20. és május 20. között 
láthatók a Kölcsey Központban,  
hétfő kivételével naponta 10-19  
óra között.

Kocsis Zoltán április 19-én 
fellép a Bartók Teremben

AMIT TuDNI AKARsZ A DZsEssZRŐL – A sorozat a Grencsó 
Realtime Music Kollektív koncertjével folytatódik. Április 24-én 19 
órától Grencsó István (szaxofon és fúvós hangszerek), Pozsár 
Máté (zongora), Benkő Róbert (nagybőgő) és Miklós Szilveszter  
(dob) játszanak a Kölcsey Központban. A jegyek ára 1500 forint.
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Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet

Kóbor csillag
O Mozaikszerűen szerkesztett szövegekből, 
dalokból és koreográfiákból született meg 

a március végén bemutatott új előadás. 
Középpontjában Antoine de Saint-Exupéry 

alakja, élete és művei állnak. A többség 
elsősorban A kis herceg szerzőjeként ismeri 
az írót, aki egyúttal a repülés szerelmese is 

volt. A Csokonai színház előadása tovább 
árnyalja és tágítja a képet. A szerzők Zalán 

Tibor, Újhelyi Kinga és Mispál Attila, aki 
rendezőként is jegyzi a produkciót. A sze-

replőgárdát Bakos-Kiss Gábor, Dánielfy 
Zsolt, Edelényi Vivien, Garay Nagy Tamás, 

Juhász Árpád, Kiss Gergely Máté, Kóti Árpád, 
Mercs János, Mészáros Tibor, szalma Noémi, 

 Újhelyi Kinga és Vranyecz Artúr alkotják.

Rúzsa Magdi 
átváltozása
O Egy kislány játszik a padláson. Nagyma-
mája nyikorgó ládájában tükröt és rúzst ta-
lál. Kifesti kicsi száját és a tükörbe néz, ahol 
hirtelen híres énekesnőként látja magát, aki 
egy este majd csillogva áll a fényben, a kö-
zönség előtt. Ez az este elérkezett: Rúzsa 
Magdi nagy átváltozásának lehetünk szem-
tanúi, aki Magdalénaként lép a színpadra, 
hogy meséljen az életéről. Nagy slágerek, 
új vagy újra felfedezett dalok segítségével 
mutatkozik be ez a régi ismerős a debreceni 
közönségnek április 10-én este a Kölcsey 
Központban.
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Ahogy ígértük, márciusban elkezdődött az építkezés. 
Az épületet és a közműveket a debreceni Keviép Kft. 
építi, a sportpályákat, a világítást, a műfüves és fü-
ves borítást pedig a szintén debreceni Globál Sport 
Kft. és egy dunavarsányi cég, a Pharos 95 Kft. fogja 
elkészíteni. Mindkét pályaépítő cég komoly referen-
ciákkal rendelkezik, és ők vállalták a legkedvezőbb 
áron a munkát. Többek között a gyulai és a felcsúti 
labdarúgó-akadémián is dolgoztak, valamint a Vi-
deoton stadionjának gyepszőnyegét és a kolozsvári 
stadion borítását is ők építették.

Ősztől európai színvonalú  
edzőkomplexumban készülhet-
nek a DVSC legtehetségesebb 

labdarúgói.

O Korábban tizenegy pálya és egy központi 
épület megépítéséről volt szó. Ez változott 
időközben, vagy ez a végleges verzió?

Nem változott. A tervek már régebben elkészültek. 
Ennek megfelelően a 13 hektáros területen nyolc 
uEFA-szabvány méretű füves és egy műfüves pálya 
fog megépülni, de egy közepes és egy kisebb mére-
tű műfüves pálya is lesz a komplexumban. Ez utób-
bi játékterek a legmodernebb technikával készülnek 
el, hogy kíméljük a labdarúgók ízületeit.

O Milyen lesz a központi épület?

Az épület hasznos területe 1780 négyzetméter. 
Ebben lesznek öltözők, irodák, előadótermek, szer-
tárak, rehabilitációs részleg, konditerem, valamint 
egy olyan igényes vendéglátóegység, ahol a szülők 
a gyerekeket kávé vagy üdítő elfogyasztása mellett 
megvárhatják.

O Valamelyik hazai vagy külföldi akadémia 
volt a minta?

A DVSC nemzetközi kupaszereplései alkalmával na-
gyon sok helyre eljutottunk, sok csapat utánpótlás-
létesítményeit láttuk, s mindenhonnan próbáltunk 
ötleteket gyűjteni. A legelső, amit alaposan szem-
ügyre vettünk, az Bordeaux-ban volt, a legutolsó 
pedig Liverpoolban. A két látogatás között eltelt 
9–10 évben jó néhány akadémiát láttunk még, 
tehát bőven volt honnan információt gyűjtenünk. 
A miénk összességében leginkább talán a Liverpool 
akadémiájára hasonlít majd.

O Előzetesen arról volt szó, hogy októberre 
elkészül az akadémia. Lehet tartani ezt a 
határidőt?

A szerződéskötéstől számítva 210 napon belül kell, 
hogy elkészüljön. Ez azt jelenti, hogy az átadási 
határidő október közepe lesz. Bízunk benne, hogy 
ennél akár hamarabb is elkészülhet, de nem akar-
tunk szűkebb határidőt szabni éppen azért, hogy a 
sietség ne menjen a minőség rovására.

A tervek már tavaly megszülettek, a kivi-
telezőt kiválasztották, márciusban lerakták 
az alapkövet is – így most már tényleg 
 elhihetjük, hogy a DVSC-nek is lesz labda-
rúgó-akadémiája. Az ezeréves salakpályák 
pora, a félhomályos éjszakai edzések han-
gulata és a Régi idők fociját idéző Vágóhíd 
utcai rompálya ezzel a múlté. A debreceni 
futball jövőjét meghatározó létesítmény-
ről beszélgettünk Szima Gáborral, 
a DVSC-Teva elnökével.
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O Különböző összegeket lehetett hallani 
korábban a kivitelezés költségéről. Végül 
mennyiből valósul meg az akadémia?

Első lépésben 1 milliárd 150 millió forintot költünk 
az akadémiára. Ebben nincs benne a konditerem 
felszerelése és az irodák berendezése, amire nagy-
jából még 50 millió forintot fordítunk. s hogy meny-
nyibe kerül majd az akadémia fenntartása, az akkor 
fog kiderülni, amikor ténylegesen elkezd működni a 
létesítmény. Akkor látjuk majd pontosan, mennyiért 
vágják a füvet, mibe kerül a pályák locsolása, a 
világítás, a fűtés... Nagyjából persze kalkuláltunk, 
tudjuk, hogy jelentős összeget fog felemészteni 
a működtetése, de én azt gondolom, hogy ezzel 

Szándékosan  
olyan határidőt  
szabtunk meg,  
amibe belefér,  

hogy jó minőségű 
munkát végezzenek, 
ne kelljen kapkodni, 

rohanni  
a kivitelezőknek.

nem lesz gond. Az edzőkomplexum tulajdonosa a 
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft., a cég 
mögött pedig ott áll a DVsC Futball szervező Zrt., 
Debrecen városa és a Debreceni Egyetem is, mint a 
DLA Nonprofit Kft. tulajdonosai.

O Azt lehet már tudni, hogy mely csapatok 
fogják használni az új létesítményt?

 
Szakmai kérdés, ezért a szakembereink fogják 
 meghatározni, hogy egészen pontosan milyen 
csapatok, melyik korosztály és mikor fog itt edzeni. 
A klub és a debreceni futball jövője szempontjából 
az a fontos, hogy ez a létesítmény végre elkészül-
jön. Ha megépül, akkor azt hiszem, nyugodtan 
kije lent hetjük, hogy európai színvonalú edzőcent-
rummal gazdagodik Debrecen labdarúgása.

Vida Gyula



Több debreceni szakember, tudós és művész 
vehetett át magas rangú állami elismerést a 
márciusi nemzeti ünnep alkalmából.

MAGyAr ÉrdEMrENd LOvAGKErESzTJE  
kitüntetést kapott Exterdéné Zsurkai Ilona mentál-
higiénikus, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 
oktatóközössége örökös tagja. 
MAGyAr ArANy ÉrdEMKErESzT elismerésben 
részesült Fuxreiter Margit, a DE Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság igaz-
gatóhelyettese, Tar Károlyné, a Debreceni Művelő-
dési Központ igazgatója, Orendi Mihály, a Debreceni 
sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója és Szabó 
Gyula, az Epreskerti Általános Iskola igazgatója. 
MAGyAr BrONz ÉrdEMKErESzTTEL ismerték el 
Tóth Imrénét, a DEOEC osztályvezetőjét.

Az újságíróknak adható legmagasabb rangú  
állami kitüntetést, a TÁncsics MihÁly-díjAT 
kapta Széles Tamás, a Debrecen Televízió ügyve-
zető igazgatója, aki 2006 óta a mintegy 90 
helyi televíziós műhelyt tömörítő Helyi Televíziók 
 Országos Egyesületének is az elnöke.

Debrecenieket
díjaztak
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BÁnffy MiKlós-díjBAn részesült Farkasné 
Gellért Erzsébet könyvtárigazgató, jÁszAi MARi-
díjAT kapott Rácz József színművész, Király Nina 
színháztörténész, Bálint Péter író pedig JózSEF 
ATTilA-díjAT vehetett át.

PrO SANITATE díjat kapott Pfliegler György, a 
DEOEC tanszékvezetője. Szabó Sándor, a DEOEC 
docense pedig a nemzeti erőforrás MINISzTErI 
dICSÉrETBEN részesült.

MAgyARoRszÁg ÉRdEMEs MűVÉszE elismerést 
vehetett át Csikos Sándor és Trill Zsolt, a Csokonai 
színház két színművésze. Borbély Szilárd költő pe-
dig MAgyARoRszÁg BABÉRKoszoRújA díjAT 
kapott.

                         Bővebben: dehir.hu

Tízperces álló tapsvihar öt kontinen-
sen – nagyjából így foglalható össze 
a sikerük. A Repülő Grúzok néven is 
emlegetett Kaukázusi Grúz Nemzeti 
Táncszínház idén tavasszal a Benelux 
államokban, Ausztriában és Szlo-
vákiában turnézik, és ezúttal nem 
kerülnek el minket sem.  Április 21-én 
19 órától a Kölcsey Központban lépnek 
a debreceni közönség elé fantasztikus 
előadásukkal.

A Georgian Storm című produkció nem 
véletlenül járta be a világ legnagyobb 
színpadait. Ilyen tüzes temperamen-
tum, ilyen elsöprő energia ritkán 
látható és érezhető a színpadon.

Jönnek
a Repülő GRúzok!

Jegyek korlátozott számban a Kölcsey Központ jegyirodájában és a jegy.hu weboldalon! Figyelem! Csak egy előadás lesz!

 A 2000 előadást megélt szuperprodukciót eddig több mint 2 millió néző láthatta. A Georgian Storm a jó és a gonosz 
harcáról, a háborúkról, győzelmekről, szeretetről, életről és halálról, a grúz nép bátorságáról szól – fergetegesen 
eltáncolva.

ArAny-úton, Debrecenben

Fedezze föl Arany János lépteinek nyomán járva „az ország őrvárosát”, a „cívisvárost”, a „kálvinista Rómát”! Ismerje 
meg azokat az eseményeket, melyek Debrecenben történtek a költővel, s azokat a kalandokat is, melyekbe legismer-
tebb hősét, Toldi Miklóst vezette! 
Új irodalmi útvonal és hamarosan nyíló egyedülálló – interaktív látvány- és élményelemekkel gazdagított – Toldi-panoptikum 
várja a költészetkedvelőket s az irodalom hőseire kíváncsiakat Debrecenben.

Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

www.huro-cbc.eu
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A város történelmének jelentős állomásait dolgozza fel a Debrecen 
Televízió legújabb filmje. Az alkotás 12 részes; minden rész 650 
másodperces. Többek között helytörténészek, történészek, régészek 
elevenítik fel Debrecen elmúlt 650 évének legfontosabb eseményeit.

Vojtkó Ferenc szerkesztő szerint a filmsorozat értéke az is, hogy 
a tények mellett olyan érdekességeket is bemutat, amelyek még 
vonzóbbá tehetik Debrecen város történetét az itt élőknek.

A filmsorozatot március második felében bemutatták általános 
és középiskolai történelem tanároknak, igazgatóknak az Apolló mo-
ziban, a hónap végén pedig a Debrecen Televízió nézői is láthatták 
a 12 részes alkotás első 650 másodpercét.

Orosz István történész szerint az alkotás segíthet a diákoknak 
megismerni Debrecen múltjának jeles pillanatait és intézményeit.
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Játékidő:

Kiadó: Debrecen Városi Televízió Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. - Jogtulajdonos: Debrecen Televízió
Dokumentumfilm sorozat - Év: 2011 - Info: www.dtv.hu - E-mail: dtv@dtv.hu

Ez a DVD szerzői jogvédelem alatt áll, csak otthoni lejátszásra engedélyezett. A film kép-és hanganyagának részeiről és egészéről másolatot készíteni tilos! 
A lemez nyilvános helyen történő vetítése vagy sugárzása szigorúan tilos! A felsorolt tevékenységek folytatása vagy tűrése büntetést von maga után.

185 perc  debrecen
1361-2011

Sorsfordító időket hozott a 14. század eleje Debrecen népének: 
Dósa nádor vezetésével kiálltak a magyar államiság és rend mellett, 
amikor azt az egyéni érdekek veszélyeztették. Emberségükkel, erős 
akaratukkal megmentették az országot az önjelölt uralkodóktól, 
a széthullástól. Ennek eredménye, hogy Debrecen 1361-ben mezővá-
rosi rangot kapott Nagy Lajos királytól. 
Nem ez volt azonban az egyetlen sorspróba a cívis város történel-
mében. Az isteni kegyelem úgy irányította Debrecent, hogy az elmúlt 
650 esztendőben újra és újra megmérettetett, és helyt kellett állnia 
tisztességből, mértéktartásból, példamutatásból. A város meghatá-
rozó pillanatokban vállalt szerepet a magyar történelemben és vált 
több alkalommal – politikai, gazdasági és szellemi értelemben is – az 
ország központjává. 
A Debrecen Televízió 12 részben örökítette meg a sorsdöntő állo-
másokat, egyenként 650 másodpercben. A néző így rövid, de annál 
tartalmasabb élményt és ismeretanyagot kaphat a cívisváros törté-
nelméből.

650 év
650 másodperc

főtámogatók: támogatók:

debreceni református 
kollégium múzeumaDebreceni Egyetem

debrecen - nagytemplomi 
református egyházközség

1. rész: Váradi adományozólevél
2. rész: „Kálvinista Róma”
3. rész: Debreceni Nyomda
4. rész: Szabad királyi város
5. rész: Őrváros
6. rész: Lelki hajlékaink

címek:

7. rész: Debreceni literatura
8. rész: 100 éves Universitas
9. rész: Az első villamos
10. rész: Déri öröksége
11. rész: Az első lépés – 1956
12. rész: Debrecen ma

dehir.hu

650 év, 650 másodperc

Egy filmsorozat, amit minden debreceni 
diáknak látnia kell!

Bővebben: 

„Fontos, hogy megismerjék 
a diákok a város történel-
mét. Én úgy vélem, a kö-
tődés egyik legfontosabb 
eleme, hogy annak a kör-

nyezetnek, amelyben élünk, 
a múltjával is legyünk 

tisztában.”

              Orosz István

Keresik a legjobb tanárokat

Debrecen közgyűlése idén is „debrecen város 
Kiváló Pedagógusa” és „debrecen város Közok-
tatásáért” díjat adományoz a kimagasló szakmai, 
pedagógiai, vezetői; továbbá az oktató-nevelő 
tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő kimagasló 
munkáért.

A díjak adományozásához javaslatokat várnak 
az e célra rendszeresített űrlapon, mely beszerezhe-
tő az új városházán a 3-as ügyfélfogadó ablaknál, 
vagy letölthető a Debrecen.hu oldalról. Jelölteket 
április 30-ig lehet előterjeszteni a város polgármes-
teréhez címezve.



ÁPrIl IS
 7., szombat 15.00 DVsC-Teva – siófok, NB I.
 16.30 Orosháza – Balmazújváros, NB II.
 8., vasárnap 16.30 DVsC-DEAC – REAC, NB II.
11., szerda 18.00 Újpest – DVSC-Teva, 
  Magyar Kupa-elődöntő, -visszavágó
14., szombat 15.00 Paks – DVsC-Teva, NB I.
 16.30 szolnok – DVsC-DEAC, NB II.
15., vasárnap 16.30 Balmazújváros – Békéscsaba, NB II.
18., szerda  (ha sikeres a KTE elleni elődöntő) 
  Ligakupa-finálé Debrecenben
21., szombat 17.00 Nyíregyháza – Balmazújváros, NB II.
22., vasárnap 17.00 DVSC-DEAC – Újpest B., NB II.
 18.30 DVsC-Teva – Kaposvár, NB I.
28., szombat 17.00 Szeged – Balmazújváros
29., vasárnap 16.00 Diósgyőr – DVsC-Teva, NB I.
 17.00 Kazincbarcika – DVSC-DEAC, NB II.

MÁ juS
 1., kedd  (ha sikeres az Újpest elleni elődöntő),
  Magyar Kupa-finálé, Puskás-stadion
 5., szombat 17.30 DVsC-DEAC – Budapest Honvéd MFA, 
  NB II.
 6., vasárnap 17.30 Balmazújváros – Vác, NB II.
 18.00 Győr – DVsC-Teva, NB I.
11., péntek 18.00 REAC – Balmazújváros
12., szombat 17.30 DVsC-Teva – Pécs, NB I.
 17.30 Cegléd – DVsC-DEAC, NB II.

Futball, minden mennyiségben
11

Alig lesz olyan nap az előttünk álló egy hónap 
során, amikor ne szurkolhatnánk csapataink  
bajnoki, vagy kupameccsein.
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Ünnepi koncert
A város napján, április 11-én izgalmas, sokszínű 
koncert helyszíne lesz a Kölcsey Központ. Fellép-
nek a Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok 
művészei, sárosi Dániel és somogyi-Tóth Dániel 
orgonán játszanak, és színre lép a Debreceni 
Egyetem Szaxofon Együttese, valamint a Sonus 
Ütőegyüttes. A belépés díjtalan.

A színes mozaikokból kirakott címer 
Debrecen főterén Cs. Uhrin Tibor 
festő- és iparművész alkotása

1693-ban I. Lipót szabad királyi városi rangot 
adományozott Debrecennek: ezt ünnepeljük április 
11-én. A város a királyi oklevél alapján, a történelmi 
örökség szellemében fogadta el új címerét. Mint a 
Debrecen.hu írja: az aranyrúdon függő zászló a hel-
vét hitvallás szimbóluma, a két könyv a báránnyal 
az Ó- és Újszövetséget jelképezi, s utal a „könyves” 
város kultúrájára is. A középen emelkedő pálma 
életfamotívum, s érzékelteti: a háborúkban is úgy 
állt a város, mint sivatagban az oázis. A főnixmadár 
a hányatott sors és az újjászületés allegóriája, a 
Nap pedig a halhatatlanság és az erő szimbóluma.

Városnap

Programok április 11-én
Többféle rendezvénnyel tiszteleg a város napja 

előtt intézményeiben a DMK. Aszfaltrajzversennyel 
indul a nap az Újkerti Közösség Ház előtti téren 

9-kor. A Homokkerti Közösségi Házban Virág István 
 bábszínész interaktív foglalkozást tart óvodások-

nak. 16 órakor verses délutánon vesz részt Dánielfy 
Zsolt, a Csokonai színház színművésze  

a Józsai Közösségi Házban.
szintén 16 órakor, az Ifjúsági Házban tartják 

a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány 
díjátadó ünnepségét.

Tűvel, fonállal varrott történelem címmel 17 
órakor debreceni hagyományőrző alkotókörök 

kiállítását nyitja meg Vajda Mária főmuzeológus 
a Belvárosi Közösségi Házban.



O Bár csak félórányi távolságra van tőlünk, 
sok debreceni nem is gondolná, mennyi új 

programlehetőség nyílt Hortobágyon az 
utóbbi időben. Puszta-szafari, halastavi 

kisvasút, madárpark, csárdamúzeum, 
 madármegfigyelő és éjszakai csillagtú-

rák várják többek között a természet és 
a  kulturális értékek kedvelőit. 

Tavasszal Hortobágyon is felpezsdül 
az élet. Visszatérnek a gólyák, a pászto-

rok magukra öltik subájukat, és kihajtják 
a jószágokat a legelőre. A pásztorév jeles 

eseményeihez kapcsolódó programok sorát 
a Szent György-napi kihajtási ünnep nyitja – 

idén április 28-án –, amikor is a pásztorok 
összegyűlnek Hortobágy vásárterén, fába 

róják a megszámolt jószágokat, és kihajtják 
őket a pusztai legelőkre. A hagyomány-

őrző tavaszköszöntő programot idén is az 
országos biovásárral egy napon rendezik, így 
a látogató válogathat az ország valamennyi 
régiójából érkező biogazdák termékei között 

is. A vásár programját bioételfőző verseny és 
kézművesek utcája színesíti.

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
Divatos, tartós szemüvegek + kiemelkeDő szakmai színvonal + semmi sallang

válság szemüvegdiszkont® olcsó szemüveg 3 éve! 

szemüveg 6500 Ft-tól  i  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól  i  multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

VáLSáG SZEMÜVEGdiSZkoNt®

Debrecen, Bethlen u. 46, a régi terhesgondozó épületében, a mandula Cafe mellett.  i  tel.: 52/316-972  i  nyitva tartás: H.–P. 9-18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  i  www.valsagdiszkont.hu  i  www.magyarszemuveg.hu
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Kihajtási ünnep
és biovásár

Kaland Sárkányországban
Waldorf-kézművesvásár és családi nap 
helyszíne lesz a Medgyessy-múzeum április 
28-án 10-től 18 óráig. A szent György-nap 
tiszteletére rendezett programon fellépnek 
zeneiskolások, gólyalábasok, lesz Pardon- és 
Light Chords-koncert, játszik a Hepp Trupp 
Bábszínház. Az iskola művészeti tanárai tánc-
házat, játékokat és kézműves-foglalkozásokat 
vezetnek. Kaland Sárkányországban címmel 
a diákok saját építésű játszóház-labirintusba 
hívnak, és a bolhapiacon fabatkáért árulják 
személyes kincseiket. Az óvodásokat foglalkoz-
tató- és pihenőudvar várja. 

Tourinform-iroda – Piac u. 20., (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu – www.iranydebrecen.hu
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A debreceni Van zenekarnak  
köszönhetően a gitárrifek és a népies 
futamok is barátságban megférnek 
együtt a színpadon.

A Van meglépte azt, amire csak kevesen 
vállalkoznak: megpróbált különleges-
séget hozni a zenébe úgy, hogy sikerült 
benne keverni a klasszikus progesszív 
rock ritmikáját és a népzenére emlékez-
tető pszichedelikus dallamvilágot. De 
felfedezhető dalaikban a világzene és 
a fúziós muzsika minden fontos momen-
tuma is.

A hatosfogat a hagyományos hang-
szerek mellett igyekszik autentikus 
hangzást is belecsempészni a zené-
be, ezért szerzeményeikben hangsúlyos 
a  ciszter, a koboz, a tambura, a furulya és a közép-
kori duda jelenléte.

Dickmann Roland, a banda basszusgitárosa és 
furulyása azt mondta, ez egy különleges találkozás 
volt, mindenki a saját stílusát hozta a zenekarba, s 
ettől igazán működőképes az egész. 

A Van hamarosan stúdióba vonul, s egy 8–9 szá-
mos albumot rögzítenek. A lemez szerzői kiadásban 
jelenik majd meg. A basszista ezzel kapcsolatban 

Lemezre veszi pikáns muzsikáját a Van

elmondta, nagy kihívás előtt állnak, hiszen az 
akusztikus és az elektronikus hangszer összehango-
lása nem lesz majd egyszerű feladat.

A zenekar rendszeresen fellép a cívisvárosban, 
de egyre több meghívást kapnak szerte az ország-
ból, sőt a határon túlon is koncerteztek már. Idén 
Debrecen mellett számos fesztiválon lehet majd 
utolérni a zenekart.

Van: mindenki a saját stílusát hozta, ettől működik



Áprilisban is hódolhatnak a debreceniek a jeges örömöknek: 14-én és  
15-én Nemzetközi Mini Jégkorongtornának ad otthont a Jégcsarnok. Április 
14-én, 21-én és 28-án este pedig újra lesz jégdiszkó a létesítményben 18 
és 20.30 óra között, ahol hagyományosan jól szórakozhatnak a fiatalok.

Ismét feldübörögnek a lóerők a Gázvezeték utcán május 1-jén! 13 nemzet 
motorosai küzdenek majd az egyéni Európa-bajnokság középdöntőjén, 
ahol Tabaka József és Magosi Norbert, a Debrecen speedway sE verseny-
zői képviselik hazánkat. start: 16 órától. 

jég velünk!

Motorverseny

hajráznak a kézisek
A férfikézilabda NB I/B-ben szereplő, debreceni játékosokat is sorai-
ban tudó Kőnig-Trade Balmazújváros két mérkőzést vív a Hódos Im-
re-sportcsarnokban az előttünk álló időszakban. Ezt követően már 
csak egy összecsapása lesz a hajdú-bihari együttesnek: a május 
19-i idényzárón a listavezető Cegléd érkezik a cívisvárosba.

Április 21., szombat 18 óra, Hódos-sportcsarnok:
 Kőnig-Trade Balmazújváros – Gyöngyös
28., szombat 16 óra:  Csömör – Kőnig-Trade Balmazújváros
Május 5., szombat 18 óra, Hódos-sportcsarnok: 
 Kőnig-Trade Balmazújváros – Hajdúböszörmény
12., szombat 18 óra:  Nyíregyházi KSK – Kőnig-Trade Balmazújváros
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100 év –  
    100 siker
O Május végéig várják az ötleteket, 
javaslatokat az egyetemi centenárium 
alkalmából készülő 100 év – 100 siker 
című kiadványhoz. Az elmúlt évtizedek 
legkiemelkedőbb, legjelentősebbnek, 
legérdekesebbnek ítélt eseménye-
it a centenarium.unideb.hu oldalon 
lehet regisztrálni, majd egy szakmai 
testület döntése alapján megrostált 
listára később ugyanezen a portálon 
lehet szavazni. A legtöbb vokssal bíró 
„top 100” kerül be a Centenáriumi Év 
zárására megjelenő kiadványba, amely 
keresztmetszetét adja az egyetem 
alapítása óta eltelt időszak legkiemel-
kedőbb eseményeinek.

A játék nyilvános, és nem csak az 
egyetemi polgárok számára elérhető. 
A három legtöbb szavazatot kapott ja-
vaslat beküldője jutalomban részesül.

Bélyegen az egyetem
O Új címlettel, a Debreceni Egyetemet ábrázoló bélyeggel 
bővítette Idegenforgalom sorozatát a Magyar Posta. A Domé 
Eszter grafikusművész tervei alapján készült bélyegen az intéz-
mény főépülete és az egyetem jelképe, a zászlót tartó bárányt 

ábrázoló gerundium látható. 
Az egyetem alapításának 
centenáriumát köszöntő 
filatéliai újdonság bemutató-
ját március 22-én tartották 
a főépület aulájában.

„Mindig ünnepélyes 
pillanat egy bélyeg kibocsá-
tása, de az egyetem polgárai 
számára még többet jelent, 
hiszen mindenkit arra emlé-
keztet, milyen kiváló egyetem 
működik Debrecenben!” – 
fogalmazott köszöntőjében 
Fábián István rektor. Rácz 
Tamásné, a posta debreceni 

területi igazgatóságának vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy 
az egyetem épülete a város egyik jelképe is, melyet mostantól 
mindenkivel megoszthatunk szerte a világban.

O A jubileum alkalmából 1912 méte-
res centenáriumi futás is szerepelt a 
március 25-én tartott II. Rotary Deb-
recen félmaraton és maraton verseny-
programjában. Az eseményre – vala-
mennyi versenytávot figyelembe véve 
– összesen 17 ország futói neveztek. 
Az Egyetem térről induló centenáriumi 
futásra több mint 4000-en regiszt-
ráltak. A rajt előtt beszédet mondott 
Fábián István rektor, aki maga is telje-
sítette a távot. A stadionba érkezve a 
futók centenáriumi érmet és egy almát 
vehettek át.

Fotók: DE/Bódi Sándor

centenáriumi futás
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Illúziók
Két házaspár groteszk humorral megírt tör-
ténetét négy színész meséli el Ivan Viripajev 
darabja. Az ötven éven át tartó, egymásba 
fonódó-gabalyodó történet során fokoza-
tosan kiderül, hogy semmi sem az, aminek 
látszik, semmi nem úgy történt, ahogy 
a szereplők visszaemlékeznek az életükre... 
Ivan Viripajev, a fiatal orosz drámaíró nem-
zedék egyik legjelentősebb alakjának a da-
rabját Viktor Rizsakov rendezi, aki a POsZT 
fődíját is elnyerő Fodrásznőt állította színre. 
– szereplők: Trill Zsolt, Kristán Attila, szűcs 
Nelli és Vass Magdolna. Bemutató április 
13-án.

Kredenc Debreceni kézművesek összefogásából 
született meg a Kredenc. Aktív életet 

élnek az internetes közösségi oldalakon, miközben kezük 
alól szebbnél szebb holmik kerülnek ki. Kötött, horgolt, hím-
zett, varrott, festett, fűzött, faragott, fonott ruhák, ékszerek, 
dísztárgyak, gyerekjátékok, figurák, használati tárgyak – so-
rolja Pintér Betti selyemfestő, a Kredenc önkéntes szerve-
zője. A nagyközönség az alkotókkal és munkáikkal április 
15-én 10 órától találkozhat a Medgyessy-múzeumban.

Hurka, 
kolbász, 
szalonna
Harmadik alkalommal 
rendezik meg a mangali-
cafesztivált Debrecenben, 
idén 11 tenyésztő mutatja 
be termékeit. A helyben 
készült ételek mellett élőál-
lat-kiállítás, és kézműves-
kispiac is várja a látoga-
tókat április 13-a és 15-e 
között a Kossuth téren.

Elődeink az Ifiházban
Áprilisban két programon is részt vehetnek az Ifjúsági Házban 
azok, akiket érdekel a magyarság múltja. 9-én 17 órától a 
 Debreceni szeretet Egység Közösség előadását tartják  Arvisura 
– Az ősi magyar hitvilág története címen, 18-án 18 órától pe-
dig folytatódik Kövesi Péter sorozata, A magyarságról – dog-
mák és túlzások nélkül. A téma ezúttal: Pilis, pálosok, táltosok. 
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Húsvét: népszokások  és bibliai hagyományok
Együtt az Emlékkertben
Az évkör folytatódik, most a kereszténység 
legnagyobb ünnepére készülünk – nyilatkozta a 
Főnix rendezvényszerző munkatársa, Tóth András, 
hozzátéve: a húsvét a bibliai hagyományok mellett 
a tavaszvárás ünnepe is, melyhez számos népszo-
kás kapcsolódik a feltámadás és az újjászületés 
jegyében.

Az adventhez hasonlóan minden debrecenit 
várnak programjaikra. Nagypénteken, április 6-án 
Jézus kereszthalálának emléknapján 16 órától 
az Emlékkertben Püski Lajos református lelkész 
gondolatai és passiójáték idézi meg a kétezer éves 
eseményeket. 7-én, nagyszombaton, Jézus sírban 
nyugvásának emléknapján szintén 16 órától Balogh 
Barnabás református lelkész tart megemlékezést, 
ezt követően pedig a Nagyerdei Református Gyüle-
kezet énekkara lép fel, amit dramatikus játékok és 
húsvéti kézműves-foglalkozás követnek.

Pusztai programok
Látnivalókban bővelkedik húsvétkor (április 7–8–9.) 
a Hortobágy is. A Pusztai Állatparkban többek 
között tojásfestéssel, állatsimogatóval, húsvéti 
vásárral, fogatozással várják a kirándulókat. 
Bővebben: Tourinform Hortobágy, www.hnp.hu, 
(52) 589-321.

Múltidéző mesterségek. Kovács Zoltánné tojásfes-
tő munkái április 20-ig láthatók a Tímárházban

Baptista 
gyülekezet 
szappanos u. 23.
8-án 9.30: bemerítési 
ünnepély Mészáros Kálmán 
egyházelnök szolgálatával, 
17 óra: istentisztelet. 
9-én 10 és 17 óra: ünnepi 
istentisztelet.
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Húsvét: népszokások  és bibliai hagyományok

Református istentiszteletek
Árpád tér: 8–9-én 9 óra.
Csapókert: 8–9-én 10 óra.
Füredi út: 8–9-én 10 óra.
Kistemplom-Ispotály: 8–9-én 10 óra: úrvacsora.
Kossuth utca: 8–9-én 10 és 16 óra.
Mester utca: 8–9-én 10 és 17 óra.
Nagyerdő: 8-án 8.30, 10.30, 17 óra, 9-én 10.30: legátus.
Nagysándor-telep: 8–9-én 10 óra.
Nagytemplom: 8-án úrvacsora 8 órakor (Szász Barnabás-

né) és 10 órakor (Bölcskei Gusztáv), 18 órakor (széles 
Csongor).

Széchenyi-kert: 8–9-én 10 és 17 óra.
Kenézy Kórház kápolna: 8–9-én 10 óra.
DEOEC Klinikák: 8–9-én 10 óra (Bőrklinika, III-as Belklini-

ka), 11 óra (Kardiológia, I-es Belklinika).

Szent Anna-székesegyház (szent Anna u. 15.) 
7-én 20 óra: húsvéti vigília, kb. 21.30: feltámadási 
körmenet. 8-án és 9-én: szentmisék 7, 8.30, 10, 11.30, 
18 órakor. (A vasárnap délelőtti misék végén húsvéti 
ételek megáldása, pászkaszentelés.)

Szent László-plébánia (Füredi u. 6.) 
7-én 6–7.30: imavirrasztás, 8 óra: ünnepi zsolozsma, 
21 óra: húsvéti vigília, ételek megáldása, majd agapé. 
8-án, 9-én: 9 óra, 11 óra, 18 óra: szentmise (16-kor 
angolul), vasárnap 10-kor Emmausz-járás az Öröm 
útján a Debrecen–Dombostanya útvonalon.

szent istván-plébánia (Faraktár u. 78.) 
7-én 20 óra: húsvéti vigília. 8-án 7 óra: ételszentelés, 
9.30: ünnepi szentmise. 9-én: 9.30: szentmise.

jézus szíve plébánia (Mikes Kelemen u. 31.) 
7-én 17 óra: húsvéti vigília. 8-án és 9-én 8.30: szent-
mise.

Szent Család plébánia (Holló L. sétány) 
7-én 20 óra: húsvéti vigília 8-án 9 óra: Urunk feltáma-
dásának ünnepe 9-én 18 óra: szentmise.

Megtestesülés plébánia (Borbíró tér. 9.) 
7-én 20 óra: húsvéti vigília. 8-án 11 óra: Urunk feltá-
madásának ünnepe. 9-én 11 óra: szentmise.

Római katolikus ünnep

Görög katolikusok húsvétja
Attila téri görög katolikus templom 

7-én 7 óra: jeruzsálemi utrenye, 16 óra: Bazil-liturgia 
vecsernyével, 20 óra: feltámadási szertartás. 

8-án, 9-én és 10-én: 6.45, 8.30, 10 óra, 12 óra, 18 
óra: szent liturgia (8-án délelőtt minden liturgia után 

pászkaszentelés).
Görög katolikus szertartások a tócóskerti Szent Család 

templomban: 7-én 17.30: feltámadási szertartás. 
8-án, 9-én 10.30, 10-én 17 óra: szent liturgia  

(8-án pászkaszentelés).



A MI SZÍNHÁZUNK
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0198

A projekt részeként nyolc debreceni 
és két Hajdú-Bihar megyei oktatási-
nevelési intézményben (egy óvodában, 
két általános iskolában, hét középis-
kolában) foglalkoznak rendszeresen a 
Csokonai Színház művészei a diákok-
kal színjátszó szakkörök keretében. 
Különböző változatos programokat 
szerveznek a közép- és általános isko-
lás tanulóknak úgy, mint: színjátszó 
tábor; vetélkedőkből álló nézőiskola; 
mesefoglalkozás óvodásoknak; szín-
házbejárás az épület nézők által nem 
látott részeibe, mint például a dísz-
let- és jelmezraktár; színháztörténeti 
filmklub, amelyben egy-egy nagyobb 
színházi személyiségről filmeket vetí-
tenek és elemeznek együtt. Mindezek 
mellett beavató színházi formában is-
merhetik meg az opera műfaját és jel-
legzetességeit, valamint Arany János 
egy balladáját is színpadra állíthatják, 
saját előadásukban. A díszelőadásra 
2012 tavaszán kerül sor a Csokonai 
Színházban.

A pályázat címe:
A MI SZÍNHÁZUNK - A Csokonai 
Színház kapcsolatrendszerének fej-
lesztése a nevelési-oktatási intézmé-
nyekkel a gyerekek, tanulók kulturá-
lis érzékenységének, kreativitásának 
fejlesztése és a színházművészeti al-
kotások alaposabb megértése céljából

A beruházás összköltsége:
36 360 000 Ft

Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege:
36 360 000 Ft

Támogatási intenzitás
100%

Kedvezményezett:
Csokonai Színház 
4024 Debrecen, Kossuth u. 10.

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 
1134 Budapest, Váci út 45.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Irány az iskola 
és az óvoda

Messze még a szeptember, de 
az iskolakezdéshez már most fel 
kell keresni a debreceni oktatási 
intézményeket. A gyermek ugya-
nis, ha eléri az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget, tanköte-
lessé válik. A tankötelezettség 
teljesítését abban a naptári 
évben kezdi meg, amelyben a 6. 
életévét május 31-ig betölti.

A beiratkozás napján minden 
tanköteles korba lépett gyer-
meket be kell íratni – azokat is, 
akik még egy évig óvodában 
maradnak. Azok a szülők, 
akiknek a gyermeke idén május 
31-ig betölti a 6. életévét, de 
óvodai javaslatra iskolát csak 
2013-ban kezd, a gyermek 
regisztrációja érdekében fel 
kell, hogy keressék lakókörzetük 
bármelyik körzetes iskoláját. (Ez 
a regisztráció nem befolyásolja 
azt, hogy a gyermek 2013-ban 
majd hova jelentkezik, és hol 
kezdi meg tanulmányait.)

Az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. Az újonnan 
jelentkezőket az óvodai nevelési 
évben folyamatosan fogadják. 
A gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét 
betölti, napi négy órát köteles 
óvodában tölteni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, óvodai szakvélemény eredeti példánya, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

„A szülők az iskola körzeté-
hez tartozó utcákról és  

a beiskolázásról az óvodák-
ban és a www.debrecen.hu 
weboldalról tájékozódhatnak, 
az egyedi programokról az 

általános iskolákban kérhet-
nek felvilágosítást.”

Szekeres Antal jegyző



O Április 6., péntek 14 óra
Látássérültek kulturális fóruma a Belváro-
si Közössége Ház Pódiumtermében.

O Április 6., péntek 14 óra
Nagypénteki passió – a Kismacsi Közösségi 
Házban. Km.: Ráczné Veres Sára lelkész és a 
Kossuth utcai református gyülekezet kórusa.

O Április 6., péntek 15 óra
Tesz-Vesz Műhely a Modemben.  
Múzeumpedagógiai szakkör 6-tól 11 éves 
korig, előzetes bejelentkezéssel. Belépő:  
500 Ft. Tel.: (52) 504-304.

O Április 6., péntek 15 óra
Popcorner: Lyrics 1. Mit üzennek a dalszö-
vegek? Angol nyelvű beszélgetés az amerikai 
popkultúráról az Amerikai Kuckóban.

O Április 6., péntek 16 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Húsvét. 
Bibliai hagyományok és népszokások. Nagy-
pénteken, az Emlékkert színpadán passiójáték 
idézi meg az eseményeket.

O Április 6., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni buli az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! 
Nyitva: 20.30–01-ig, medencezárás 0.30-kor. 
Tel.: (52) 514-174.

O Április 7–9.
Húsvét a Hortobágyon! Hortobágy, Pusztai 
Állatpark. Pirostojás-keresés, pecsétgyűjtő 
játék, tojásfestés és kézműves-foglalkozások, 
arcfestés, állatsimogató bárányokkal, gidákkal, 
húsvéti vásár, pusztai fogatozás csikósok 
bemutatójával, halkészítési praktikák.

O Április 7., szombat
14 óra: Húsvéti kézműves-foglakozás és 
játszóház a Hepp Trupp Társulattal az Ifjúsági 
Házban. 16 óra: A 3 kismalac és a farkasok. 
Bábelőadás.

O Április 7., szombat
Ketrecharcgála a Hódos Imre Rendezvény-
csarnokban.

O Április 7., szombat 10 óra
Szombati műhely – játszóházi foglal-
kozás családoknak. Húsvéti tojásfestés, 
fényképtartó készítése a Tímárházban (Nagy 
Gál István u. 6.). Részvételi díj: 150 Ft/fő.

O Április 7., szombat 10 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Játékos kikap-
csolódás a családoknak. Program: Gyerekmati-
né az Apolló moziban.

O Április 7., szombat 10 óra
Malompark Családi Szombatok. Részletes 
program: www.malompark.hu.

O Április 7., szombat 15 óra
DVSC-Teva – Siófok NB I. 23. forduló az Oláh 
Gábor utcai stadionban.

O Április 7., szombat 16 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Húsvét. 
Bibliai hagyományok és népszokások.  
Helyszín: Emlékkert.

O Április 7., szombat 20 óra
Quimby-koncert a Lovardában. Előzenekar: 
Surfin’ Zhiguli.

O Április 8-tól
Bogdándy György festőművész 80 éves. 
Kiállítás a Simonffy Galériában.

O Április 8., vasárnap 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi úti  
Tesco-parkolóban.

O Április 8., vasárnap 10 óra
A vízilovak, a zsiráfok és az oroszlánok 
földjén – találkozás Afrika kincseivel a 
 Nagyerdei Kultúrparkban. Szakvezetéses séta.

O Április 8., vasárnap 16.30
DVSC-DEAC – REAC NB II-es labdarúgó- 
mérkőzés.

O Április 9., hétfő 10 óra
Húsvéti játszóház a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Április 9., hétfő 17 óra
Arvisura – Az ősi magyar hitvilág törté-
nete. A Debreceni Szeretet Egység Közösség 
előadása az Ifjúsági Házban.

O Április 10., kedd
English Gym and Fun. Kids. Zenés, vidám 
angol torna, 2–7 éveseknek a Méliusz-
központban.

O Április 10., kedd
Labdarúgó Diákolimpia az Oláh Gábor utcai 
bitumenes pályán.

Programok            időrendben

Neo bop, electronica, pop jazz, smooth jazz a Debrecen Jazz Grouppal a Kölcseyben április 10-én
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O koncert    O kiállítás    O rendezvény    O színház    O sport    O egyetemi centenáriumi



O Április 10., kedd
Mesés mesterkedés – játszóház (gyöngy-
fűzés, bőrzacskó és népi játékszerek készítése) 
óvodásoknak a Tímárházban. Előzetes beje-
lentkezéssel, csoportoknak, 400 Ft/fő.  
Tel.: (52) 321-260.

O Április 10., kedd 9.30, 11 és 14 óra
A kismalac és a farkasok. Kézműves-bábké-
szítő a Vojtina Bábszínházban.

O Április 10., kedd 16 óra
1980–2000-es évek: neo bop, electronica, 
pop jazz, smooth jazz. Előadás a Kölcsey Köz-
pontban a Debrecen Jazz Grouppal (Gyarmati 
Zoltán – szaxofon, Subicz Gábor – trombita, 
Zakar Zoltán – harsona, Erdei Kálmán – zongo-
ra, Fazekas Csaba – bőgő, Mátyás Ferenc – 
dob). Jegyár: 1000 Ft.

O Április 10., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Április 10., kedd 19 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Magdaléna 
Rúzsa-koncert a Kölcsey Központban.

O Április 10., kedd 19 óra
Illés Kálmán zongoraművész hangverse-
nye Liszt Ferenc műveiből a DE Zeneművészeti 
Karának kamaratermében.

O Április 10., kedd 20 óra
4. Dimenzió (4D) koncert a Romkertben.

O Április 11-ig
XXI. Debreceni Tavaszi Tárlat a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében. Megtekinthe-
tő hétfő kivételével naponta 10–19 óráig.

O Április 11–13.
X. Debreceni Költészeti Fesztivál. Szavaló-
verseny diákoknak Kiss Tamás verseiből. 11-én 
14 órától Libakerti Fiókkönyvtárban (Viola 
u. 23/A), 12-én és 13-án 14 órától a Kölcsey 
báltermében. – Kiss Tamás emléktáblájának 
avatása a Kölcsey Központban 12-én 17 órától. 
– Irodalmi est Kiss Tamás tiszteletére 12-én 
18 órától a Kölcseyben. KULTer Szalon – a 
költészet találkozása a vizuális és populáris 
kultúrával a Kölcseyben 12-én 20 órától. – 
RAJZÁS a Kölcsey Bényi Árpád-termében 13-
án. 15 órától Egyetemi irodalmi önképzőkörök 
délutánja (DEIK, LÉK. Felolvasás a fiatal szerzők 
munkáiból.) 16.30-tól A Fiatal Írók Szövetségé-
nek bemutatkozása. 17.30-tól Szkholion lapbe-
mutató a JAK tagjainak közreműködésével. 19 
órától JAK 30: a JAK-füzetek régebbi szerzőivel 
beszélget Lapis József kritikus.

O Április 11., szerda 9 óra
Debrecen színei – aszfaltrajzverseny 
a város napja alkalmából az Újkerti Közösségi 
Ház előtt.

O Április 11., szerda 9.30. 11 és 14 óra
Babszem Jankó. Kamarajáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 11., szerda 10 óra
Interaktív foglalkozás óvódásoknak a Ho-
mokkerti Közösségi Házban. – A bátor nyuszik. 
Vendég: Virág István bábszínész.

O Április 11., szerda 11 óra
Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Április 11., szerda 16 óra
Ifjúsági Ház: a Tehetséges Debreceni Fiata-
lokért Közalapítvány díjátadó ünnepsége.

O Április 11., szerda 16 óra
Verses délután a város napja és a költészet 
napja tiszteletére a Józsai Közösségi Házban. 
Közreműködik: Dánielfy Zsolt, a Csokonai 
Színház színművésze.

O Április 11., szerda 17 óra
Tűvel, fonállal varrott történelem... 
– Debreceni hagyományőrző alkotókörök 
kiállítása a Belvárosi Galériában. Megnyitja: 
Vajda Mária főmuzeológus. Köszöntőt mond: 
Somogyi Béla alpolgármester. Látható: május 
4-ig.

O Április 11., szerda 17 óra
Hozz egy verset: versbarátkör a Benedek 
Elek Könyvtárban. Kövesi Péter Ráadás című 
könyvének bemutatója.

O Április 11., szerda 17.30
Életreform est az Ifjúsági Házban. Kap-
csolatunk útvesztői – Domokiné Róth Mária 
reikimesterrel.

O Április 11., szerda 18 óra
Debrecen Város Napja. Ünnepi hangverseny 
a Kölcsey Központban. Közreműködik: Kodály 

Kórus Debrecen, Kodály Filharmonikusok Deb-
recen művészei, Sárosi Dániel és Somogyi-Tóth 
Dániel (orgona), Debreceni Egyetem Szaxofon 
Együttese, Sonus Ütőegyüttes.

O Április 11., szerda 18.30
A csodaszarvas nyomában. A magyar-
ságról dogmák és túlzások nélkül. Kövesi 
Péter előadássorozata az Ifjúsági Házban. 
Téma: Pilis, pálosok, táltosok.

O Április 11., szerda 19 óra
Latinovits Zoltán élete, halála és feltá-
madásai. Könyvbemutató a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban Ablonczy Lászlóval, valamint 
Latinovits egykori játszótársaival, Szabó Ildikó-
val és Cserhalmi Györggyel. Közreműködik: Kóti 
Árpád. A beszélgetést vezeti Rideg Zsófia.

O Április 11., szerda 19 óra
Tavaszi Színházi Esték: A Szahara kincse. 
Zenés, vígjáték a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban (Faraktár u. 67.).

O Április 11., szerda 22 óra
Campus Party a Lovardában. Vendég: dj. 
Sterbinszky.

O Április 12., csütörtök
Labdarúgó-diákolimpia az Oláh Gábor utcai 
műfüves labdarúgópályán.

O Április 12., csütörtök 9.30. 11 és 14 óra
Babszem Jankó. Kamarajáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 12., csütörtök 13 óra
VI. Megyei Versmondó Verseny a Benedek 
Elek Könyvtárban. 

O Április 12., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központban 
(Böszörményi u. 68. Füredi-kapu Lakópark).
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A kismalac és a farkasok: kézműves-bábké-
szítő április 17-én és 24-én a Vojtinában

Dánielfy Zsolt színművész is közreműködik 
a Józsai Közösségi Ház verses délutánján 
április 11-én



O Április 12., csütörtök 18.30
Spanyol nyelvű társalgási klub az Amerikai 
Kuckóban.

O Április 13–15.
Mangalicafesztivál a Kossuth-téren.

O Április 13–15.
Vasútmodell- és terepasztal-kiállítás a 
Józsai Közösségi Házban. Nyitva: 13-án 13–18 
óra, 14-én 9–18 óra, 15-én 9–17 óra.

O Április 13., péntek
Magna Cum Laude-koncert a Roncs Bárban 
(Csapó u. 27.).

O Április 13., péntek 10 és 14 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban.

O Április 13., péntek 11 óra
Forrest-futás a Gyulai István Atlétikai 
Stadionban.

O Április 13., péntek 13.30
A vacsora mint symposion. Konferencia tár-
latvezetéssel és katalógusbemutatóval Botond 
kiállításához kapcsolódva a Modemben.

O Április 13., péntek 15 óra
Tesz-Vesz Műhely a Modemben.  
Múzeumpedagógiai szakkör 6-tól 11 éves  
korig. Előzetes bejelentkezéssel. Belépő:  
500 Ft. Tel.: (52) 504-304.

O Április 13., péntek 15 óra
Popcorner: Lyrics 2. Mit üzennek a dalszö-
vegek? Angol nyelvű beszélgetés az Amerikai 
Kuckóban.

O Április 13., péntek 18 óra
Pause Cafe – a Debreceni Divatiskola 
bemutatója a Debreceni Művelődési Központ 
Pódiumtermében.

O Április 13., péntek 19 óra
Szerelem, vagy amit akartok – Shakes-
peare egy kicsit másképp. Waldorfos diákok 
előadása az Ifjúsági Házban.

O Április 13., péntek 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Csokonai Vitéz 
Mihály-bérlet.

O Április 14–15.
Nemzetközi Mini Jégkorongtorna a Jég-
csarnokban.

O Április 14–15.
Tollaslabda Magyar Bajnokság az Oláh 
Gábor utcai sportcsarnokban.

O Április 14.
Máté József művésztanár kiállítása az 
Élettudományi Galéria – Tudományegyetem 
Botanikus kert között. Látogatható hétköznap 
8–20 óráig, április 27-ig.

O Április 14.
Démoni ragály: a pestis. Kiállítás a Med-
gyessy Ferenc Emlékmúzeumban. A kiállítás 
megtekinthető hétfő kivételével minden nap 
10–16 óráig, június 3-ig.

O Április 14., szombat 9 óra
Éneklő ifjúság. Debrecen városi minősítő 
hangverseny a Belvárosi Közösségi Ház 
Pódiumtermében.

O Április 14., szombat 10 óra
Malompark Családi Szombatok. Részletes 
program: www.malompark.hu.

O Április 14., szombat 10.30
Ákombákom szakkör apróságoknak a 
Modemben. 

O Április 14., szombat 10.30
A Mackó házikója: az ÁkomBákom Bábszín-
ház előadása Méliusz-központban.

O Április 14., szombat 16 óra
Mátyás király asztalánál. A Hepp Trupp 
Társulat bábelőadása az Ifjúsági Házban. 

O Április 14., szombat 18 óra
Jégdiszkó a Jégcsarnokban.

O Április 14., szombat 19 óra
Papp Sándor gitárestje a Romkertben.

O Április 14., szombat 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Thuróczy Gyula-
bérlet.

O Április 14., szombat 19 óra
A magyar népzene ünnepe a Lovardában. 
Fellépnek: Bordó Sárkány Régizene Rend, Folk 
Error, Motiva, Kerekes Band, Goulasch djs and 
Mc Hipernomad.

O Április 14., szombat 22 óra
Ganxsta Zolee és a Kartel-koncert a Roncs 
Bárban. Előzenekar: Baby on the Woods.

O Április 15., vasárnap
Pazonyi László festőművész kiállítása 
a DOTE Elméleti Galériában. Látogatható 
minden nap 8–20 óráig, április 27-ig.
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100 éve született Kiss Tamás. A költő tiszteletére szavalóversenyt 
szerveznek és emléktáblát avatnak

Endes Mihály fotográfus képei a DOTE 
Elméleti Galériában április 13-ig láthatók



O Április 15., vasárnap
A Kárpát-medence szakrális földrajza. 
Balla Ede Zsolt előadása a Romkertben.

O Április 15., vasárnap
U12 kézilabda országos elődöntő a Hódos 
Imre Rendezvénycsarnokban.

O Április 15., vasárnap 10 óra
Kredenc Alkotói Piac a Medgyessy Ferenc 
Emlékmúzeumban. Kézművesek, képző- és 
iparművészek, fotósok, zenészek, alkotók havi 
találkozója.

O Április 15., vasárnap 10 óra
Babusgató. Tipegő. Ki hol lakik? Családi 
előadás a Vojtina Bábszínházban.

O Április 15., vasárnap 10 óra
II. Nem Oda Boda. Erdei terepfélmaraton 
és 10,5 km Bodaszőlőn. Információ: www.
korutfutok.fw.hu.

O Április 15., vasárnap 11 óra
Úton-útfélen. Vasárnapi múzeumpedagógiai 
foglalkozások 6 éves kortól a Modemben. 
A foglalkozások időtartam kb. 90 perc, 
 részvételi díj: 500 forint.

O Április 15., vasárnap 17 óra
Debreceni Tavaszi Fesztivál: Vasárnapi 
muzsika. A Canticum Novum Kamarakórus 
műsora a Kölcseyben. Vezényel: Török Ágnes, 
valamint a karvezetés szak végzősei, Arany 
Judit és Szenes Tamás.

O Április 16., hétfő 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben 
(Fórum).

O Április 16., hétfő 10 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban.

O Április 16., hétfő 13.30
Delta mozi: Muppets, a show. Információ és 
jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Április 16., hétfő 14 óra
Költészet napi program nyugdíjasoknak a 
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében.

O Április 16., hétfő 18.30
Debreceni Irodalmi Teaház. Abonyi Amb-
rus: R-év-út c. blogkönyvéből Újhelyi Kinga 
színművésznő olvas fel.

O Április 16., hétfő 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Universitas-
bérlet. Látja Isten, hogy állok a napon. 
Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Április 17., kedd
English Gym and Fun. Kids. Zenés, vidám 
angol torna, 2–7 éveseknek a Méliusz-
központban.

O Április 17., kedd
Etnokuckó a Mátyás Pincében. 18 óra: Hoppál 
Mihály: Táltosok és Sámánok. 20 óra: Muzsikál 
a Madaras Zenekar.

O Április 17., kedd
Játszóház (bőrzacskókészítés, gyöngyfűzés, 
népi játékszerek készítése) óvodásoknak. – 
Játszóházi program (tojásfestés, batikolás) 
iskolásoknak. Előzetes bejelentkezéssel, 
csoportoknak a  a Tímárházban. 400 Ft/fő. 
Információ: (52) 321-260.

O Április 17., kedd 9.15, 10.45 és 14 óra
A kismalac és a farkasok. Kézműves-bábké-
szítő a Vojtina Bábszínházban.

O Április 17., kedd 10 óra
Véradás a Józsai Közösségi Házban. (Vér-
nyomás-, vércukorszintmérés, életmód-tanács-
adás cukorbetegeknek, érzékenyítő program 
kicsiknek és nagyoknak a Vakok Egyesületével 
mézkóstolás, reformétel-kóstolás, gyermek-
foglalkozások, masszás, lelki betérő.

O Április 17., kedd 13.30 és 15 óra
Delta mozi: Muppets, a show. Információ és 
jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Április 17., kedd 
17 óra: Angol társalgási klub az Amerikai 
Kuckóban. 18 óra: Gangsters, private eyes, 
low-lifes – American film noir. Todd Berli-
ner, a University of North Carolina Wilmington 
Film Intézetének professzorának angol nyelvű 
előadása.

O Április 17., kedd 18.30
Táplálkozási szokásaink. Égerházi Anikó, 
Kazimir Ágnes előadása a Romkertben.

O Április 17., kedd 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Szabó Magda-
bérlet. Látja Isten, hogy állok a napon. 
Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport     O egyetemi centenáriumi

Éneklő ifjúság: városi minősítő hangversenyt tartanak a Belvárosi 
Közösségi Ház Pódiumtermében április 14-én

A magyar népzene ünnepén, április 14-én 
a Kerekes Band is fellép a Lovardában



O Április 18.
Ritók Lajos grafikus-, festőművész 
kiállítása a Szabó Magda Könyvesbolt és 
Galériában (Piac u. 11–15.) május 2-ig látható.

O Április 18., szerda
Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Április 18., szerda 11 óra
Fiatalok órája – életvezetési tanoda 8. 
osztályosoknak a Kőrösi Csoma Sándor 
Tagintézményben (Nagymacs) Hunyadiné 
Kalányos Mónika és Balláné Lőrinczi Tímea 
családgondozókkal.

O Április 18., szerda 13.30
Delta mozi: Muppets, a show. Információ és 
jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Április 18., szerda 15 óra
Essay writing workshop. Robin Whitford 
segít az amerikai egyetemi felvételi esszé 
megírásához az Amerikai Kuckóban.

O Április 18., szerda 16.30
Helytörténeti esték: A tudományos 
Bihar-kutatásért. Előadás a Méliusz-
központban.

O Április 18., szerda 18.30
A csodaszarvas nyomában. A magyar-
ságról dogmák és túlzások nélkül. Kövesi 
Péter előadása az Ifjúsági Házban. Téma: Pilis, 
pálosok, táltosok.

O Április 18., szerda 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Lontay Margit-
bérlet.

O Április 19–22.
A Föld napja rendezvényei a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Április 19. – május 8.
Kiss József fotótárlata és az Alkotó Peda-
gógusok kiállítása a Méliusz-központban 
(május 8-ig látható). 

O Április 19., csütörtök 9.30. 11 és 14 óra
Babszem Jankó. Kamarajáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 19., csütörtök 10 óra
Tabuk nélkül a szexualitásról – Prevenciós 
előadás diákoknak a Józsai Közösségi Házban 
Ecsedyné Szabó Judit egészségfejlesztővel.

O Április 19., csütörtök 15 óra
A legjobb dolgok váratlanul történnek – 
családi délután nyugdíjasoknak a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Április 19., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Április 19. 17 óra
7réteg. A Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola díszlet- és 
jelmeztervező szakos tanulóinak bemutatkozó 
kiállítása a Vojtina Bábszínházban. Látogatha-
tó hétköznap 9–17 óráig, szombat és vasárnap 
9–12-ig.

O Április 19., csütörtök 
17 óra: Olvasóprogram az Amerikai Kuckó-
ban. 18 óra: Angol nyelvű előadás a nemzeti 
parkokról.

O Április 19., csütörtök 18 óra
Magyar szemmel a nagyvilágban. 
Szentpéter vár: Pap Gábor előadása a Péchy-
szakközépiskolában (Varga u. 5.). Belépődíj: 
1000 Ft.

O Április 19., csütörtök 18 óra
Mese minden időben – Grimm-mesék 
(Jancsi és Juliska, Piroska és a farkas stb.) mo-
dern környezetben, zenés, táncos betétekkel. 
A finn Arkadia Gimnázium diákjainak előadása 
a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében.

O Április 19., csütörtök 19 óra
Tóték. Víg Kamaraszínház, prózai előadás.

O Április 19., csütörtök 19.30
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
koncertje a Bartók Teremben. Közreműködik: 
Lovro Pogorelich (zongora). Vezényel: Kocsis 
Zoltán.

O Április 19., csütörtök 20 óra
Moldvai táncház az Ifjúsági Házban. 
Táncház énektanítással, videovetítéssel. 
Közreműködnek: Molnár Előd, Mészáros Peti. 
Belépő: 300 Ft.

O Április 20–21.
KULTműhelyek Országos Konferenciája 
a Modemben.

O Április 20–21.
Sportivity – 1912 perc sport a Debreceni 
Egyetem Centenáriumának keretében.

O Április 20.
Pistyur Imre Munkácsy-díjas szobrászmű-
vész, a XXI. Debreceni Országos Nyári Tárlat 
fődíjasának kiállítása a Kölcsey Központ Bényi 
Árpád-termében. A kiállítás hétfő kivételével 
naponta 10–19 óra között látható. 

O Április 20.
A Duna-Tisza közi népművészeti egyesü-
let kiállítása a Tímárházban.
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Baráti üdvözlettel. Maximum 60 centis körök. –  
A Műterem Galériában április 15-ig látható a tárlat

Vasárnapi muzsika: április 15-én a Canticum Novum Kamarakórus lép fel a Kölcseyben



O Április 20., péntek
Csányi-Kowalsky akusztikus koncert 
a Roncs Bárban.

O Április 20., péntek 9.30 és 11 óra
Babszem Jankó. Kamarajáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 20., péntek 11 óra
Lurkó Kuckó kiskamaszoknak a Kőrösi 
Csoma Sándor Tagintézményben. 

O Április 20., péntek 14 óra
Fiatalok napja az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 20., péntek 15 óra
Tesz-Vesz Műhely a Modemben. Múzeumpe-
dagógiai szakkör 6-tól 11 éves korig, előzetes 
bejelentkezéssel. Belépő: 500 Ft. Tel.: (52) 
504-304.

O Április 20., péntek 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Téri Árpád-
bérlet.
Bohémélet. Premier. Csokonai Színház, 
Csokonai Vitéz Mihály-bérlet.

O Április 20., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni buli az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! 
Nyitva: 20.30–01-ig, medencezárás 0.30-kor. 
Tel.: (52) 514-174.

O Április 21–22.
Aranyhíd Galéria képzőművészeti kiállí-
tása és vására az Ifjúsági Házban.

O Április 21., szombat
Special Providence/HAELO-koncert a Roncs 
Bárban.

O Április 21., szombat 9 óra
Nyuszi-kupa – minitenisztorna a Kismacsi 
Közösségi Házban. Nevezés április 18-ig, 
személyesen a Közösségi Házban.

O Április 21., szombat 10 óra
Malompark Családi Szombatok. Részletes 
program: www.malompark.hu.

O Április 21., szombat 10 óra
Szombati műhely – játszóházi foglalko-
zás családoknak. Húsvéti tojásfestés, fény-
képtartó készítése a Tímárházban. Részvételi 
díj: 150 Ft/fő.

O Április 21., szombat 10.30
Micimackó kalandjai: az Alföld Gyermek-
színpad előadása A. A. Milne művei alapján a 
Méliusz-központban.

O Április 21., szombat 18 óra
Jégdiszkó a Jégcsarnokban.

O Április 21., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Gyöngyös 
férfi NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Április 21., szombat 19 óra
Georgian Storm: A repülő grúzok a Kölcsey 
Központban.

O Április 21., szombat 19 óra
Illúziók. Víg Kamaraszínház, Csortos Gyula-
bérlet.
Bohémélet. Csokonai Színház, Thuróczy 
Gyula-bérlet.

O Április 22., vasárnap 9 óra
Babaruhavásár a Hódos Imre Rendezvény-
csarnokban.

O Április 22., vasárnap 10 óra
Vitéz Kukoricza János históriája a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 22., vasárnap 16 óra
Magyarnóta-díszelőadás a Lovardában. 
Km.: Farkas Rozika, Szabó Eszter, Kolostyák 
Gyula, Fényes György, Drágán Lajos, Liszter 
Sándor. Zenekar: Sárközi Béla héttagú 
cigányzenekara.
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A beregszászi társulat egyik legnevesebb előadásával köszönti a 100 éve született Örkény 
Istvánt a Csokonai Színház április 19-én

O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport     O egyetemi centenáriumi

Zéró évek: a 
szlovák vizuális 
művészet 1999 
és 2011 közötti 
korszakát mutatja 
be a Modem 
tárlata



O Április 22., vasárnap 17 óra
DVSC-DEAC – Újpest FC II. NB II-es labdarú-
gó-mérkőzés.

O Április 22., vasárnap 18.30
DVSC-Teva – Kaposvári Rákóczi FC NB I. 25. 
forduló az Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 23., hétfő 9 óra
A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium Igazságügyi Szolgálatának 
disszeminációs roadshow-ja az Ifjúsági 
Házban.

O Április 23., hétfő 14 óra
„A férfi a nőre gondol. A nő arra gondol, 
amit gondol róla a férfi.” – Program 
nyugdíjasoknak a férfiak napja alkalmából a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 23. 17 óra
Nemez- és gyöngyből készült ékszekerek 
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban. Kurucz 
Ildikó és Szegedi Anita munkái. Mny.: Mátrai-
Nagy Andrea etnográfus. Látható: május 4-ig.

O Április 23., hétfő
18 óra: Bohémélet. Csokonai Színház, Ady 
Endre-bérlet. 19 óra: A gyertyák csonkig 
égnek (Parázs). Horváth Árpád Stúdiószín-
ház, bérletszünet.

O Április 23., hétfő 18.30
A Valóság Dimenziói a Romkertben. Előadó: 
Dienes István.

O Április 23., hétfő 18.30
DEAC – Rubeola NB I. futsalmérkőzés 
a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

O Április 23., hétfő 19 óra
Örkény István: Macskajáték. A Száguldó 
Orfeum vendégjátéka a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban.

O Április 24., kedd
English Gym and Fun. Zenés, vidám angol 
torna, 2–7 éveseknek a Méliusz-központban.

O Április 24., kedd
Játszóház (gyöngyfűzés, bőrzacskó, népi 
játékszerek készítése) óvodásoknak a Tímár-
házban. Bejelentkezéssel, csoportoknak.  
400 Ft/fő. Tel.: (52) 321-260.

O Április 24., kedd 9 óra
A Hajdú-Bihar megyei versmondó 
verseny és irodalmi pályázat értékelése a 
Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében.

O Április 24., kedd 9.30, 11 és 14 óra
A kismalac és a farkasok. Kézműves-bábké-
szítő a Vojtina Bábszínházban.

O Április 24., kedd 13 óra
Beszéljük meg! Testi-lelki egészség, 
konfliktusok kezelése, problémamegoldás, 
veszteségek feldolgozása – Hunyadiné 
Kalányos Mónika családgondozóval a Kismacsi 
Közösségi Házban.

O Április 24., kedd 16 óra
Ifjúsági hangverseny a Bartók Teremben. 
Műsor: J. S. Bach: János-passió BWV 245. Köz-
reműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen, 
Kodály Kórus Debrecen. Vezényel: Pad Zoltán.

O Április 24., kedd 18.30
A test határai. Égerházi Anikó, Kazimir Ágnes 
előadása a Romkertben.

O Április 24., kedd 19 óra
Amit tudni akarsz a dzsesszről – előadás 
és koncertsorozat a Kölcsey Központban. Köz-
reműködik: Grencsó Realtime Music Kollektív.

O Április 24., kedd 19 óra
A gyertyák csonkig égnek (Parázs). Hor-
váth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Április 25., szerda
Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Április 25., szerda 9.30, 11 és 14 óra
A vén kutya. Dramatikus előadás a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 25., szerda 17 óra
Tavaszi megújulás, megtisztulás: fűszerek 
és aromák – Jenei Brigitta reformétkezési 
tanácsadó előadása, bemutatója az Ifjúsági 
Házban.

O Április 25., szerda 17 óra
Tabuk nélkül a drogokról és a dohányzás-
ról. Felvilágosító előadás szülőknek a Lorántffy 
Zsuzsanna Általános Iskolában (Józsakert u. 
9.). Km.: Kovács Károly, a Drogambulancia 
munkatársa.

O Április 25., szerda 19 óra
Bohémélet. Csokonai Színház, Tóth Árpád-
bérlet.

O Április 25., szerda 19 óra
Zorán Körtánc – Kóló – lemezbemutató 
koncert a Kölcsey Központban.

27

Tavaszi megújulás, megtisztulás: fűszerek és aromák – Jenei Brigitta reformétkezési 
tanácsadó az Ifiházban április 25-én

Aranyhíd Galéria: 
képzőművészeti kiállítás 
és vásár lesz az Ifiházban 
április 21–22-én (Hornyik 
Zoltán: Hegyek közt)



O Április 26., csütörtök
Bemutatkozik a Debreceni Egyetem 
Angol–Amerika Intézete – egész napos 
programok a Méliusz-központban.

O Április 26., csütörtök 9.30, 11 és 14 óra
A vén kutya. Dramatikus előadás a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 26., csütörtök 14 óra
Ifjúsági hangverseny a Bartók Teremben. 
Műsor: J. S. Bach: János-passió BWV 245. Köz-
reműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen, 
Kodály Kórus Debrecen. Vezényel: Pad Zoltán.

O Április 26., csütörtök 15 óra
Betegjogok és vércukormérés – a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Április 26., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Április 26., csütörtök 19 óra
Bohémélet. Csokonai Színház, Lendvay 
Márton-bérlet.

O Április 26., csütörtök 19.30
ÚJ Jazz sorozat IV. a Modemben. Fixi 4. 
Vendég: Fenyvesi Márton.

O Április 27., péntek
Lyuhász Lyácint Bt.-koncert az Ifjúsági 
Házban.

O Április 27., péntek
The Grenma/Till We Drop/Our Youth-
koncert a Roncs Bárban.

O Április 27., péntek 9.30 és 11 óra
A vén kutya. Dramatikus előadás a Vojtina 
Bábszínházban.

O Április 27., péntek 11 óra
Ifjúsági hangverseny a Bartók Teremben. 
Műsor: J. S. Bach: János-passió BWV 245. Köz-
reműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen, 
Kodály Kórus Debrecen. Vezényel: Pad Zoltán.

O Április 27., péntek 14 óra
A tánc világnapja a Debreceni Népi Együttes-
sel a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 27., péntek 15 óra
Tesz-Vesz Műhely a Modemben. Múzeumpe-
dagógiai szakkör 6-tól 11 éves korig. Belépő: 
500 Ft. A részvételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges! Tel.: (52) 504-304.

O Április 28. – május 1.
Hosszú hétvégék a Hortobágyon. Gyerek-
madarászfutam a Hortobágy-halastavi 

tanösvényen, állatok és halak etetése, pusztai 
fogatozás, csikósok bemutatója, lovaglás, 
halastavi csónakázás, kézművesvásár, sajtok és 
bioélelmiszerek vására stb.

O Április 28.
Ifj. Kozma Péter festőművész kiállítása az 
Élettudományi Galéria – Tudományegyetem 
Botanikus kert között. Látogatható hétköznap 
8–20 óráig, május 11-ig.

O Április 28., szombat 10 óra
Malompark Családi Szombatok. Részletes 
program: www.malompark.hu.

O Április 28., szombat 18 óra
Janicsák Veca – Veca Világa élő koncert 
a Kölcsey Központban.

O Április 28., szombat
2. Szent György-napi kihajtási ünnep 
a Hortobágyon.

O Április 28., szombat
Supernem-koncert a Roncs Bárban.

O Április 28., szombat 10 óra
Waldorf-vásár és Családi Nap a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban.

O Április 28., szombat 10.30
Ákombákom szakkör apróságoknak a 
Modemben. 

O Április 28., szombat 17 óra
A 3 Judit és az Anzix. Slágerek Karádytól 
napjainkig. Nosztalgia est a Belvárosi Közös-
ségi Házban. Km.: Soós Judit, Sándor Judit és 
Makai Judit táncdalénekesek.

O Április 28., szombat 18 óra
Jégdiszkó – Flower Party a Jégcsarnokban.

O Április 28., szombat 19 óra
Kóbor csillag. Csokonai Színház, Csortos-
Gyula-bérlet.

O Április 29. – május 11.
Pataj Pál festőművész kiállítása a DOTE 
Elméleti Galériában. Látogatható minden nap 
8–20 óráig.

O Április 29., vasárnap
Sex Action/Rómeo Vérzik-koncert a Roncs 
Bárban.

O Április 29., vasárnap 10 óra
A székely menyecske meg az ördög. Csalá-
di vendégelőadás a Vojtina Bábszínházban.

O Április 29., vasárnap 15 óra
Rendhagyó tárlatvezetés feLugossy 
Lászlóval a művész 7 milliárd emberi agy, 
nagyjából című kiállításának finisszázsaként.

O Április 29., vasárnap 19 óra
Peter és Jerry, Állatkerti történet. Horváth 
Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

Hosszú hétvége a Hortobágyon. Gazdag pusztai program várja 
az érdeklődőket április 28. és május 1. között

Magyarnóta-est lesz a Lovardában 
április 22-én. Fellép Liszter Sándor is
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Beszélgetés szeretetről, szerelemről,  
szeretkezésről. Müller Péter estje  
a Kölcsey Központban május 8-án

O Április 30., hétfő
Kelet-Underground Tehetségkutató 
elődöntő a Roncs Bárban.

O Április 30., hétfő 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben.

O Április 30., hétfő 18.30
Irodalmi esték a Romkertben. Házigazda: 
Buti Boglárka. Varró Dániel novellák.

O Április 30., hétfő 19 óra
Bohémélet. Csokonai Színház, Mensáros-
László-bérlet.

O Május 1., kedd 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat: Bódi Marianna és Haja Zsolt áriaestje a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében. Zongorán 
közreműködik: Böszörményi Judit.

O Május 2., szerda
Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Május 2., szerda 15 óra
Nyugdíjasklub a Benedek Elek Könyvtárban. 
Hornyák András A torony éneke című könyvé-
nek bemutatója. 

O Május 3., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Május 3., csütörtök 18 óra
Magyar szemmel a nagyvilágban. Láto-
gatóban „rokonainknál”. Pap Gábor előadása 
a Péchy-szakközépiskolában (Varga u. 5.). 
Belépődíj: 1000 Ft.

O Május 3., csütörtök 19 óra
Markos–Nádas 30. Kabaréest a Kölcsey 
Központban. Km.: Markos György, Nádas 
György, Gesztesi Károly, Fésüs Nelly, Heilig 
Gábor, Szilágyi János.

O Május 4–6.
Hajdúép Építési és Lakberendezési 
Szakkiállítás, illetve Kertép Kertépítési 
Szakkiállítás a Főnix Csarnokban. Nyitva: 
pénteken 12–18 óra, és szombat–vasárnap 
10–18 óra között.

O Május 4., péntek
AmberSmith/EZ Basic-koncert a Roncs 
Bárban.

O Május 4., péntek 17 óra
Virágcsipke minden ág, csupa virág a 
világ... – rajzpályázat eredményhirdetése a 
Józsai Közösségi Házában. A józsai óvodások és 
alsósok részére, Gazdag Erzsi születésének 100. 
évfordulója alkalmából kiírt pályázatra április 
27-ig lehet nevezni.

O Május 4., péntek 20.30
Éjszakai fürdőzés. Záróra utáni buli az 
Aquaticum Mediterrán Élményfürdőben! 
Nyitva: 20.30–01-ig, medencezárás 0.30-kor. 
Tel.: (52) 514-174.

O Május 5., szombat
Magashegyi Underground-koncert a 
Roncs Bárban.

O Május 5., szombat 10 óra
Malompark Családi Szombatok. Részletes 
program: www.malompark.hu.

O Május 5., szombat 17.30
DVSC-DEAC – Bp. Honvéd II. NB II-es labda-
rúgó-mérkőzés.

O Május 7., hétfő 10 óra
Csiri-biri babatorna a Labyrinth Worldben.

O Május 8., kedd
English Gym and Fun. Kids. Zenés, vidám 
angol torna, 2–7 éveseknek a Méliusz-
központban.

O Május 8., kedd 18 óra
Szeretet – beszélgetés szeretetről, 
szerelemről, szeretkezésről. Müller Péter 
estje a Kölcsey Központban.

O Május 8., kedd 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenyso-
rozat: Kumoi Masato (Japán) szaxofonművész 
hangversenye a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Km.: Puskás Levente (szaxofon), 
Váradi Judit (zongora), és a Zeneművészeti Kar 
szaxofon tanszaka.

O Május 9., szerda
Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Május 9., szerda 17 óra
Hozz egy verset: versbarátkör a Benedek 
Elek Könyvtárban. Vendég: Bencs Gabriella és 
Papp Judit.

O Május 9., szerda 18.30
A csodaszarvas nyomában. Kövesi Péter 
előadássorozata az Ifjúsági Házban.  
Téma: A magyar műveltség.

O Május 9., szerda 19 óra
Mozart–Beethoven–Brahms-koncert a DE 
aulájában. Km.: Shuller Gyula (Svájc, hegedű), 
Kodály Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: 
Gál Tamás.

ELŐZETES

O Május 12–13.
Colours Fesztivál az Apolló moziban.

O Május 17., csütörtök 19 óra
Borzug, Nyugszom csárda – mese cimba-
lommal. Berecz András nagyvárosi mesemon-
dó estje a Kölcsey Központ Nagytermében.

O Május 21–27.
31. Úszó-Európa-bajnokság a Sportuszo-
dában.

A különleges színpadi akcióiról ismert Lyuhász Lyácint Bt.  
április 27-én ad koncertet az Ifiházban

Még látható tárlatok
Orosz Klaudia – Vojtina, április 10-ig
Debreceni viseletek – Tímárház, 12-ig
Kolozsváriné Ugrai Mária –  Élettudo-

mányi Galéria és Botanikus kert 
között, 13-ig

Endes Mihály – DOTE Elméleti  
Galéria, 13-ig

Aknay János és Balanyi Károly – 
Sesztina Galéria, 14-ig

Medgyessy-gimnázium művész- 
tanárai – Műterem Galéria, 15-ig

Lackó-Szilágyi Imre – Szabó Magda 
könyvesbolt, 17-ig

Kovács Zoltánné – Tímárház, 20-ig
Debreceni Fotóműhely – Józsai 

Közösségi Ház, 25-ig
Hajdúbagosi alkotótábor –  

VOKE Egyetértés Művelődési 
Központ, 30-ig



Harcban a vízipólósok
O A bajnok Eger elleni dicséretes helytállás után 
(idegenben 9–13, itthon 12–13) Varga Tamásékra a 
vízilabda OB I-es bajnokság rájátszásának második 
körében a Ferencváros együttese vár április 10-én 
(házigazdaként) és 12-én (vendégként). Ha Gyön-
gyösi András tanítványai legyőzik a zöld-fehéreket, 
abban az esetben a nemzetközi kupaszereplést érő 
ötödik helyért folytathatják az április második felé-
ben esedékes utolsó, mindent eldöntő fordulóban, 
méghozzá a Szolnok ellen.

O A költészeti fesztiválon helyet kap a fiatal iroda-
lom is: április 13-án az egyetemi irodalmi önképző-
körök délutánján színre lép a DEIK és a LÉK irodalmi 
kör a Kölcsey Bényi Árpád-termében, bemutatkozik 
a Fiatal Írók Szövetsége, színre lép a Szkholion fo-
lyóirat, a JAK-füzetek régebbi szerzőivel pedig Lapis 
József kritikus beszélget.
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A vén kutya
O Kerekerdő közepén minden esztendőben találkát 

ad egymásnak négy jóbarát: a kutya, a malac, 
a macska és a ló. Most viszont mindegyikük elkésik. 

Ennek nagy ára van: elvarázsolódnak, összekeve-
redik rajtuk minden, és furcsa, eddig még sosem 
látott lényekké válnak. Vajon mit tegyenek, hogy 

 visszakapják eredeti alakjukat? 
A vén kutya, a Vojtina dramatikus előadása 
április végén kerül színre a bábszínházban:  

25-én, 26-án és 27-én.

Tavaszodik 
a Kultúrparkban

O Gyűrűsfarkú makik születtek pár hete az 
 állatkertben. A nőstények szép időben már kint 
napoznak a kölykökkel és várják a látogatókat. 

Nem csupán velük lehet találkozni az Állatkert-
ben: 8-án Afrika kincsei, a vízilovak, a zsiráfok, 

és az oroszlánok világába szerveznek szakveze-
téses sétát, 9-én húsvéti játszóház lesz, 19–22. 

között pedig  Föld-napi rendezvények.
Május elsejéig minden hétvégén nyitva lesz a 

Vidámpark, azt követően pedig szeptember 30-
ig minden nap várja a szórakozásra, kikapcsoló-

dásra vágyó látogatókat.

Lesz 
líra is



– Itt is a riporteri munka áll igazán közel hozzám 
– mondja, amikor arról kérdezzük, mi a vonzó szá-
mára ebben a szakmában. – szeretem, ha lehető-
séget kapok arra, hogy „nyomozzak”, kiderítsem az 
igazságot.

Bármilyen területtel szívesen megbirkózik, de 
különösen a motorok világa és a sport hozza lázba, 
valamint azok a közéleti témák, melyek az életről, 
a hétköznapokról, ügyes-bajos 
dolgainkról szólnak.

– Én is fizetek számlákat, 
nekem is figyelni kell arra, hogy 
működjön a család. Nem nehéz 
tehát úgy kérdezni, hogy a néző 
is megkapja a válaszokat – 
mondja, s elárulja, hogy egyéb-
ként évekig egy chopper boldog 
tulajdonosa volt, ám ezt aztán később babakocsira 
cserélte...

S hogy indul egy átlagos napja a Debrecen 
Televízióban?

– Reggel van egy értekezlet, amikor megnéz-
zük, milyen témákat dolgozunk fel. A szerkesztők 
ismerik a riportereket, lehetőleg személyre szabva 
osztják a feladatokat. Ilyenkor végig kell gondol-
nom, kihez fordulhatok, ki lesz, aki segíthet, vagy 
meg tudja mondani, ki illetékes az adott témában. 
Amikor elindulunk a kollégáimmal – általában egy 
operatőr, egy technikus és egy riporter alkotja 

a stábot –, gyorsan végigbeszéljük az autóban, 
milyen képekre lesz szükség, kitől és mit fogunk 
kérdezni. Fontos, hogy ilyenkor már határozott 
elképzelésünk legyen – némi túlzással akár már azt 
is sejteni lehet ilyenkor, mit fog válaszolni az, akit 
kérdezünk...

Gyorsan kell dolgozni – árulja el Brigitta –, mert 
a felvételekkel még sok munka lesz a stúdióban. 

Meg kell szerkeszteni, vágni, 
beleilleszteni az esti híradóba, 
a Napszemlébe. 

– Az nagyon jó érzés, ha 
sikerrel járunk – mondja, s 
felidézi az egyik első nagyobb 
munkáját, amikor egy piramis-
játék szervezőinek a nyomába 
eredt. – Erre is egyetlen nap 

állt rendelkezésre, amibe bele kellett, hogy férjen 
a papírok kikérése a cégbíróságról, az út Józsára, 
a kérdezősködés, az oknyomozói munka. s bizony, 
meglepő volt, amikor azt tapasztaltuk, egy idegen 
autó követi stábunkat...

A jó munka feltétele a tájékozottság, a gyor-
saság, a szakmai felkészültség és elhivatottság, 
mondja Brigi, s hozzáteszi: plusz a stabil családi 
háttér. Egy riporter ugyanis dolgozhat húsvétkor 
vagy szombaton is – mert a hírek, az események 
világában soha nincs szünet...

A hírek  
világában  
soha nincs 
szünet

„A jó munka feltétele 
a tájékozottság, a gyorsaság, 
a szakmai felkészültség és 

elhivatottság.”

Sebész vagy jogász szeretett volna lenni, végül tanító-kommunikáció szakon végzett. 
Temperamentuma miatt azonban úgy érezte, az utóbbi áll közelebb hozzá. Rögtön 
a főiskolai évek után eljegyezte magát a médiával és rádiózni kezdett Terhes Brigit-
ta. Riporterként dolgozott, s nagy kitartással kereste a válaszokat a kérdésekre. Amikor 
a Debrecen Televíziótól kapott egy lehetőséget 2006-ban, örömmel vágott bele.
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Egyéni Európa-bajnoki középdöntő
Többéves kihagyás után Debrecen ismét visszakerül a nemzetközi salakmotoros-térképre, ugyanis világversenyt 
rendezhetünk a Gázvezeték utcai stadionban. Az idén új lebonyolítású egyéni Európa-bajnokság egyik állomása 
lesz a cívisvárosi viadal, ahol 13 (!) nemzet versenyzői képviselik országukat.
Hazai színekben Tabaka József és Magosi Norbert szállnak nyeregbe. A Debrecen Speedway SE versenyzőinek a 
maximumot kell nyújtaniuk, ha tovább akarnak jutni a sorozatban, hiszen csak az első 5 hely kiadó a kontinens 
legjobbjai közé. Szurkoljunk együtt a magyar motorosoknak!

Május 1., 16 óra  i  debrecen, gázvezeték u. 35. i  www.debrecenspeedwayse.hu
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Áprilisi filmkavalkád

 Titanic 3d

 A titánok 
 haragja 3d

 Amerikai pite:  
 A találkozó

A látványos, izgalmas és romantikus történet 11 
Oscar-díjat nyert; máig a világ második legsikere-
sebb filmje, és világsztárrá tette mindkét fősze-
replőjét. Rendezője, James Cameron azóta az 
Avatarral bebizonyította, hogy a világ legsikeresebb 
filmjeinek biztos kezű készítője. Most a mindenki ál-
tal ismert Titanicot teljesen új technikával álmodta 
széles vászonra az egykori legnagyobb utasszállító 
kihajózásának 100. évfordulójára.

Tíz éve béke van. Zeusz félisten fia, Perszeusz (sam 
Worthington) már nem az istenekkel hadakozik, 
egyszerű halász lett, és a fiát neveli. De az Olüm-
poszon sosem tartós a nyugalom. A titánok ismét 
próbálnak az istenek fölé kerekedni, és a halhatat-
lanok már nem elég erősek ahhoz, hogy ellenáll-
janak. A lázadást Kronosz vezeti, akit egykor saját 
fiai vetettek a Tartarosz mélyére. Amikor híre jön, 
hogy az engedetlen titán már az istenek között is 
talált szövetségest, és Hadész (Ralph Fiennes) meg 
Arész (Edgar Ramírez) az ő oldalára állt, Perszeusz 
kénytelen emlékezni rá, hogy az ő igazi hivatása 
valójában mégis a harc. 

Összeállította: TPL

Az Amerikai pite szereplőit kicsit több, mint egy év-
tizeddel később látjuk viszont, amikor újból össze-
jönnek az érettségi találkozó apropóján. Az azóta 
eltelt évek során Jim és Michelle összeházasodtak, 
Kevin és Vicky pedig búcsút mondtak egymásnak. 
Oz és Heather eltávolodtak, de Finch még mindig 
vágyakozik stifler mamája után. Most a régi bará-
tok felnőttként térnek haza, hogy emlékezzenek a 
hormonoktól duzzadó tinédzserekre, akik voltak...

Moziműsor
Április az Apollóban

NAGyTErEM
5–11.: 16 Éjfélkor Párizsban
5–7, 9–11.: 13.45 Csizmás, a kandúr
6–11.: 18.15, 20.30 Project X – a Buli elszabadul
7.: 10 Húsvéti gyerekmatiné:  Táncoló talpak 2.
12–18.: 13.45, 16, 18.15, 20.30 Csempészek
19–25.: 13.45, 16, 18.15 Az erő krónikája
19–25.: 20.30 Az ördög benned lakozik
26. – máj. 2.: 13.45, 16 john Carter
26. – máj. 2.: 18.15, 20.30 A titánok haragja

KISTErEM
5–11.: 18 Együtt az ég alatt
5–11.: 16, 20 rém hangosan és irtó közel
12–18.: 16, 20 Van pápánk
12–18.: 18 óra Náder és Simin, 

 egy elválás története
19–25.: 16, 18, 20 A legszebb dolog 
26. – máj.: 2. 16, 18, 20 Krízispont

ArT TErEM
5–11.: 19.30 Együtt az ég alatt
5–11.: 17 Hadak útján
12–18.: 17, 19.30 Csak a szél
19–25.: 17 Az ajtó
19–25.: 19 Magyarország 2011
26. – máj.: 2. 17, 19.30 Hasta la vista

Még több film, még több moziműsor:
a Dehir.hu hírportálon.dehir.hu



Egyéni Európa-bajnoki középdöntő
Többéves kihagyás után Debrecen ismét visszakerül a nemzetközi salakmotoros-térképre, ugyanis világversenyt 
rendezhetünk a Gázvezeték utcai stadionban. Az idén új lebonyolítású egyéni Európa-bajnokság egyik állomása 
lesz a cívisvárosi viadal, ahol 13 (!) nemzet versenyzői képviselik országukat.
Hazai színekben Tabaka József és Magosi Norbert szállnak nyeregbe. A Debrecen Speedway SE versenyzőinek a 
maximumot kell nyújtaniuk, ha tovább akarnak jutni a sorozatban, hiszen csak az első 5 hely kiadó a kontinens 
legjobbjai közé. Szurkoljunk együtt a magyar motorosoknak!

Május 1., 16 óra  i  debrecen, gázvezeték u. 35. i  www.debrecenspeedwayse.hu

Megfejtéseiket április  
20-ig várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 

10., ill. e-mailben:  
rejtveny@debrecenikorzo.hu
A helyes megfejtők között 

belépőket sorsolunk ki  
a Markos–nádas 30  
előadásra (május 3., 

Kölcsey Központ).
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A márciusi rejtvény meg-
fejtése: A híd a középpont 
a Hortobágy megfoghatat-
lan végtelenjében. Nyer-
tesek: Kovács lukácsné 
(sesztina u.), dávid diána 
(Oláh Károly u.). Ők 2–2 
belépőjegyet nyertek Wim 
Mertens koncertjére a 
Kölcsey Központba.

A humor nagyágyúi Fergeteges prog-
ram helyszíne lesz május 3-án 19 órától a Kölcsey 
Központ. A főszerepet a nevetés fogja játszani, 
a Kölcsey-kabaréestek keretében láthatja ugyanis 
a közönség a Markos–Nádas 30 című produkci-
ót. A hazai humor nagyágyúi, Markos György és 
 Nádas György mellett Gesztesi Károly, Szilágyi 
János, Heilig Gábor és Fésűs Nelly is fellépnek. 
Jegyek elővételben 3400 és 3900 forintos áron 
válthatók. (A Debreceni Korzó rejtvényének sze-
rencsés megfejtői pedig akár jegyet is nyerhetnek 
a kabaréra!)



 Lapigazgató: Széles Tamás
 Kiadó: debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

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

 Előkészítés: Kaméleon dizájn Kft.
 Lapterv: Petromán László 
 Reklámgrafikus: Gyarmati Anett
 Nyomda: Alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: Magyar Posta zrt.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

2012.
ÁPR. 6. – 
MÁJ. 10.

D E B R E C E N I

HÚSVÉT
Az Emlékkertben, a temp-
lomokban és a Hortobágyon

CSAK FIATALOKNAK
Ifjúsági hangversenyek 
a Bartók Teremben

BOHÉMÉLET
Premier a Csokonai Színházban

Impresszum

debreceni Korzó
információs kiadvány
2012. április 6. – 
május 10.

Kovács Zoltánné 
tojásfestő
(Fotó: Nagy Gábor)
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100 éve a városközpontban

A régi városháza szomszédságában az 1911–12-es 
években épült meg a cívisváros legrégibb pénzinté-
zete, a Debreceni Első Takarékpénztár palotája 
szecessziós stílusban. Helyén 1950-től kulturális 
tevékenységet folytató intézmények, szervezetek 
működtek: Mémosz székház, Városi és Megyei 
 Művelődési Ház, IPK...

2005-től a Debreceni Művelődési Központ szék-
helye lett a pódiumtermet és a kiállítóteret (Belvárosi 
Galériát) is magába foglaló épületrész a Kossuth 
utca 1. szám alatt.

Az idén 100 éves épülethez sok ezer debrece-
ninek fűződik élménye, ezért a DMK felhívással 
fordul a város lakóihoz: kérik, küldjenek itt szerzett 
élményeikről leírásokat és történeteket. Mutassák be 
élményszerűen, az elmúlt évtizedekben milyen színes 
közösségi és kulturális élet zajlott itt. S várnak az 
épületben különböző eseményeken született, illetve 
a külső homlokzatról különböző korokban készült 
fotókat is, melyekből kiállítást terveznek.

4001 Debrecen, Pf. 419. 
Tel.: (52) 413-939 
dallosgabi@debrecenimuvkozpont.hu
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• Energiahatékony és környezettudatos megoldások
• Konyha és háztartási eszközök
• Kerti bútorok széles választéka

• Bútorok, lakástextíliák
• Nyílászárók, árnyékolók
• Dísznövények, kertrendezés

Szeretettel várjuk a két szakkiállításon!
Amit 2012-ben kínálunk:

MEGHÍVÓ

Nyitva tartás:
• péntek 12.00 - 18.00 óráig
• szombat-vasárnap 10.00 - 18.00 óráig

ÉPÍTÉSI ÉS LAKBERENDEZÉSI SZAKKIÁLLÍTÁS • DEBRECEN

E-mail: hajdu-ep@hajdu-ep.huTelefon: 52/436-011

15 ÉVE AZ ÉPÍTÉS ÉS OTTHONTEREMTÉS PIACÁN

HELYSZÍN: FŐNIX CSARNOK
DEBRECEN, KASSAI ÚT 28.

XV.
2012.

május 4-6.

• Energiahatékony és környezettudatos megoldások
• Konyha és háztartási eszközök
• Kerti bútorok széles választéka

• Bútorok, lakástextíliák
• Nyílászárók, árnyékolók
• Dísznövények, kertrendezés

Szeretettel várjuk a két szakkiállításon!
Amit 2012-ben kínálunk:

MEGHÍVÓ

Nyitva tartás:
• péntek 12.00 - 18.00 óráig
• szombat-vasárnap 10.00 - 18.00 óráig

ÉPÍTÉSI ÉS LAKBERENDEZÉSI SZAKKIÁLLÍTÁS • DEBRECEN

E-mail: hajdu-ep@hajdu-ep.huTelefon: 52/436-011

15 ÉVE AZ ÉPÍTÉS ÉS OTTHONTEREMTÉS PIACÁN

HELYSZÍN: FŐNIX CSARNOK
DEBRECEN, KASSAI ÚT 28.

XV.
2012.

május 4-6.

• Energiahatékony és környezettudatos megoldások
• Konyha és háztartási eszközök
• Kerti bútorok széles választéka

• Bútorok, lakástextíliák
• Nyílászárók, árnyékolók
• Dísznövények, kertrendezés

Szeretettel várjuk a két szakkiállításon!
Amit 2012-ben kínálunk:

CITROEN ORBÁN
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.    I    +36 52 503 510    I    ompautohaz.hu

Az ajánlat az akcióban részt vevő márkakereskedésekben érvényes euro 5-ös motorral szerelt Citroën Nemo és Citroën Berlingo, valamint euro 4-es motorral szerelt Citroën Jumpy és Citroën Jumper modellekre, 2012. 
április 1. és 31. közötti megrendelés esetén, a készlet erejéig. A képek illusztrációk. A Citroën Jumper modellek 27%, a Citroën Berlingo és Citroën Nemo modellek 17%, a Citroën Jumpy modellek 28% kedvezménnyel 
érhetők el, és vállalati kedvezményt tartalmaznak, amely magánszemélyek és vállalati ügyfelek számára egyaránt érvényes, akár 1 db gépkocsi megvásárlása esetén is. Az elérhető készletről érdeklődjön márkakeres-
kedéseinkben. A jelenlegi finanszírozási ajánlat a Citroën Finanszírozás euro alapú, változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata, amely a Citroën Berlingo, Citroën Jumpy és Citroën Jumper modellekre érvényes. A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM-mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A folyósítás 
feltétele a pozitív hitelbírálat. A finanszírozási ajánlat 36-60 hónapos futamidő mellett érhető el. A minimális kezdőrészlet 20%, minimális finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft. A finanszírozás teljes futamideje alatt casco 
biztosítás fenntartása szükséges. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű és nem minősül ajánlatnak, a Citroën Finanszírozás a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A finanszírozási ajánlat 2012. április 31-ig érvényes.

számoljon a citroËnnel!

A Citroën Nemo, a Citroën Berlingo, a Citroën Jumpy és a Citroën Jumper modellek 2,5 m3 és 17 m3 közötti rakodó térrel 
rendelkeznek, terhelhetőségük 545 kg és 1820 kg között mozog, illetve üzemeltetésük is rendkívül gazdaságos – egyszóval 
érdemes velük számolnia. Válassza ki a vállalkozásához legjobban illő, klímával felszerelt modellt, és vásárolja meg most akár 
27% flottakedvezménnyel, mely már 1 furgonra is érvényes! Ráadásul a Citroën Berlingo, a Citroën Jumpy és a Citroën Jumper 
most Citroën Finanszírozással 7,99% THM-mel elérhető!
Egyedi flottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: flotta_hu@citroen.com



A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap. 
A projekt zárása: 2012. május 6.

Turisztikai célú együttműködés Debrecen és Nagyszalonta között

A Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a „Kulturális 
örökség megőrzése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén” (HURO/0901/192/2.1.3) 
tárgyú projektet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nagyszalonta Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata közösen valósítja meg. A projekt összértéke 505 920 euró, melyből Debrecen 249 950 euró, 
Nagyszalonta pedig 255 970 euró összegű közösségi (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatást 
kap.
A projekt főbb célja a két város közös turisztikai fejlesztési lehetőségeinek feltárása közös tevékenysé-
geken keresztül, illetve a határon átnyúló kapcsolatok bővítése és megerősítése, turisztikai partnerség 
kialakítása.

A projekt keretében többek között Arany János Toldi című műve alapján interaktív panoptikum kerül kiala-
kításra, az új turisztikai attrakciók kapcsán többnyelvű kiadványok készülnek. A program további elemei 
Arany János debreceni éveinek néhány fontosabb állomását bemutató kiad-
vány, turisztikai célú vásárokon való részvétel, valamint a két város közös 
turisztikai stratégiájának kidolgozása a 2011-2016. közötti időszakra.


