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Közösségünk 
ereje

„Nagyon sok szeretet, nagyon sok jó cselekedet, na-
gyon sok hasznos munka át fogja alakítani a világot, 
a mainál magasabb rendűvé. Ez a megváltás.” (Lázár 
Ervin)

Hetekkel ezelőtt még izgatottan készültünk az ün-
nepekre. A karácsonyra való várakozás és az advent 
szellemisége lehetőséget adott az elcsendesülésre, 
a befelé fordulásra, de alkalom volt arra is, hogy 
szeretettel, bizalommal, megértéssel forduljunk 
egymás felé. 

Az ünnepi találkozások alkalmai sokak áldá-
sos munkájának és példás összefogásának voltak 
köszönhetők. Hétről hétre csodálatos élményeket 
adhattunk egymásnak, s valljuk meg őszintén, hogy 
az ünnep végén szomorúság volt lelkünkben, s máris 
hiányoztak a közösen eltöltött pillanatok. 

Tudnunk kell azonban, hogy az évkör későbbi 
ünnepi alkalmai is magukban hordozzák a sajátsá-
gos titkokat, reménységeket, találkozási alkalmakat. 
Csak merjük ezeket a pillanatokat felfedezni – akár 
saját magunkban is – s megünnepelni. A kultúra 

„közvetítői” nevében bízunk abban, hogy az össze-
fogás és a közös akarat reményeink szerint az új 
évben is elhozza azokat a felejthetetlen élményeket, 
amelyekből erőt meríthetünk.  

Hiszem azt, hogy a közösségünknek és a közösen 
megélt élményeknek lélekgyógyító ereje van. Arra 
törekszünk, hogy minden általunk létrehozott alkal-
mon újra és újra átélhessük a várakozás izgalmát és 
minden alkalomban megtaláljuk a csodát!
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O Hosszan tartó, súlyos betegség után 2012. janu-
ár 13-án elhunyt Hapák József fotóművész. 

Hapák József a nagyapja által alapított fotós 
dinasztia harmadik tagjaként 1945-ben született 
Debrecenben. A Református Kollégium gimnáziu-
mában töltött évek meghatározták gondolkodását, 
büszkén vallotta magát debreceni cívisnek.  
A családi hagyományoknak megfelelően tanulta  
a fotós szakmát, első szárnypróbálgatásai édesapja 
fotóműhelyében történtek, majd a Kossuth-egye-
tem földrajzi intézetének fényképésze volt.

1995-től önálló műtárgy-, műemlék- és reklám-
fotósként dolgozott. Egyéni látásmódja, tehetsége 
és szorgalma emelte a legkiválóbbak közé és tette 
az ország egyik legelismertebb műtárgy- és műem-

lékfotósává. Kimagasló szakmai tudással rendel-
kezett. Hapák József a tárgyak lelkét kereste, saját 
képi világát a műtárgyak és az épületek fényképe-
zésében találta meg. Közel 50 fotóalbuma jelent 
meg, melyek közül kiemelkednek a Debrecenről és  
a város értékeiről készített kötetek.

Hapák Józsefet nemcsak a könyves szakma, 
hanem szülővárosa is díjazta: 2005-ben Debrecen 
város díszpolgára, 2009-ben pedig Hajdú-Bihar 
megye Prima-díjasa lett. 

A művészt Debrecen önkormányzata saját 
halottjának tekintette. Hapák Józsefet – végakarata 
szerint – családi sírhelyen, szülei mellett helyezték 
örök nyugalomra január 26-án.

Elment a fényképész

O Minősített Közművelődési Intézmény: ezt a 
címet kapta a magyar kultúra napján a Debre-

ceni Művelődési Központ. Ilyen elismerésben az 
ország több mint 3 ezer közművelődési egysége 
közül mindössze 17 részesülhetett: azok, melyek 
folyamatos fejlődést mutatnak. Közéjük tartozik 

a debreceni intézmény is, ahol a tervek szerint 
idén a hagyományos rendezvények mellett újdon-

ságok is várják majd a debrecenieket.
– Szeretnénk tovább folytatni és segíteni annak  

a több mint 120 közösségnek a munkáját, amely 
az intézményhálózatban működik, valamint meg-
újítani a nagy rendezvényeinket, és még érdeke-

sebbé, még színvonalasabbá tenni kínálatunkat – 
nyilatkozta Tar Károlyné, a Debreceni Művelődési 

Központ igazgatója.

Elismerték a DMK munkáját

Egy nem is olyan régi képen Hapák József fotóművész az albumát bemutató 
Bosák Nándor püspök mellett (Nagy Gábor fotója)



O A városunkban különösen népszerű  
Horgas Eszter és a Class Jazz Band ad lemezbe-

mutató koncertet február 18-án 19 órától a Kölcsey 
Központban. Az előadás egyik nagy kihívása, hogy 
az olyan ismert melódiák, mint a Meseautó, a 2x2 

néha öt, a Szívemben bomba van vagy a Kislány, 
kezeket fel hogyan tudnak új színekkel megtelni, 

és hatnak a ma emberére. Az album igazi cseme-
ge mindazoknak, akik a finom nosztalgikus zenét 

éppen úgy kedvelik, mint az új, virtuóz modern 
hangzású szórakoztató dalokat. Minden bizonnyal  

a koncert is az lesz, ahol Horgas Eszter a Class Jazz 
Band mellett fellép vendégként Botos Éva színmű-

vész és Milos Punisic zenész, a nemzetközi zenei 
színpadok egyik virtuóza.

Szeretni 
bolondulásig

Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet

Élet-közép
O Tíz-tizenöt éve még pályakezdők 
voltak, mára beérett debreceni művé-
szek lettek. Eljutottak oda, hogy most 
rájuk lehet igaz: ők szabják a divatot. 
Annyifélék, ahányan vannak. A magyar 
kultúra napján nyílt közös tárlatuk 
február 14-ig látható. A Belvárosi 
Galériában (Kossuth u. 1.) Bagdány 
Franciska, Csorján Melitta, Komlódi  
Judit, Kővári Attila, Kujbus János, 
László János, Potyók Tamás, Tarnóczi 
József, Tolvaj Panna és Tóth Miklós 
állítottak ki. (Képünkön László János 
festménye: Ahogy a dolgok vannak.)
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O Gondolta, amikor még középiskolás diák-
ként először fordult meg az intézmény falai 
között, hogy egyszer majd rektorként fog 
belépni ide?

Amikor első ízben jártam e falak között, az a felvé-
teli napja volt. Komoly szűrés folyt, mivel három-
négyszeres volt a túljelentkezés. Másodjára pedig 
akkor jöttem be ide, amikor elsőéves hallgatóként 
letettük az esküt az aulában. Akkor sem gondoltam, 
hogy majd így lesz egyszer... 

Fábián István pályája teljes egészében 
a Debreceni Egyetemhez kötődik. Itt kezdte 
még a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
1975-ben vegyész szakos egyetemi hallgató-
ként. Itt járta végig a szakma lépcsőfokait, s 
jutott el oda, hogy tanszékvezető lett – most 
pedig az egyetem rektoraként dolgozik.

A nagy nyitány február 3-a volt az ün-
nepi szenátusi üléssel, az egyetem száz 

évéről szóló könyv bemutatójával, a 
színházi díszelőadással, illetve másnap 
a magyar nyelvű határon túli egyete-
mek fórumával, este pedig a bállal.

O Intézményvezetőként nyilvánvalóan más 
feladatai vannak, mint kutatóként. Tudja 
hasznosítani azt a tudást, amit kémikusként 
birtokol?

Ez a kétfajta tevékenység valójában kiegészíti egy-
mást. Kémikusként egy olyan szakmában dolgozom, 
ahol a rendszerező gondolkodásnak nagyon nagy 
szerepe van. A dolgok logikusan épülnek egymásra, 
mindennek oka van, és ha nem is azonnal, de vala-
mikor a későbbiek során feltétlenül szembekerülünk 
a következményekkel. Itt is vannak napi események, 
történések, amelyek összeállnak egy logikus rend-
szerbe. Amikor elindítunk valamit, valamilyen ügy-
ben, akkor többé-kevésbé ki lehet számítani, milyen 
irányba mennek majd a dolgok, milyen elágazások 
vannak, és mi lesz a vége. Tehát úgy gondolom, van 
egy olyan fajta logikája az egyetem vezetésének, 
melyben jól lehet hasznosítani a természettudomá-
nyos gondolkodást.

O Idén szép, kerek 
jubileumhoz érkezett az 
egyetem. Hogy látja, me-
lyek voltak e száz évnek 
a legfontosabb lépcső-
fokai? 

Én nem is a száz évnél kez-
deném, hanem a 474 évnél, 
1538-nál, amikor a városban 
megjelent a felsőoktatás. 
Ugyanis az egyetem elmúlt száz éve nem értel-
mezhető a megelőző évszázadok és a debreceni 
Református Kollégium nélkül. 1912 szintén mérföld-
kő, hiszen akkor mondták ki, hogy a cívisvárosban 
létre kell hozni a Debreceni Magyar Királyi Tudo-
mányegyetemet. Fontos esemény az első tényleges 
tanév elindítása, és az is, hogy 1918-ban IV. Károly 
király felavatta az Orvostudományi Kar központi 
épületét. A húszas évek nagy építkezését követően 
kiemelkedő jelentősége volt annak, amikor 1932-
ben felavatták a központi épületet. Természetesen 
voltak az egyetem életében kevésbé felemelő ese-
mények is. Például az, hogy 1949-ben felfüggesz-
tették a jogászképzést. Vagy hogy az orvosképzés 
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1951-es kiválásával az egyetem feldarabolódása is 
elindult. Ezzel szemben ismét egy előremutató ese-
mény következett be 2000-ben, amikor öt egyetemi 
és három főiskolai karral megtörtént az integráció.

O Mennyire tartják fontosnak, hogy a vá-
rost is bevonják az ünnepségsorozatba? Mit 
tapasztalhatnak majd a debreceniek, lesz-e 
közük a centenáriumhoz?

Programjaink jó része a nagyközönségnek is szól, 
úgy érzem, az érdeklődés jelentős. A cél mindenkép-
pen az, hogy a lakosság is érezze magáénak ezt az 
ünnepet. Ettől a kérdéstől én egy kicsit elválaszta-
nám a várossal mint közigazgatási egységgel való 
kapcsolatrendszerünket, mely az elmúlt években 
nagyon szépen fejlődött. Igyekszünk együttműködni 
Debrecennel, a város vezetésével. S bár a felsőokta-
tás most éppen a változás korát éli, mi a minőséget 
az összes nehézség ellenére sem kívánjuk feladni, 
és továbbra is az az elsődleges célunk, hogy intéz-
ményünk megerősödjön és továbbra is ott legyen 

Vannak folyamatok, 
amelyeket elsősorban nem 

évszámokhoz érdemes kötni. 
Ezek közé tartozik, hogy  

a 20. század elején a város 
jelentős területet adomá-
nyozott a Nagyerdőn az 

egyetemnek. De visszalép-
hetünk még korábbra, a 

Református Kollégium alapí-
tásának korába is, amikor a 
cívisek úgy gondolták, hogy 
adományozni kell az oktatás 
céljaira – mert felismerték 

ennek jelentőségét.

a nemzetközi piacon. A Debreceni Egyetem létezett 
már száz éve, illetve gyökerei még mélyebbre nyúl-
nak vissza – és úgy gondolom, bármilyen problémák 
is lehetnek ma, itt lesz száz év múlva is.

Az ünnepségről képes beszámolónk 
a 18–19. oldalon található.
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Aladdin és a bűvös lámpa
O Az egzotikus Kelet világába vezet bennünket az Ezer-
egyéjszaka meséinek egyik legismertebb története. 

Aladdin sokféle feldolgozást megért: volt már nagysi-
kerű rajzfilm, filmadaptáció, bábelőadás és táncelőadás 
főszereplője is. Nem csoda ez, hiszen Aladdin meséjének 
témája éppen a csoda és az elérhetetlennek tűnő szere-
lem utáni törekvés. A történetben sorjázó varázslatok, az 
érdekes helyszínek, a mesebeli világ mesebeli figurákkal 
századok óta minden korosztályt elbűvölnek.

Aladdin februárban megérkezett a Csokonai Színházba. 
Az új előadás főszerepét Rácz József játssza (képünkön 
még próba közben), akit sokféle szerepben láthattunk már 
– az idei évadban például a Scapinban és a Máriában.  
A fiatal színész most pedig e keleti hős, Aladdin alakjában 
lép színre.

O A Hepp Trupp Társulat családi bábszínház-
nak indult. Székhelyüket nemrég áttették Pécsről 

Debrecenbe. A 3 kismalac és a farkasok című 
előadásuk számos díjat kapott több külföldi 

gyermekszínházi és bábfesztiválon. A debreceni 
közönség február 11-én és 25-én 16 órától 

láthatja a mesét az Ifjúsági Házban.  

Jegyek előadás előtt 1 órával a helyszínen  
válthatók. (Jegyár: 750 Ft/fő,  

nagycsaládos jegy: 3250/5 fő, 3900/6 fő.) 
További információ kérhető  

a (20) 929-1771-es telefonszámon.

O A japán tradicionális taiko-dobolás egyik leg-
erőteljesebb képviselője, a Yamato ismét Debre-
cenbe érkezik. Új műsoruk a japán zene energiá-
inak évezredes titkát tárja fel. Előadásuk címe, a 
Gamushara azt jelenti: összpontosítás, koncentráció. 
A gamushara állapotában az ember nem gondolko-
zik a jövőn, nem ítélkezik és nem mérlegel, csupán 

aláveti magát a célhoz vezető út folyamatának –  
és a zenének. 

A Yamato február 22-én lép fel a Főnix Csarnok-
ban. Koncertjükre jegyek kaphatók a helyszínen,  
a Kölcsey Központban, a Tourinform-irodában és  
a www.jegy.hu oldalon 4800, 6200, 7200, 8600, 
10 500 és 12 800 forintos áron.

Yamato: dobosok Japánból

Mese a farkasról és 
a kismalacokról
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A Dehir.hu szerkesztősége 2011 decemberében 
úgy döntött, megválasztja az év személyiségeit. 
Debreceni hírportálként természetesen Debrecenre 
fókuszálva, hagyományteremtő szándékkal.  
Tizenkét tagú, ismert emberekből álló zsűri 
válaszotta meg Az év színészét (Csikos Sándor), 
zenészét (Jantyik Zsolt), sportolóját (Varga József), 
edzőjét (Kondás Elemér), gazdasági szereplőjét 
(Herdon István) és rendezvényét (Campus Fesztivál).

A szavazás januárban folytatódott: a kategóriák 
első három helyezettjei közül a Dehir.hu hírportál 
látogatói választhatták meg az év emberét. Két 
hét alatt nagyon sok voks érkezett, az állás napról 
napra változott, végül az olvasók úgy döntöttek, 
Gyöngyösi András, a Debrecen Fujitsu férfi-vízilab-
dacsapatának edzője legyen Az év embere  
a cívisvárosban 2011-ben.

Amikor a Loki a Levszkit 
legyőzve a Bajnokok Ligája 
főtáblájára jutott, „felbuzdul-
tam, és emlékezve a csodálatos 
uszodára, arra gondoltam itt az 
idő, hogy Debrecenben létrehoz-
zunk egy OB I-es vízilabdacsapa-
tot…” – emlékszik vissza blogján 
a kezdetekre Gyöngyösi András, 
a Debreceni Fujitsu vezetőedzője, 
aki játékoskorában több százszor 
szerepelt a magyar válogatottban. 
Nos, 2009 nyara óta az élvonal-
ba jutottak a debreceni pólósok: 
ugyan végül a nyolcadik helyet 
csípték meg Tojás (ahogy Gyön-
gyösit becézik) tanítványai, az 
újonccsapattól ez mégis hatalmas 
bravúr volt az igen erős mezőny-
ben. A debreceniek a szívükbe 

Gyöngyösi András
lett az év embere a Dehir.hu választásán

Tavaly nyáron többek között a kétszeres olimpiai 
bajnok Varga Tamás, a többszörös válogatott Vindisch 
Ferenc és Mitrovics leigazolásával még erősebb lett 
a Debrecen Fujitsu. Ezzel együtt változott a cél is: 
minimum a nemzetközi szereplést érő ötödik helyet 
szeretné megszerezni Gyöngyösi András csapata.

zárták a pólósokat: ezrek járnak ki a Debrecen Fu-
jitsu meccseire, alig van olyan csapat, amit ennyien 
biztatnának ma Magyarországon.

Mindehhez pedig kell az a fanatizmus, amivel 
Gyöngyösi András hajtja, űzi a fiúkat. S hogy a DVSE 
nem rövid távra tervez, az látszik abból is, milyen 
tudatos és sikeres munkát végeznek az utánpótlás-
nevelés terén, amiből Tojás is kiveszi a részét.

Gyöngyösi András játékoskorában 
több százszor szerepelt a magyar 
válogatottban

Még több cikk a szavazásról, és interjúk 
a díjazottakról:

dehir.hu



10

Farsang a Kodály Filharmóniával

Az utóbbi időben állandóan telt ház előtt játszik a 
Somogyi-Tóth Dániel vezette Kodály Filharmónia

Debrecen komolyzenei élete fellendülésnek indult! 
Az utóbbi hónapokban állandóan telt ház előtt zaj-
lottak a Kodály Filharmónia koncertjei. Sokan nem 
tudtak  bejutni az óesztendő utolsó napján tartott 
operettgálára, de Jandó Jenő, a Pannon Filhar-
monikusok és Bogányi Gergely hangversenyére is 
elővételben elfogytak a jegyek. Ezért döntött úgy 

a Somogyi-Tóth Dániel vezette Kodály Filharmónia, 
hogy farsangi meglepetés koncerttel kedveskednek 
a cívisváros közönségének. 

Igazi bécsi hangulatot varázsolnak február 
11-én este Kollár Imre dirigálásában a Bartók 
Teremben Johann Strauss legnépszerűbb műveivel, 
keringőkkel, polkákkal, a nagyszabású bécsi újévi 
koncert mintájára. A fellépő Bódi Marianna és Haja 
Zsolt a bécsi mester műveiből is énekel, de lesznek 
meglepetések is. A programot a Cívis Táncegyüttes 
színesíti, valamint tombola, melyen minden jegy-
vásárló automatikusan részt vesz, s melynek fődíja 
egy 2 fős, 2 éjszakás wellnes-hétvége a négycsilla-
gos hévízi Hotel Európában.

Jegyvásárlás: a Tourinform-irodában, a koncert 
előtt a helyszínen, az Interticket országos hálózatá-
ban és a www.jegy.hu weboldalon.

Kövesse a Kodály Filharmónia eseményeit 
a Facebookon is! Minden 30. lájkoló üdü-
lési kupont nyer Hévízre, a négycsillagos 
Hotel Európa-fit szállodába.
www.facebook.com/kodalyfilharmonia



Pár hónapja megújult és még népszerűbb 
lett a Dehir.hu hírportál. Nem csupán színes 
és egyben komoly külsőt kapott, de sokkal 
élvezetesebbé és kényelmesebbé vált a 
böngészés is.

„A legtöbb valódi, Debrecenhez kapcsolódó hírt 
a Dehir.hu oldalon találják meg az internete-
zők. Nem csupán a helyi sajtóorgánumok, más 
híroldalak, rádiók veszik át a híreinket, hanem 
gyakran hivatkozik ránk az országos sajtó, és 
jó párszor a nemzeti hírügynökség is jelentetett 
már meg olyan hírt, amit a Dehir.hu írt meg.”

Rituper Tamás főszerkesztő

A Dehir.hu most újabb meglepetéssel szeretne 
kedveskedni látogatóinak. A hírportálon játék indul 
február 13-án értékes nyereményekkel. Az olva-
sónak mindössze kattintania kell – azaz lájkolnia 
a Dehirt. 

„Az új lájkolók között hetente  kisorsolunk egy 
nyertest, aki 10 ezer forint értékű ajándék-
utalványt vihet haza. Erről a következő hétfőn 
hírt adunk a Dehir.hu oldalon. A lényeg, hogy a 
nyertesnek még ezen a napon jelentkeznie kell 
az info@dehir.hu címen. Mi pedig a  részletekről 
– hol, hogyan, mikor veheti át a nyereményt – 
e-mailben tájékoztatjuk – foglalta össze 
Mészáros György marketingvezető a leg fon
tosabbakat.

Játéka során a Dehir.hu nemcsak az új lájkolókat 
fogja jutalmazni, hanem a hírportált már régebben 
kedvelőket is. Nem csupán hetente fognak ugyanis 
sorsolni, hanem minden hónapban! A havi fődíjat a 
Dehir.hu egyik szerencsés lájkolója nyerheti meg.  
S hogy mi lesz ez? Mindig valami igazán izgalmas 
és értékes nyeremény. 

Első alkalommal március elsején lesz sorsolás  
a Dehir.hu lájkolói között: ekkor a szerencsés olvasó 
egy 50 ezer forint értékű hajdúszoboszlói wellness-
hétvégét nyerhet. Természetesen itt is fontos, hogy 
az olvasó továbbra is figyelje a Dehir.hu oldalt, 
és amint felfedezi a nevét a hírportál cikkében, 
azonnal, még aznap jelentkezzen e-mailben a már 
említett info@dehir.hu címen!

Indul a Dehir.hu
nyereményjátéka

Az első havi fődíj egy 50 ezer forint értékű hétvége lesz a hajdúszoboszlói 
Panoráma Wellness Apartman Hotelben (Sport u. 16/D).



Opera, sok 
szerelemmel

O A kétszeres Oscar-díjas Erich Wolfgang Korngold 
operája, A halott város magával ragadta a Metropoli-
tan közönségét, elvarázsolta a kölni, hamburgi nézőket, 
2009-ben pedig a londoni Royal Opera House is műso-
rára tűzte. A halott városnak csak a címe komor: Kocsár 
Balázs szerint olyan a zenéje, mintha egy késői Puccini- 
operát Richard Strauss hangszerelt volna át. Témája 
pedig a szerelem, a hűség, a vágy – azok a motívumok, 
melyek általában jellemzők az operákra.
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Bőrfiatalítás  A szépség megőrzése a célja a Drakula-
terápia néven elhíresült eljárásnak. A PRP- 

(Plateled Reach Plasma, azaz vérlemezkékben gazdag plazma) kezelés lényege, 
hogy a saját vért, levétele után kicentrifugálják, és az így keletkezett folyadékot 
(vérsavót) befecskendezik a kezelni kívánt területre.

Ez a hatékony, egyedülálló és biztonságos orvosesztétikai eljárás kb. egy órát 
vesz igénybe, és már Debrecenben is elérhető. Minimális kellemetlenséggel jár, 
nincs komplikáció, és más kozmetikai vagy esztétikai kezeléssel is kombinálható. 
Nagy előnye, hogy a mesterséges vegyületetekkel szemben itt nincs allergiás 
reakció. Alkalmazható területek: arc, nyak, dekoltázs, kézfej. A kezelést fél éven 
belül még kétszer érdemes megismételni a tartós hatás kedvéért!
Dr. Irinyi Beatrix Esztétikai Bőrgyógyászata
Debrecen, Hatvan u. 58. • www.dririnyi.hu

Budapest Bár: Hoppá! 
Az utóbbi évek egyik legeredetibb és 

legüdítőbb produkciója, a Budapest Bár 
immár a negyedik lemezével örvendez-
teti meg hallgatóit. Új produkciójukban 

Jávor Pál, Kabos Gyula, Harangozó Teri, 
a Hungária, a Beatles, a Doors, valamint 

többek között az Európa Kiadó ismert 
dalai jelennek meg.

A debreceni közönség március 12-én  
19 órától a Kölcsey Központban élvezheti 

ezt a látványos előadást.

(Fotó: Budapest Bár/Rákossy Péter)

„Olyan opera ez, 
amelyben van egy kis 
musical, operett, egy 

kis Puccini. Változatos, 
gyors és lassú, szen-

vedélyes, viharos  
és nyugodt, dallamos 

és sodró lendületű.” 

Rálik Szilvia

„Ez az a szimfonikus 
filmzene, amely a 
mai közönségnek a 
Csillagok háborújából 
vagy A Karib-ten-
ger kalózaiból lehet 
ismerős.”

Kocsár Balázs

A főszerepben Nyári Zoltán és Rálik Szilvia



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.

Továbbra
is élen
O A szezon közepén elégedetten 
pillanthat vissza az eredmények-
re Gyulai Györgyi, a Debreceni 
Sportcentrum-Sportiskola műkor-
csolya-szakosztályának vezetője. 

Tanítványai a hazai és a nem-
zetközi versenyeken is kitűnően 
szerepeltek. A szlovéniai Celjében 
Fácska Laura arany-, Szabó Cintia 
pedig ezüstérmet szerzett, Bel-
grádban pedig egy ezüst- és egy 
bronzérem volt a termés Fácska 
Laura, illetve Kósa Eszter révén. 
Ami a hazai versenyeket illeti, 
Fácska Laura a miskolci Kelet-
Magyarország Kupán is győzött 
korosztályában, Bernáth Lia pedig 
a budapesti Santa Claus-kupán 
lett bronzérmes. 

Fotók: Orendi Mihály

O Legutóbb a debreceni vidékbajnokságon kápráztatták el a nézőket a 
sportiskolás műkorcsolyázók. A január végi versenyen öt arany-, két ezüst- 
és két bronzérmet szereztek. Edzőjük a folytatásban is hasonló eredménye-
ket vár. Február második hétvégéjén a fővárosi országos bajnokság vár a 
debreceniekre, aztán a nemzetközi sorozat újabb állomásaként, Ausztriá-
ban, Feldkirchben lépnek jégre, márciusban pedig Miskolcon és Budapesten 
koriznak az újabb érmekért a sportiskolások.



Iciri-piciri
 

Már 15. alkalommal rendezik meg az Iciri-piciri Óvodás  
Bábcsoportok Térségi Találkozóját március 21–22. között a 
DMK Újkerti Közösségi Házában. Ide bábozással, színjátszás-
sal foglalkozó óvodás csoportok jelentkezését várják Debre-
cen és térsége településeiről –  március 2-ig. 

További információ és jelentkezés Lakatos Szilvia programfe-
lelősnél. Telefon: (52) 439-866, illetve (20) 802-6898,  
e-mail: lakatos.szilvia@debrecenimuvkozpont.hu.

Magyar szemmel
a nagyvilágban
Folytatódik Pap Gábor művészet-
történész sorozata a Gyógyító esték 
keretében. A Magyar szemmel a 
nagyvilágban előadásainak a Péchy 
Mihály Építőipari Szakközépiskola 
ad helyet.

Legközelebb február 9-én 
találkozhatnak az érdeklődők Pap 
Gáborral, aki ekkor Fényhimnusz 
– Kappadókia barlangszentélyei 
címen tart előadást, majd 23-án 
Álmos palmettái Anatóliában – a 
szeldzsuk török építészet palmet-
tás emlékeiről. Március 8-án pedig 
Yazilikaya, azaz írottkő – a Hettita 
birodalom fő szentélye lesz a téma. 

Az előadások mindig 18 órakor 
kezdődnek, a belépődíj 1000 forint.
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Garage-rock: ma már fogalom ez a műfaj is. Sokan 
nem tudják, hogy az amerikai után rögtön a francia 
garage-rock színtér a legerősebb. Bordeaux az egyik 
központ, valamint egyre inkább Párizs és Lyon, ahol 
a legtöbb érdekes dolog zajlik. A Regal is innen, 
ebből a lyoni közegből érkezik Debrecenbe.

A zenekart 2010 elején hozta össze Xaver és 
Caelan. Felszerelkeztek olcsó, erős sörökkel, és 
elkezdtek popos, de húzós garage-számokat írni. 
Innen a zenekar neve is: a Regal ugyanis vissza-
felé lager... 2010 végére jó sok daluk született, és 
közben csatlakozott hozzájuk Antoine, s mert kellett 
egy basszusgitáros, beszállt Max a Last Rapes-ből. 
A Regal első lemeze tavaly év végén jelent meg. 
Dallamos, többnyire jókedvű zene némi 60-as 
pszichedeliával nyakon öntve, bár némi kis komor 
hangulat is ott bujkál a dalokban. 

A Regal tagjai koncerten nagyon el tudják ma-
gukat ereszteni. Erről meggyőződhetünk február 

Regal: francia rock az Ifiházban

18-án 19 órától a Simonffy utcai Ifiházban. Az este 
folyamán a francia zenekaron kívül fellép a debre-
ceni Roncs csapata és Stereo Tomi is!

(A belépő ára: 600 Ft)

7 milliárd emberi agy, nagyjából – feLugossy László retrospektív 
kiállítása a Modem II. emeleti kiállítótermében látható



Kupameccsekkel indít a Loki
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A törökországi edzőtáboro-
zásról hazatérő társulat két 
idegenbeli kupamérkőzéssel 
kezdi 2012-es tétmérkőzé-
seinek sorozatát. Az NB I-es 
tabella élén álló Loki a baj-
nokság első tavaszi meccsén 
az Albert-stadionban a Fradi 
vendégeként szerepel, aztán 
viszont zsinórban három 
hazai fellépés következik: két 
kupavisszavágó és a Kecske-
mét elleni bajnoki összecsa-
pás. Jó felvezetés a március 
18-án esedékes fehérvári 
rangadó előtt.

Február 21., kedd 18 óra: Paks – DVSC-Teva,  Ligakupa -negyeddöntő, 1. meccs
 25., szombat 14 óra:  Kaposvár – DVSC-Teva, Magyar Kupa-negyeddöntő, 1. meccs
Március 4., vasárnap 18 óra:  Ferencváros – DVSC-Teva, NB I-es bajnoki
 7., szerda 15 óra:  DVSC-Teva – Paks, Ligakupa-negyeddöntő, visszavágó
 10., szombat 17.30:  DVSC-Teva – Kecskemét, NB I-es bajnoki
 13., kedd 17 óra:  DVSC-Teva – Kaposvár, Magyar Kupa-negyeddöntő, visszavágó

Február 26., vasárnap 14 óra: DVSC-DEAC – Mezőkövesd
   Budapest Honvéd II. – Balmazújváros
Március 3., szombat 14.30: Orosháza – DVSC-DEAC
 4., vasárnap 14.30: Balmazújváros – Cegléd
 10., szombat 14.30: Vecsés – Balmazújváros
 11., vasárnap 14.30: DVSC-DEAC – Békéscsaba

Kondás Elemér irányításával 
készül a tavaszra a Loki

Egy emlékezetes pillanat: 
Bódi Ádám szökteti a labdát 
Tóth Csaba professzor fotóján

Tavaszkezdés a második ligában
A labdarúgó NB II. tavaszi idényé-
nek első meccseit február utolsó 
hétvégéjén rendezik. A keleti cso-
portban a Szolnok és a Békéscsa-
ba mögött a Balmazújváros áll a 
harmadik helyen, s ötödikként kezdi 
a szezont a kis Loki, a DVSC-DEAC 
társulata.

Tető
alatt

A futsal NB I-ben 16. 
fordulójában a Hódos 

Imre-sportcsarnokban 
lesz a két hajdú-biha-
ri csapat, a dobogóra 

pályázó DEAC Armada 
Futsal Club, valamint 
a tavalyi ezüstérmes 

Mezei-Vill Berettyóúj-
falu rangadója.

Február 13., hétfő 18.30:
  DEAC-Berettyóújfalu
 20., hétfő 19.30:
  Berettyóújfalu-MAFC
  Haladás VSE-DEAC
 27., hétfő 18.30:
  DEAC – UTC Szeged
  Rába ETO-Berettyóújfalu
Március  3., hétfő 18.30:
  DEAC – MAFC 
  19.30:
  Berettyóújfalu – Csömör
 12., hétfő:
  Rába ETO – DEAC
  Nagykáta – Berettyóújfalu
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Koncertkínálat
Már-már a húsvétot idézi február 23-án a Kodály Filhar-
monikusok és a Kodály Kórus koncertje: a Bartók Teremben 
Bach János-passiója csendül fel Pad Zoltán dirigálásában.  
A lélegzetelállítóan gazdag partitúra egy zenei freskó erejé-
vel jeleníti meg a bibliai eseményeket. A koncerten a legkivá-
lóbb hazai passió-előadók, Kálmán László, Kovács István, 
Szűcs Ferenc, Stefanik Márta és Megyesi Zoltán szólaltatják 
meg a művet.

Amit tudni akarsz a dzsesszről
Igazi dzsessztörténeti stílusbemutatót tart a Debrecen Dixie-
land Jazz Band február 21-én 19 órától a Kölcsey Központ-
ban. Játszanak bluest és ragtime-ot, dixieland-örökzöldeket 
és boogie woogie-darabokat a 20-as évekből, valamint 
lendületes szvingeket az aranykornak tartott 1930-as évek 
szerzeményei közül.

A koncert kapcsolódik a Debreceni Egyetemi Jazzklub 
előadásaihoz is, mely a lassan 125 éves műfaj különböző 
irányzatait mutatja be. Jegyek ára: 1000 Ft.

Március 6-án Váczi Eszter és a Quartet, 
20-án a Tzumo Trió, április 10-én a Debrecen Jazz Group, 
24-én a Grencsó Kollektíva játszik a sorozat keretében.

Békés növényevők és félelmetes va-
dászok: a Terrárium lakóival ismerked-
hetnek szakvezetéses séta keretében 
az Állatkert látogatói február 12-én, 
vasárnap 10 órától

Farsang hava
Sokféle programot szerveznek a DMK egy-
ségeiben farsang idején. Február 18-án 
családi délelőttöt, február 23-án diabétesz 
farsangot, míg február 27-én jelmezes 
bált a Belvárosi Közösségi Házban. A Ho-
mokkerti Közösségi Házban farsangi hang-
bújócskát, maskarádét és motollás családi 
délutánt rendeznek. Józsán idén hetedik 
alkalommal a már hagyományossá vált 
farsangi felvonulást a településrész utcáin 
(képünkön). Játszóházi foglalkozásokon 
elevenítik fel a farsangi népszokásokat, 
a Józsai Református Egyházközösséggel 
közösen pedig megrendezik a Tócó-parti 
vigasságokat.

Farsangi kézműves-játszóházi foglalko-
zást szerveznek Kismacson és a Tímárház-
ban is. 

A márciust a Filharmonikusok egy Verdi–Bartók–Rimszkij-Korsza-
kov-esttel nyitják 8-án. A végzet hatalma nyitányát, a zenekarra és 
szólóhegedűre komponált Két portrét és az egzotikus Seherezádét 
Kollár Imre vezényli majd.
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A pólósok 
javítanának
A december közepe óta tartó hosszú 
téli szünet után február elején rajtolt 
a férfivízilabda OB I. tavaszi idénye, 
s március 24-én zárul az alapsza-
kasz küzdelemsorozata. A Dehir.hu 
hírportál szavazásán Debrecenben az 
Év Emberének megválasztott pólós 
szakvezető, Gyöngyösi András társu-
lata a tabella hatodik helyén kezdte 
a tavaszt. Tavaly az OB I. nyolcadik 
helyén zárt az újonc együttes – most 
mindenképpen jobb helyezést remél 
csapatától a rájátszásban a Debrecen 
Fujitsu vezetőedzője.

„Ebben a téli, hidegebb időszakban 
is érdemes sétálni a Nagyerdőben, 
járni egyet a jó levegőn. S közben 
betérni hozzánk, leülni a kandalló 
elé, felmelegedni egy kicsit...  
Most, hogy a Pálma után átvet-
tük a Régi Vigadót, itt is hasonló 
ízekkel várjuk a vendégeket. Az 
ételkínálat egyszerre magyaros, 
miközben a nemzetközi konyha 
jellegzetességei is megtalálhatók 
nálunk. Éttermünk kívülről a régi, 
tradicionális arcát mutatja, míg 
belépve a 21. század köszön vissza: 
barátságos és modern hely lett  
a Régi Vigadó. Februárban a vadak 
szezonja indul nálunk: az új étlapon 
már szarvas és vaddisznó is lesz.”

Tovább pattog 
a kézilabda
A König-Trade Balmazújváros NB 
I/B-s férficsapata a debreceni Hó-
dos Imre-sportcsarnokban játssza 
hazai mérkőzéseit.

Február 11., 18 óra:
 Törökszentmiklós – 
  Kőnig-Trade Balmazújváros
18., 18 óra:
 Kőnig-Trade Balmazújváros – 
  Balassagyarmat
25., 17 óra:
 Ózdi KC – 
  Kőnig-Trade Balmazújváros
Március 3., 18 óra:
 Mizse KC – 
  Kőnig-Trade Balmazújváros
10., 18 óra:
 Kőnig-Trade Balmazújváros – 
  Hajdúnánás

A csodaszarvas nyomában

A magyarságról indít sorozatot 
Kövesi Péter az Ifjúsági Házban. 
Február 8-án történelmünk fehér 
(és befeketített) foltjairól tart elő-
adást. Szó esik a magyar őstörté-
netről, a nyelvrokonság kérdéseiről, 
a Kárpát-medence őslakóiról, a 
honfoglalásról és a kitalált közép-
korról. Március 7-én pedig a magyar 
mitológia és álmitológia lesz a 
téma. Szó esik a mitikus és az 
akadémikus szemléletről, a bibliai 
Nimródról, Buda és Etele mondájá-
ról, a csodaszarvasról, az atlantiszi 
örökségről, Jézusról és a magyar 
ősvallásról is. Az előadások 18.30 
órakor kezdődnek.

Február 11., szombat: BVSC Zugló – Debrecen Fujitsu, férfi OB I.
 12., vasárnap: Egri Vízmű – DEAC-DVSE, férfi OB II.
 18., péntek: Pécsi VSK Füszért – Debrecen Fujitsu, férfi OB I.
 19., szombat, 17 óra: Debrecen Fujitsu – Groupama Honvéd, férfi OB I.
 29., szerda: OSC – Debrecen Fujitsu, férfi OB I.
Március  3., szombat, 18 óra: Debrecen Fujitsu – TEVA-Vasas Uniqa, férfi OB I.
  7., szerda: Szentes – Debrecen Fujitsu, férfi OB I.
 10., szombat, 18 óra: Debrecen Fujitsu – FTC Fisher Klíma, férfi OB I.

Pólóprogram

Csongvai 
István
cégvezető
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Centenárium a Debreceni Egyetemen
Az ünnepi szenátusi ülésen 
az egyetem korábbi vezetői 
kitüntetést vehettek át Fábián 
Istvántól, a jelenlegi rektortól. 
(Képünkön Abádi-Nagy Zoltán.) 
Az ülést jelenlétével megtisztelte 
Schmitt Pál köztársasági elnök 
és Kósa Lajos polgármester is

A jubileumi címer leleplezésével 
indult a centenáriumi  
program péntek reggel

Századfordulós hangulat: különleges egyetemtörténeti 
tárlat nyílt a főépület harmadik emeleti kerengőjén.  
Archív fotók, filmek, kiadványok segítségével mutatja  
be az intézmény elmúlt 100 esztendejének történetét, 
egyben a leendő egyetemtörténeti múzeum alapját  
is képezi

Könyv jelent 
meg az egyetem 
történetéről: a 
Debreceni Egye-
tem története 
1912–2012 című 
kötet szerkesztői 
Orosz István és 
ifj. Barta János

Díszelőadás idézte meg az egyetem történetét a Csokonai 
Színházban, ahol elhangzott a centenárium alkalmából 
született zenemű, Németh Norbert szerzeménye. Az estet 
Csikos Sándor rendezte
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Centenárium a Debreceni Egyetemen

Helyünk a világban – a 
Debre ceni Egyetem díszdok-
torainak előadásával kezdő-
dött az ünnepség második 
napja

Szombaton tartották a 
magyar nyelvű határon 
túli egyetemek fórumát. 
Itt a téma a könyvtárak 
helye az egyetemi tudás 
menedzselésében volt

Csaknem hét évtized után újra eredeti pom-
pájukban láthatók az egyetem Róth Miksa 
által tervezett ólomüveg ablakai, amelyek  

a II. világháborúban semmisültek meg

A nyitó ünnepségsorozatra  
a szombat esti bál tette fel  
a koronát

Fotók: Bódi Sándor



O A református magyar oktatásért vállalják a 
hajnali ébredést és ingázást a szilágysági magyarok. 
A zilahi Wesselényi Kollégium félezer diákjának 85 
százaléka vidékről jár az iskolába. A kollégium az 
egyetlen olyan erdélyi református intézmény, mely-
nek nincs saját épülete, ezért idén a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület a zilahi diákokat támogatja az 
V. Református Jótékonysági Bál teljes bevételével.

A rendezvény február 17-én, 18.30 órakor kezdő-
dik a Kölcsey Központban. 

O A kommunista diktatúra 
harminc pap vértanújának 
és üldözöttjének személyes 
tárgyaiból nyílt és március 
végéig látogatható a Számon 
tartva című vándorkiállítás 
a debreceni Megtestesülés 
templomában (Borbíró tér 
9.). Brenner János, Kenyeres 
Lajos és más vértanúk emlé-
kei mellett ma élő, börtönvi-

selt papok anyagai is láthatók – például a Kuklay 
Antal tulajdonát képező stencilező gép, amivel a 
kispapok 1956-ban kiadványaikat sokszorosították. 
A ferences vértanúk, így Kiss Szaléz volt debre-
ceni plébános és Károlyi Bernát életét felidéző 
tárgyegyüttes is helyet kapott a tárlaton.  
A tárlat hétfőtől péntekig 15–18 óra, ill. vasárnap 
8.30–12 óra között látogatható.

O Még 1976-ban alakult Budapesten a Téka 
zenekar azzal a céllal, hogy a magyar népzene 
eredeti hangzásvilágát megőrizze. Tagjai falun 

élő zenészektől gyűjtötték a dallamokat, együtt 
muzsikáltak velük lakodalmakban, bálokban, tánc-
házakban. Fontos számukra, hogy a dallamok és 

a játékstílus megőrzése mellett átadják tudásu-
kat a fiatalabb generációknak. A legendás Téka 
népművészeti táborban ezrek váltak a magyar 

kultúra elkötelezettjeivé, klubjuk pedig 1977 óta a 
legkedveltebb táncházak közé tartozik. 

Munkájukat díjak sorával ismerték el, koncertje-
ikkel számos ország színpadán léptek fel sikerrel: 

bejárták Európa szinte valamennyi országát, 
muzsikáltak Mexikóban, Kanadában, Indiában, Ja-
pánban, Kínában, Ausztráliában és az USA-ban is.

A debreceniek a Vasutas Egyetértés Művelődési 
Központban (Faraktár u. 67.) láthatják-hallhatják 

őket február 18-án, szombaton 19 órától.  
A koncert után táncházba várják a közönséget. 

Jegyek ára: 2000 Ft

Találkozás a Tékával

Számon tartva
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Korábban a rozsnyói, nagyberegi, nagydobronyi, péterfalvi 
és técsői Református Líceumot, illetve a nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégiumot támogatták a református bál bevételével

Bál a zilahi 
kollégiumért

Kultúrházak éjjel-nappal 
O Az országos programsorozatot ettől az évtől 
február 17–19. között rendezik meg. A cím már 
maga is kifejezi, hogy a közművelődési intéz-
mények a nap bármely szakában a látogatók 
szolgálatában állnak. A DMK egységei is sok-
sok programmal kapcsolódnak a sorozathoz, 
igazolva, hogy náluk is a szellemi kulturális 
örökség védelme zajlik, az új értékeket teremtő 
kreatív alkotó tevékenység pedig folyamatosan 
jelen van Debrecenben is. 



O Február 6–10. 
49. Természetbarát hét a Belvárosi 
Közösségi Házban (Kossuth u. 1.). 9-én 17 
óra: A Meru és a Kilimandzsáró a természet-
búvár szemével. Vámosi Péter orvos előadása. 
10-én 17 óra: Rehabilitációtól a Himalájáig. 
Erőss Zsolt hegymászó előadása. 12-én 9.30: 
Záró gyalogtúra Pásztor Tamással. Gyülekező: 
Doberdó–Kartács u. sarok.

O Február 8–11.
56. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó 
Verseny az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

O Február 9., csütörtök 10 óra
Babszem Jankó. Dramatikus előadás 
a Vojtina Bábszínházban.

O Február 9., csütörtök 17 óra
Essay Writing Workshop az Amerikai 
Kuckóban.

O Február 9., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központban 
(Böszörményi u. 68. Füredi Kapu Lakópark).

O Február 9., csütörtök 18 óra
Fényhimnusz – Kappadókia barlangszen-
télyeiben. Pap Gábor előadása a Péchy-
szakközépiskolában (Varga u. 5.).

O Február 9., csütörtök 18.30
Alternatív világegyetem Babarczy Eszter-
rel a Romkertben. Támogatói jegy: 1000 Ft.

O Február 9., csütörtök 19 óra
Látja Isten, hogy állok a napon. Horváth 
Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Február 9., csütörtök 19 óra
Karrier. Csokonai Színház, Horváth Árpád-
bérlet.

O Február 10–19.
Házasság hete a Nagyerdei Református 
Gyülekezetben (Bolyai u. 25.). Program: 
10-én 17 óra: Hétköznapi mennyország – film 
a házasságról, majd beszélgetés. 11-én 15 
óra: Arra vágyni, ami a miénk? 12-én 10.30: 
Istentisztelet. 17-én 17 óra: Vágysz rá? 18-án 
9.30: Apja lánya – film az egyedüllétről, majd 
beszélgetés. 18-án 15 óra: Erre vágytál? 19-én 
10.30: Istentisztelet.  
Információ: www.refnagyerdo.hu

O Február 10., péntek 
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek 
a Méliusz-központban.

O Február 10., péntek 15 óra
Popcorner – Rihanna Live: Good Girl  
Gone Bad az Amerikai Kuckóban.

O Február 10., péntek 19 óra
Karrier. Csokonai Színház, Téri-bérlet.

O Február 10., péntek 19 óra
Vacsoraszínház: Az utolsó csepp. Barabás 
étterem (Vár utca 11.). Tel.: (52) 502-231.

O Február 10., 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 Február 11., szombat 10 óra
Origamikör a Méliusz-központban Porkoláb 
Rozáliával.

O Február 11., szombat 10.30
„A didergő király”. Az ÁkomBákom 
 Bábszínház előadása a Méliusz-központban.

O Február 11., szombat 10.30
Ákombákom – Alkotókör apróságoknak 
a Modemben. Információ: (30) 590-5933.

O Február 11., szombat 16 óra
A 3 kismalac és a farkasok. Bábjáték 
az  Ifjúsági Házban (Simonffy u. 21.). Jegyek 
előadás előtt 1 órával a helyszínen válthatók. 
(Jegyár: 600 Ft/fő, Nagycsaládos jegy:  
2 500 Ft/5 fő, 3 000 Ft/6 fő).

O Február 11., szombat 18 és 21 óra
Valentin-napi jégdisco a Jégcsarnokban.

O Február 11., szombat 19 óra
Karrier. Csokonai Színház, Csortos-bérlet.

O Február 11., szombat 19.30
Farsangi Strauss-est meglepetésekkel 
a Bartók Teremben (Piac u. 11–15). Közremű-
ködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen, Bódi 
Marianna, Haja Zsolt, a Cívis Táncegyüttes. 
Vezényel: Kollár Imre.

O Február 11., szombat 20 óra
Agressun-koncert a Romkertben.

O Február 12., vasárnap 10 óra
Békés növényevők és félelmetes vadá-
szok – Ismerje meg közelről a Terrárium lakóit! 
Szakvezetéses séta az Állatkertben.

O Február 12., vasárnap 10 óra
Tótágas. Családi előadás a Vojtina Bábszín-
házban.

Programok            időrendben

Babatorna, zenés bölcsi és hasonló programok várják a legkisebbeket februárban
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O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport     O családi



O Február 12., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban. Tel.: (52) 514-174.

O Február 12., vasárnap 19 óra
Karrier. Csokonai Színház, Mensáros-bérlet.

O Február 13., hétfő 10 és 14 óra
„Illik a tánc a farsangnak, minden 
rongya fityeg annak”. Rítusjáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Február 13., hétfő 
Delta mozi: 15 óra: Csizmás, a Kandúr. 
18 óra: Sherlock Holmes 2. Árnyjáték. 
Jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Február 13., hétfő 18.30
DEAC – Berettyóújfalu NB I. 
futsalmérkőzés a Hódos Imre Rendezvény-
csarnokban.

O Február 14., kedd 11.45
Zötyögj Velem – Tömegsokk c. tömegköz-
lekedési relikviáiból rendezett kiállítás a DRK 
Dóczy Gimnázium Dóczy Galériában (Kossuth 
u. 35-37.) Megnyitja: Nagy Attila, a DKV 
vezérigazgatója. Közreműködnek: Gyarmati 

Zoltán, Gyarmathy István, Erdei Kálmán és 
Tikász Sándor (Debrecen Dixieland Jazz Band). 
Látható: hétköznaponként 8–18 óráig.

O Február 14., kedd
Mesés mesterkedés – játszóház 
óvodásoknak. Farsangi álarc készítése 
a Tímárházban. „Adjunk néki botocskát, hadd 
csináljon sípocskát…” – játszóházi program 
iskolásoknak: bőrkarkötő-készítés. (Előzetes 
bejelentkezés alapján csoportokat fogadnak, 
nincs meghatározott időpont 400 Ft/fő). 
Információ: (52) 321-260.

O Február 14., kedd
English Gym and Fun. Zenés vidám angol 
torna, 2–7 éves korú gyerekeknek a Méliusz-
központban. Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Február 14., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Február 14., kedd
Aladdin és a bűvös lámpa. Csokonai 
Színház,  10 óra: Kormos-bérlet. 14 óra: 
Mészöly-bérlet.

O Február 14., kedd 10 és 14 óra
Maskarádé a Vojtina Bábszínházban.

O Február 14., kedd 13 óra
Testi-lelki egészség, konfliktusok kezelése, 
problémamegoldás, veszteségek feldolgozása 
– Hunyadiné Kalányos Mónika családgondozó-
val a Kismacsi Közösségi Házban.

O Február 14., kedd 17 óra
Kövesi Péter ezoterikus tanító és szakíró 
könyvbemutatója az Újkerti Könyvtárban 
(Jerikó u. 17–19.).

O Február 14., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Február 14., kedd 17.30
Emlékest Pongrácz Zoltán emlékére 
a  Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközép-
iskola és Zeneiskolában (Vár u. 1.). 17.30: 
Emléktábla-avatás. 18 óra: Ünnepi koncert 
Pongrácz Zoltán műveiből.

O Február 14., kedd 18 óra
Black Images and „The Cosby Show” 
Phenomenom az Amerikai Kuckóban. 
Az  Afrikai–amerikai Történelmi Hónap 
 keretében Robin Whitford előadása.

O Február 14., kedd 19 óra
Debreceni Tél: A Te Bálintod – romantikus 
mozizás az Apolló moziban.

O Február 14., kedd 19 óra
Fodrásznő. Víg Kamaraszínház, bérletszünet.

O Február 15., szerda 16.30
100 éve épült Hajdú vármegye székháza. 
Helytörténeti kiállítás a Méliusz-központban. 
Szálkai Tamás: Címerek és új székház: Hajdú 
szimbólumok a XX. század elején c. előadása. 
Március 3-ig látható.

O Február 15., szerda
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak és 
mamáknak a Méliusz Központban.

O Február 15., szerda
Aladdin és a bűvös lámpa.  
Csokonai Színház, 10 óra: Bálint Ágnes-bérlet, 
14 óra: Csukás István-bérlet.

O Február 15., szerda 10 és 14 óra
Maskarádé a Vojtina Bábszínházban.

O Február 15., szerda 15 óra
Tájékoztató az amerikai tanulmányi 
lehetőségekről az Amerikai Kuckóban.

O Február 15., szerda 18 óra
Szerda esti daloló Joób Árpád vezetésével 
a Zenei Könyvtárban (Piac u. 26/A.).

O Február 15., szerda 20 óra
Jazz Five-koncert a Romkertben.
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Kali-yuga: az Élet-közép tárlaton Kővári Attila képei is láthatók

Éjfélkor Párizsban: Woody Allen 
filmjét is vetítik az Apolló moziban 
Valentin-napon



O Február 15., szerda 22 óra
Campus Party. Nyitó buli a Lovardában.

O Február 16., csütörtök 10 és 14 óra
Maskarádé a Vojtina Bábszínházban.

O Február 16., csütörtök 13 óra
Városi borverseny a Csapókerti Közösségi 
Házban (Süveg u. 3.).

O Február 16., csütörtök 17 óra
Olvasóprogram az Amerikai Kuckóban.

O Február 16., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Február 16., csütörtök 18.30
2012–2013-ban a világ pusztulása vagy 
az új világ teremtése várható? Varga Csaba 
szociológus, filozófus előadása a Romkertben.

O Február 16., csütörtök 19 óra
Scapin, a szemfényvesztő. Csokonai 
Színház, bérletszünet.

O Február 16., csütörtök 19 óra
Az Ensemble arTrium kamarahangverse-
nye a DE Zeneművészeti Kar szervezésében. 
Közreműködnek: Steffi Mölle (fuvola), Odile 
Skarnes (mélyhegedű), Zsuzsanna Aba-Nagy 
(hárfa).

O Február 16., csütörtök 19.30
Kamarazenekari koncert Schubert és 
Brahms műveiből a Bartók Teremben. 
Közreműködik: Alexáné Kardos Ildikó, Tihanyi-
Géczi Mirjam, Kissné Galuska Anikó, Bényi 
Tibor, Kodály Filharmonikusok Debrecen. 
Vezényel: Bényi Tibor.

O Február 17., péntek 
„Kultúrházak éjjel-nappal”: 10 óra: 
Óvodások farsangi délelőttje a Pergő 
Együttessel a Homokkerti Közösségi Házban. 
14.30: Debrecen és Fazekas Mihály kapcsolata 
– gyermekrajz-kiállítás a Belvárosi Közösségi 

Ház Pódiumtermében. 15 óra: a Palmetta 
Ötvös zománcszakkör bemutatása az Újkerti 
Közösségi Házban. 16 óra: VII. Józsai farsangi 
felvonulás és maskarádé.

O Február 17., péntek 17 óra
Debreceni viseletek – a Kölcsey-ösztöndíj 
támogatásából készült viseletek bemutatója 
a Tímárházban. Divatbemutató, előadások 
és játszóházi foglalkozások.  
Megnyitja: V. Szathmári Ibolya etnográfus. 
Km.: a Debreceni Népi Együttes táncosai. 

O Február 17., péntek 
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek 
a Méliusz-központban.

O Február 17., péntek 9.30, 11 és 14 óra
Babszem Jankó. Kamarajáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Február 17., péntek 16.30
Vitéz Ferenc Protestáns könyvjegyek 
című könyvének bemutatója a Benedek 
Elek Könyvtárban (Piac u. 68.).

O Február 17., péntek 19 óra
Scapin, a szemfényvesztő. Csokonai 
Színház, bérletszünet.

O Február 17., péntek 20 óra
Random Characters-koncert a Romkertben.

O Február 18.
Matti-Armas Korpela festőművész kiállí-
tása az Élettudományi Galéria – Tudomány-
egyetem Botanikus kert között. Látogatható 
Március 2-ig, hétköznap 8–20 óráig.

O Február 18., szombat 
Állatok farsangja az Állatkertben.

O Február 18., szombat
„Kultúrházak éjjel-nappal”: 9 óra:  
Farsangi Kupa. Minitenisztorna a Kismacsi 
 Közösségi Házban. Jelentkezés febr. 11-ig a 
(52) 716-698-as számon. 10 óra: Farsangi 
családi délelőtt a Belvárosi Közösségi Ház 
Pódiumtermében. – Farsangi népszokások 
felelevenítése, kézművesjátszóház a Józsai 
Közösségi Házban. 15 óra: Farsangi Motolla 
– családi délután a Homokkerti Közösségi 
Házban. Kézművessarok gyerekeknek: masz-
kok, álarcok készítése; gyerekműsor, táncház; 
jelmezes felvonulás; a farsang történetéről 
előadás felnőtteknek. 17 óra: Pompás Parádé – 
műsoros est a Józsai Közösségi Házban.

O Február 18., szombat 10 óra
„Irány London 2012” – Országos olimpia-
történeti szellemi vetélkedő az Ifjúsági Házban 
(Simonffy u. 21.).
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Jégdisco lesz a Jégcsarnokban 
11-én és 18-án is

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

Hétköznapi mennyország – a Házasság Hete rendezvényei sorában  
ezt a filmet is meg lehet nézni



O Február 18., szombat 10.30
„A gombaültető” – az Abakusz Színjátszó 
Kör előadása a Méliusz-központban.

O Február 18., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Balassa-
gyarmat férfi NB I/B. kézilabda-mérkőzés 
a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

O Február 18., szombat 18 óra
Jégdisco a Jégcsarnokban.

O Február 18., szombat 18.30
Közéleti Talk-show a Romkertben. Vendég: 
Turi Gábor.

O Február 18., szombat 19 óra
Debreceni Tél: Szeretni bolondulásig. 
Horgas Eszter és a Class Jazz Band koncertje 
a Kölcsey Központban.

O Február 18., szombat 19 óra
A gyertyák csonkig égnek (Parázs). 
 Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Február 18., szombat 19 óra
Regal-, Roncs- és Stereo Tomi-koncert 
az Ifjúsági Házban (Simonffy u. 21.).  
Belépő: 600 Ft.

O Február 18., szombat 19 óra
35 éves a TÉKA. Születésnapi koncert 

a VOKE Egyetértés Művelődési Központban 
(Faraktár u. 67.). A koncert után táncház.

O Február 18., szombat 20 óra
Unplugged Club: Intim Torna Illegál-koncert

O Február 19.
Zajácz Tamás Holló László-díjas bőrműves 
iparművész kiállítása a DOTE Elméleti Galé-
riában. Látogatható március 2-ig, 8–20 óráig.

O Február 19., vasárnap
Debreceni Hoki Klub – MAC Budapest 
jégkorongmérkőzés a Jégcsarnokban.

O Február 19., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: Tótágas – családi 
előadás. Babszem Jankó – kamarajáték.

O Február 19., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban. Tel.: (52) 514-174.

O Február 19., vasárnap 15 óra
DSC-SI – Szolnok NB I. női kosárlabda-
mérkőzés az Oláh Gábor utcai sportcsar-
nokban.

O Február 19., vasárnap 17.45
Debrecen Fujitsu – Honvéd férfi OB I. 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O Február 19., vasárnap 18 óra
Az üvegcipő. Víg Kamaraszínház,  
Rajz János-bérlet.

O Február 20., hétfő
Aladdin és a bűvös lámpa. Csokonai 
 Színház, 10 óra Szabó Lőrinc-bérlet.  
14 óra: Arany László-bérlet.

O Február 20., hétfő 10 és 14 óra
„Illik a tánc a farsangnak, minden 
rongya fityeg annak”. Rítusjáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Február 20., hétfő 14 óra
„Ki, mit tud?” és teadélután a Belvárosi 
 Közösségi Ház Pódiumtermében (Kossuth u. 1.).  
Szervezők: Debreceni Nyugdíjas Klub és a DMK.

O Február 20., hétfő 18 óra
Delta mozi: Álmok otthona. Információ 
és jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Február 20., hétfő 18.30
Kortárs novellák női szemmel. Berta 
Erzsébet előadása a Dzsungel a szívben c. 
antológiáról a Romkertben.

O Február 20., hétfő 19 óra
Két lengyelül beszélő szegény román. 
A marosvásárhelyi színház vendégjátéka. 
Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Február 21–25.
„Maskurások, bolondok…” – Csapókerti 
Farsang a Közösségi Házban. 21-én 14 óra:  
az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház gólyalábas, O koncert     O kiállítás     O rendezvény     O színház     O sport     O családi

Scapin, a szemfényvesztő: 16-án bérletszünetben 
(Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)

A Vacsora-sorozatban  
a passiótörténetet ele-
venítette fel a 2010-ben 
elhunyt művész. Botond 
alkotásai a Modemben 
láthatók



mutatványos műsora, farsangi „maskurák” 
készítése. 22-én 14 óra: Idősek farsangja.  
23-án 14 óra: a Csizmás, a Kandúr – filmvetí-
tés. 25-én 19 óra: Farsangi bál.

O Február 21., kedd
Játszóház óvodásoknak. Farsangi álarc ké-
szítése a Tímárházban. Előzetes bejelentkezés-
sel, 400 Ft/fő áron. Információ: (52) 321-260.

O Február 21., kedd
English Gym and Fun. Zenés vidám angol 
torna, 2–7 éves korú gyerekeknek a Méliusz-
központban. Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Február 21., kedd 10 óra
Aladdin és a bűvös lámpa. Csokonai 
Színház, 10 óra Mikszáth-bérlet.  
14 óra: Zelk Zoltán-bérlet.

O Február 21., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Február 21., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Hamupipő-
ke. Bérletes előadás. 10 óra: Babszem Jankó 
– kamarajáték.

O Február 21., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Február 21., kedd 18.30
Psycho-esték a Romkertben.

O Február 21., kedd 19 óra
Debreceni Tél: Amit tudni akarsz a jazz-
ről. A Debreceni Dixieland Band dzsessztör-
téneti koncertje a Kölcsey Központban.

O Február 21., kedd 19 óra
Nyitott Akadémia: ...a lélek dolgai 
–  Bagdi Emőke pszichológus előadása 
a Lovardában. 

O Február 22., szerda 17 óra
Pál Ágnes mandalakészítő kiállítása 

a Méliusz-központban – március 9-ig  
látható.

O Február 22., szerda 
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak és 
mamáknak a Méliusz Központban.

O Február 22., szerda 
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra: Babszem 
Jankó – kamarajáték. 10 és 14 óra: Hamupi-
pőke. Bérletes előadás.

O Február 22., szerda 11 óra
Életvezetés 8. osztályosoknak. Önismereti 
játékok, beszélgetések a másságról, a toleran-
ciáról Hunyadiné Kalányos Mónika és Balláné 
Lőrinczi Tímea családgondozókkal a nagymacsi 
Kőrösi-tagintézményben.

O Február 22., szerda 13.30 és 14.45
Ifjúsági hangverseny: Farkas Ferenc: A 
bűvös szekrény – az opera rövidített változa-
ta kosztümös előadásban zenei magyarázattal 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében 
(Egyetem tér 2.). Előadják a Debreceni Egyetem 
Konzervatóriumának ének szakos hallgatói. 

O Február 22., szerda 14 óra
Aladdin és a bűvös lámpa. Csokonai 
Színház, Jókai Mór-bérlet.

O Február 22., szerda 19 óra
A gyertyák csonkig égnek. Horváth Árpád 
Stúdiószínház, bérletszünet.

O Február 22., szerda 20 óra
Yamato – Gamushara. Koncert a Főnix 
Csarnokban. 

O Február 23., csütörtök
Előadás az FBI-ról az Amerikai Kuckóban.

O Február 23., csütörtök 9.30 és 11 óra
Babszem Jankó. Kamarajáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Február 23., csütörtök 10 óra
Aladdin és a bűvös lámpa. Csokonai Szín-
ház, 10 óra: Sebők Zsigmond-bérlet,  
14 óra: Heltai-bérlet.

O Február 23., csütörtök 10 és 14 óra
Hamupipőke. Bérletes előadás a Vojtina 
Bábszínházban.

O Február 23., csütörtök 15 óra
Diabéteszfarsang a Belvárosi Közösségi Ház 
Pódiumtermében.

O Február 23., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Február 23., csütörtök 18 óra
Álmos palmettái Anatóliában. Pap Gábor 
előadása a Péchy-szakközépiskolában.

O Február 23., csütörtök 18.30
Spanyol társalgási klub az Amerikai 
Kuckóban.

O Február 23., csütörtök 18.30
DEAC – Újszeged NB I. futsalmérkőzés 
a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.
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Kamarakoncert: Schubert-  
és Brahms-művek.  
A Kodály Filharmonikusokat 
Bényi Tibor vezényli

Protestáns könyvjegyek  
című kötetét Vitéz Ferenc  
a Benedek Elek Könyv- 
tárban mutatja be



O Február 23., csütörtök 18.30
Tamás Gáspár Miklós a Romkertben.  
Támogatói jegy: 1000 Ft.

O Február 23., csütörtök 19 óra
Stand Up Dumaszínház a Lovardában.

O Február 23., csütörtök 19.30
Bach: János-passió. Koncert a Bartók 
Teremben. Km.: Kálmán László, Kovács István, 
Szűcs Ferenc, Stefanik Márta, Megyesi Zoltán, 
Kodály Filharmonikusok Debrecen, Kodály 
Kórus Debrecen. Vezényel: Pad Zoltán.

O Február 24., péntek
Popcorner – Alias az Amerikai Kuckóban.

O Február 24., péntek 
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek 
a Méliusz-központban.

O Február 24., péntek 9 óra
Csigacsináló verseny a Kismacsi Közösségi 
Házban. Jelentkezés a (52) 716-698-as számon.

O Február 24., péntek 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hamupipőke. Bérletes 
előadás. Babusgató – Tipegő.

O Február 24., péntek 13.30
Ifjúsági hangverseny: Farkas Ferenc: 
A bűvös szekrény – az opera rövidített 
 változata kosztümös előadásban zenei 
magyarázattal a DE Zeneművészeti Kar 
 Liszt-termében (Egyetem tér 2.). 

O Február 24., péntek 14 óra
Aladdin és a bűvös lámpa. Csokonai 
Színház, Illyés-bérlet.

O Február 24., péntek 18 óra
Tócó-parti vigasság a Józsai Közösségi 
Házban.

O Február 24., péntek 20 óra
Zebra és Nyilas Reni kvartett-koncert 
a Romkertben.

O Február 24., 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 Február 25., szombat
3. Tesco FittAréna Fitness Gála a Hódos 
Imre Rendezvénycsarnokban.

O Február 25., szombat
Csillagkaktuszcsodák és -szörnyszülöt-
tek. Szászi Róbert előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Február 25., szombat 10 óra
Szombati műhely családoknak. 
Farsangiálarc-készítés a Tímárházban.  
Részvétel: 150 Ft/fő.

O Február 25., szombat 10.30
Ákombákom – Alkotókör apróságoknak 
a Modemben. Információ: (30) 590-5933.

O Február 25., szombat 12 óra
Hokifarsang a Jégcsarnokban.  
Részletes információk és programok 
a www.debrecenjegcsarnok.hu oldalon.

O Február 25., szombat 16 óra
Bódog és Szomorilla. Bábjáték bőröndre  
és piknikkosárra az Ifjúsági Házban.  
Jegyek előadás előtt 1 órával a helyszínen 
válthatók.  

(Jegyár: 600 Ft/fő, Nagycsaládos jegy: 2 500 
Ft/5 fő, 3 000 Ft/6 fő).

O Február 25., szombat 18 óra
Régi korok üzenete az épített tájakban 
a Székelyföldön. Czimbalmas Tivadar 
(Gyergyószentmikós) előadása a Romkertben.

O Február 25., szombat 18 óra
Jégdisco a Jégcsarnokban.

O Február 25., szombat 18 óra
10 éves az FM90 Friss Rádió! Fergeteges 
szülinapi buli a Lovardában! Fellépnek: A Nyug-
hatatlan, Los Vegas, Skafunderz, Paddy & The 
Rats, Mystery Gang és az FM90 Friss Rádió. Egy 
este, egy színpad, hat zenekar, lélegzetelállító 
tűzzsonglőrshow, ünnepi léggömbdekoráció és 
minden belépőhöz ajándék.

O Február 26., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: Hamupipőke – családi 
előadás. Babusgató – Tipegő.

O Február 26., vasárnap 11 óra
Debreceni Tél: Farsang az Alma 
 együttessel a Kölcsey Központban.

O Február 26., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az Aquaticumban. Tel.: (52) 514-174.

O Február 27., hétfő 10 óra
Farsangi kézműves-foglalkozás óvodás 
gyerekeknek a Kismacsi Közösségi Házban.

O Február 27., hétfő 10 és 14 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban.

O Február 27., hétfő 13 óra
Csapókert Csillagai – gyermek tehetség-
kutató játék döntője a Csapókerti Közösségi 
Házban (Süveg u. 3.).

O Február 27., hétfő 14 óra
Jelmezes, batyus farsangi bál a Belvárosi 
Közösségi Ház Pódiumtermében (Kossuth u. 1.).
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Buli lesz a Jégcsarnokban: 
hokifarsang 25-én

Szeretni bolondulásig. Horgas Eszter  
a Kölcseyben lép fel

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



O Február 27., hétfő 18 óra
Delta mozi: A tetovált lány. Jegyfoglalás: 
(52) 439-866.

O Február 27., hétfő 18.30
A teremtés misztériuma és a tudat 
 evolúciója – előadás a Romkertben. 

O Február 27., hétfő 19 óra
Peter és Jerry, Állatkerti történet.  
Horváth Árpád Stúdiószínház, Blaha-bérlet.

O Február 27., hétfő 19 óra
Martos László szerzői estje a DE Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Február 28., kedd 16 óra
Szűcs Gábor Vadászfestmények című 
kiállítása a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban (Faraktár u. 67.). 

O Február 28. 
Bábozódás. Orosz Klaudia báb- és jelmez-
tervező kiállítása a Vojtina Bábszínházban. 
Látogatható hétköznap 9–17 óráig,  
szombat–vasárnap 9–12 óráig.

O Február 28., kedd
Tímárház. Játszóház óvodásoknak: 
papírhajtogatás. Játszóház iskolásoknak: 
körmön fonás, zsinórkészítés. Előzetes 
bejelentkezéssel, csoportoknak, 400 Ft/fő 
áron. Információ: (52) 321-260.

O Február 28., kedd
English Gym and Fun. Zenés vidám angol 
torna, 2–7 éves korú gyerekeknek a Méliusz-
központban. Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Február 28., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Február 28., kedd
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Hamupipőke. 
Bérletes előadás. 10 és 14 óra: A papucsszag-
gató királykisasszonyok – kézműves-bábké-
szítés.

O Február 28., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Február 28., kedd 18.30
Psycho-esték a Romkertben.

O Február 28., kedd 19 óra
Peter és Jerry, Állatkerti történet. Horváth 
Árpád Stúdiószínház, Tikos Sári-bérlet.

O Február 28., kedd 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat: THReNSeMBle együttes hangversenye 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében. 
Vezényel: Horváth Balázs.

O Február 29., szerda 
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak és 
mamáknak a Méliusz-központban.

O Február 29., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Hamupipőke. 
Bérletes előadás. 10 és 14 óra: A papucsszag-
gató királykisasszonyok – kézműves-
bábkészítés.

O Február 29., szerda 13.30 és 15 óra
Delta mozi: Tintin kalandjai. Jegyfoglalás: 
(52) 439-866.

O Február 29., szerda 13.30
Ifjúsági hangverseny: Farkas Ferenc: A 
bűvös szekrény – az opera rövidített változa-
ta kosztümös előadásban zenei magyarázattal 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében 
(Egyetem tér 2.). 

O Február 29., szerda 20 óra
Debreceni Dixiland Jazz Band szökőnapi 
koncertje a Romkertben.

O Március 1–3.
Borkollégium – alapfokú borismereti 
tanfolyam a Hotel Lyciumban (Hunyadi u. 
1–3.).

O Március 1., csütörtök
Szakszerű füvesítés és örökzöldek 
ültetése. Ficzere Miklós előadása a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 1., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Március 2-ig
Kelet-korszak, Nyugat-korszak – Kortárs 
német irodalmi kiállítás az Újkerti Könyv-
tárban 25 szerző, köztük Herta Müller, Terézia 
Mora és Uwe Tellkamp művein keresztül. 

27

Kecskeméti képzőmű-
vészek alkotásaiból 
nyílt kiállítás a Kölcsey 
Központban. A Látlelet 
2012 című tárlatot 
március elejéig láthatják 
az érdeklődők

Bábjáték bőröndre  
és piknikkosárra: Bódog  
és Szomorilla az Ifiházban



O Március 2., péntek 
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek a 
Méliusz-központban.

O Március 3-ig
A Nyíradonyi Művésztelep kiállítása a 
Benedek Elek Könyvtárban (Piac u. 68.).

O Március 3., vasárnap 18 óra
Debrecen Fujitsu – Vasas férfi OB I. 
vízilabda-mérkőzés a Sportuszodában.

O Március 5., hétfő 17 óra
Fonó Levente festő kiállítása a Benedek 
Elek Könyvtárban (Piac u. 68.).

O Március 5., hétfő 18.30
Háy János: Házasságon innen és túl. 
Irodalmi est a Romkertben.

O Március 6., kedd
English Gym and Fun. Zenés vidám angol 
torna, 2–7 éves korú gyerekeknek a Méliusz-
központban. Zenebölcsi a Méliusz-központban.

O Március 6., kedd
Váczi Eszter és a Quartet-koncert a Kölcsey 
Központban.

O Március 6., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Március 6., kedd 19 óra
Konzervatóriumi esték hangversenysoro-
zat: Bódi Marianna és Haja Zsolt áriaestje 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében. 
Zongora: Böszörményi Judit.

O Március 7., szerda
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak és 
mamáknak a Méliusz-központban.

O Március 7., szerda 15 óra
DVSC-TEVA – Paksi FC Ligakupa-negyed-
döntő labdarúgó-mérkőzés.

O Március 7., szerda 18.30
A csodaszarvas nyomában. Magyar mitoló-
gia és álmitológia – Kövesi Péter előadása az 
Ifjúsági Házban. 

O Március 8., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna az Ametiszt Központ-
ban.

O Március 8., csütörtök 18 óra
Yazilikaya, azaz írottkő. Pap Gábor előadása 
a Péchy-szakközépiskolában.

O Március 8., csütörtök 19.30
Verdi – Bartók – Respighi koncert a Bartók 
Teremben. Km.: Alexáné Kardos Ildikó, Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Kollár 
Imre.

ELŐZETES
O Március 10–11.
„Szkítiából kijöttekről” – konferencia a Haj-
dú-Bihari Magyarok Szövetsége szervezésében 
a Centrum Hotelben (Kálvin tér 4–8.).

O Március 25., vasárnap
Rotary félmaraton és maraton utcai 
futóverseny. Versenykiírás, nevezés: www.
rotaryfelmaraton.hu.

Még látható tárlatok
Egy tudósító naplójából... – Apolló 

mozi, február 12-ig

Élet-közép – Belvárosi Galéria, 14-ig

Adamik György János, Dienes-gimná-
zium, 14-ig

Rézműves Gyula, az Élettudományi 
Galéria és a Botanikus kert között, 
17-ig

Sipos László: Sába földjén, DOTE 
Elméleti Galéria, 17-ig

Kemény Henrik-emlékkiállítás, 
Vojtina, 20-ig

Boján Imre riselő kiállítása, Tímár-
ház, 24-ig

Aktok az Antal–Lusztig-
gyűjteményből, Modem, 26-ig

Korin M. Korina, Egyetértés művelődé-
si központ, 27-ig

Bálint Endre és Gyarmathy Tihamér, 
Hal Köz Galéria, március 3-ig

Kecskeméti képzőművészek, Kölcsey 
Központ, 11-ig

Váczi Eszter március 6-án koncertezik Debrecenben

„…mikor bekukkant Debrecenbe” – Arany János-emlékkiállítás 
a Medgyessy-emlékmúzeumban
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Emlékkoncert a Kodályban
Nagyszabású emlékműsorral készülnek 
Pongrácz Zoltán születésének 100. és 
halálának 5. évfordulójára a Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskola növen-
dékei és művésztanárai. Február 14-én 
emléktáblát avatnak, majd 18 órától 
hangverseny kezdődik a Kodály-teremben, 
ahol Pongrácz Zoltán debreceni évei alatt 
született műveket adnak elő. A koncerten 
közreműködik a zeneiskola leánykara (ké-
pünkön), Grünwad Béla, Magyar Gabriella, 
Bojti Eszter, Papp László és kamaraegyüt-
tese, a Divertimento Wind Quintet.

Babszem Jankó
 

Egy apró, ám rettentő erejű kis fickó-
ról, Babszem Jankóról szól a Vojtina 
játszószínházának előadása. Rendkívüli 
az ereje, furfangosan ravasz, komikus 
és nagy csínytevő. Veszélyes kalan-
dokba keveredik, szolgálatot keres, 
ökörfülbe mászik, de még a tehén 
bendőjéből is kiszabadul...

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Tel.: 52/514-174      www.aquaticum.hu

2012. március 2-ig.

Hihetetlen HÉTKÖZNAPI akció 
az Aquaticumban

                A belépő

800 
Ft*

                A belépő

800 
Ft*

                A belépő

800 
Ft*

*Az akciós jegyárért 2 óra hosszat fürdőzhet, 
a 2. óra után a percdíj 16 Ft. A kedvezményes 
jegy hétköznapokon, teljes nyitva tartási 
időben érvényes. Medencezárás 20.30-kor.





Hamar a mély vízbe dobták Anikót: sokféle felada-
tot kapott, több területen is kipróbálhatta magát. 
Az állandó riporteri munka mellett műsorokat is 
vezetett – egy időben híradót is. Olykor pedig még 
az is előfordult, hogy sporttal is 
foglalkozhatott... Ám ahogy el-
árulja, utólag már nem is bánja 
annyira, hogy nem kell mér-
kőzéseket közvetítenie. Menet 
közben ugyanis úgy tapasztalta, 
hogy hozzá közelebb áll a ripor-
teri munka, amikor mozogni kell, 
menni, szervezkedni. 

– Legyen nyitott, érdeklő-
dő, rátermett egy jó riporter 
– mondja. – Legyen gyors, 
kapcsoljon, tudja fejben megtervezni, „megvágni” is 
az anyagot, amit készít. S ami nagyon fontos még, 
hogy tudni és merni kell kérdezni.

Czellár Anikó mindennel szívesen foglalkozik: 
politika, kultúra, egészségügy, oktatás – bármi 
jöhet, igyekszik a legtöbbet kihozni a témából, hogy 
a DTV nézői azt érezzék, mindent megtudtak, amire 
kíváncsiak lehettek. Ehhez persze az kell, hogy a 
jó riporter ne csak képernyőn, de képben is legyen. 
Senki nem érthet mindenhez, mondja Anikó, aki 
éppen ezért szeret felkészülni, kész kérdésekkel és 
elképzelésekkel érkezni a helyszínre.

Mint a legtöbb embernek, aki a média világá- 
ban dolgozik, Anikónak is kevés szabadideje van.  
Ezt általában igyekszik a kislányával tölteni, aki 
nagy érdeklődéssel figyeli az anyukáját, mit, ho-

gyan csinál.
– Néha ő is tévériportere set 

játszik – árulja el Anikó. – Ami-
kor nemrég például  hóembert 
építettünk, akkor erről is 
közvetítést készített, mondta, 
hogy anya, most majd csíptetős 
mikrofont használjunk, mert az 
nem látszik...

Ha tehetik, filmeket is 
szí vesen néznek, mert Anikó 
imádja a mozik hangulatát, 

vagy kirándulnak. Nem az a lényeg, hogy messzire 
utazzanak, mondja, hanem az, hogy együtt legye-
nek. Nemrég például Tokaj és Sárospatak környéké-
re látogattak el.

Egy újságíró persze soha nem tud kibújni a bő-
réből. 

– Megesik, hogyha a baráti, vagy a családi 
körömben nagyon hosszú, kanyargós körmondatok-
kal beszélnek, nem bírom tovább, és szólok, hogy 
legyenek szívesek tömörebben, közérthetőbben 
fogalmazni...

A riporter tudjon
és merjen kérdezni

Czellár Anikó arcát és 
hangját a debreceni nézők 
jól ismerhetik a Mikroszkóp, 

a Siker, a Zöldkamera, a 
Hétszemle és a Napszemle 

című műsorokból

Kislánykorától imádja a sportot, különösen a foci világa áll hozzá közel. Így aztán 
kézenfekvő volt Czellár Anikó számára, hogy felnőttként majd valahol a média  
világában keresse a helyét – például mint sportriporter. Ezért Egerbe felvételizett,  
ahol magyar és művelődésszervező szakon tanult. S amikor 1997-ben kézbevette  
a diplomáját, hazatért és rögtön bekopogott a Debrecen Televízióhoz: azóta is itt  
dolgozik, ez az első és egyetlen munkahelye. 
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  A tetovált lány
A skandináv változat után elkészült a Millennium 
trilóga első részének amerikai verziója is. David 
Fincher rendező az eltűnt lány nyomába eredő 
újságíró szerepére Daniel Craiget kérte fel, a 
tetovált hackert pedig Rooney Mara alakítja.

  Mindenki szereti 
  a bálnákat
Az északi sarkkörön csapdába esik egy bálnacsalád 
a gyorsan szilárduló jég miatt. Az állatok megmen-
tésére felfigyel a világ, sokan ki akarják venni a ré-
szüket a mentésből: az eszkimók, a Greenpeace, a 
sajtón és az olajcégek alkalmazottai – csak éppen 
mindenki másért…

Moziműsor
Február az Apollóban

NAGYTEREM
9–13., 15: 13.45, 16, 18.15, 20.30
14.: 13.45, 16 Gépfegyveres prédikátor
14.: 18.15 Valentin-nap
14.: 20.30 Csak szexre kellesz
16–22.: 14, 17, 20 A tetovált lány
23–29.: 20.30 Az öldöklés istene
23–29.: 13.45, 16, 18.15 Muppets

KISTEREM
9–15.: 20 Mindennek vége
9–15.: 16, 18 Karácsony Artúr
14–22.: 16, 18, 20 Éjfélkor Párizsban
14.: 16, 20 Éjfélkor Párizsban
14.: 18 Levelek Júliának
23–29.: 16, 18, 20 50/50

ART TEREM
9–15.: 17, 19.30  Submarine 
14.: 15 Submarine 
14.: 17 Született feleség
14.: 19.30 Ízek, imák, szerelmek
16–22.: 17, 19 Isztambul
23–29.: 17, 19.30 Ölésre ítélve

Különleges kamarakoncert
Steffi Mölle (fuvola), Odile Skarnes 
(mélyhegedű) és Aba-Nagy Zsuzsa 
(hárfa), azaz az Ensemble arTrium 
ad hangversenyt február 16-án 19 

órától a DE Zeneművészeti Karának 
Liszt-termében. A művészek zenei 

tanulmányaik után Bécsben találtak 
egymásra, és a három hangszer e 

rendhagyó kombinációjának népsze-
rűsítését tűzték ki célul. Ez a felállás 

ugyanis különleges kihívást jelent 
a művészeknek, mivel a klasszikus 

kamarazene hagyományos elő-
adásmódjától eltérően itt nincsenek 
behatárolt szabályok. Debussy imp-
resszionista szonátája (1916) a kiin-

dulópontja repertoárjuknak, melyben 
Sofia Gubaidulina, Toru Takemistu, 

Andres Jolivet művei is helyet kaptak. 
Nagy hangsúlyt fektet a trió a ze-

neszerzőkkel való együttműködésre, 
mivel ez további művek megírására 

is inspirálhatja az alkotókat: Reményi 
Attila, Balassa Sándor, Eero Kesti és 
Wolfgang Liebhart is szereztek már 

zenét számukra. (x)

Az Osztrák Kortárs Zenei Társaság (ÖGZM), ez a 180 zeneszerzőből, 
zeneművészből, zenetudósból és támogatóból álló szervezet néhány 
éve úgy állítja össze a programját, hogy az adott évadban bemutassák 
egy-egy ország kortárs zenéjét. Idén Magyarországra esett a választás. 
A mostani koncert is az ÖGZM szervezésében és a DE Zeneművészeti 
Karának az együttműködésével jött létre. Ebben a sorozatban a trión 
kívül az Ensemble Intermodulcio kapott meghívást Tihanyi László veze-
tésével két, Bécsben megrendezésre kerülő koncertre.

Ensemble arTrium:  
a műsorban Reményi 
Attila, Rózsa Pál, 
Pócs Katalin, Andreas 
Baksa, Wolfgang 
Liebhart és Erick Zeisl 
darabjai szólalnak 
meg



Megfejtéseiket február  
24-ig várjuk a DTV címére: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 

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

belépőjegyeket sorsolunk ki 
az idén százéves jubileu-
mát ünneplő Apolló mozi 

előadásaira.
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A januári számban megjelent 
rejtvény megfejtése: „Elálmélkod-
tam a szertelen változáson ezen 
mostani Debrecen s a régi közt.” 
Nyertesek: Lászlóné Cserina 
Kinga (Jászai M. u.), Teplytska 
Kateryna (Honvéd u.) • Nyeremé-
nyük kétszer két színházjegy, me-
lyet a Csokonai Színház szervezési 
osztályán tudnak átvenni.

A pénzember
Leslie Waller regényének hőse, Woods Palmer, 
a tehetséges fiatal bankár egyre feljebb jut 
a ranglétrán. Luxusvillába költözik, gyönyörű 
szeretőt tart, beleveti magát a bankvilág 
maffiaharcaiba. Ellenfelei ezzel párhuzamo-
san egyre veszedelmesebbek és gátlástala-
nabbak. Ám Palmer nem azért utazott New 
Yorkba, hogy veszítsen. A pénzember több 
millió példányban kelt el. Magyarul a Picaro 
Kiadó gondozásában jelent meg.



 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.
FEBR. 10. – 
MÁRC. 9.

D E B R E C E N I

AZ ÉV EMBERE 2011  

GYÖNGYÖSI ANDRÁS,

            A DVSE VEZETŐEDZŐJE 

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány
2012. február 10. – 
március 9.

A Dehir.hu hírportál  
látogatói Gyöngyösi Andrást, 
a Debrecen Fujitsu vezető-
edzőjét választották az év 
emberének  
(Fotó: Nagy Gábor)
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Kamarazenekari koncert 
Schubert és Brahms műveiből 
2012. február 16., 19:30 Bartók terem

Közreműködik: 
Alexáné Kardos Ildikó, Erdélyi Zoltán, Kissné Galuska Anikó, Bényi Tibor
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Bényi Tibor

Pad Zoltán

Bényi Tibor

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

(52)-412-250 • info@kodalyfi lharmonia.hu • www.kodalyfi lharmonia.hu

Bach: János passió BWV 245
2012. február 23., 19:30 Bartók terem

Közreműködik: 
Kálmán László, Kovács István, Megyesi Zoltán, Szűcs Ferenc, Stefanik Márta, 
Korponai-Kiss Noémi, Kurgyis Tamás, Csávás József – ének,
Gyöngyösi Levente - orgona, Fekete Katalin - cselló
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Pad Zoltán

Élmények Bálint-napra is

Ajándékozzunk szórakozást, kikapcsolódást, élményt 
szeretteinknek debreceni és országos rendezvények-
re, koncertekre, színházi előadásokra – ezt ajánlják a 
debreceni Tourinform-iroda munkatársai. Az sem gond, 
ha valaki nem tud dönteni, az iroda által kínált ajándék-
utalvány az általa meghatározott összegben vásárlástól 
számított egy évig beváltható a Tourinformban forgal-
mazott bármely színház- és koncertjegyre, ajándéktárgy-
ra, Magyar Turizmus Kártyára.
Bővebb információ: 
Tourinform-iroda, Piac u. 20. • +36 52 412-250
debrecen@tourinform.hu • www.iranydebrecen.hu

Farsangi mulatságra 
várják a családokat 
február 26-án 9 órától a 
Kölcsey Központba. Lesz 
jelmez- és álarckészítés, 
a jó hangulatról pedig a 
népszerű Alma együttes 
gondoskodik.
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otp személyi kölcsön

Részletes feltételek: 
www.otpbank.hu vagy 06/1 366 6666 (7. menüpont)

Akciós OTP Személyi kölcsön
forint alapon, bármilyen célra, árfolyam kockázat és 
ingatlanfedezet nélkül.

Az első 6 törlesztőrészlet most alacsonyabb kamattal. 
THM: 32,27%
Az ajánlat 2012. január 23. és 2012. március 9. között, illetve az akció visszavonásáig megkötött 
forint alapú személyi kölcsön szerződésekre vonatkozik.

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke 
a  feltételek változása esetén, illetve a hitelbírálat eredményétől függően módosulhat. A THM értéke nem tükrözi 
a  hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték A0 adósminősítésre vonatkozik, 0,00%-os kockázati felár esetén 
értendő. A  jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A tájékoztatás nem 
teljes  körű, ezért –  amennyiben felkeltettük érdeklődését – további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az 
OTP  Bank fiókjaiban vagy honlapunkon közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

Váratlan 
helyzet?
A segítség nálunk 
nem duma!

forint alapon, bármilyen célra, árfolyam kockázat és 
Akciós OTP Személyi kölcsön
forint alapon, bármilyen célra, árfolyam kockázat és forint alapon, bármilyen célra, árfolyam kockázat és 
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