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Kolomptól
     petárdáig
Az új évben a néprajztudomány számára különösen 
izgalmas a kezdőpont jelentősége. Sok törzsi kultú-
rában úgy tartják ugyanis, hogy ami ekkor történik, 
az az egész utána következő periódust meg fogja 
határozni. Ez a mai napig benne van a köztudatban. 
Már az a tény, ahogy az emberek elbúcsúztatják az 
évet, az, hogy szórakozva, vidáman mennek át a kö-
vetkezőbe, jelzi, hogy szeretnének maguknak örömet, 
boldogságot, jó kedvvel teli időszakot varázsolni. 

Nagyon sok apró kis jel mutatja, hogy görgetjük 
tovább napjainkban is elődeink hagyományait – csak 
nyilván új, modernebb köntösben. Eleink például 
nagyon fontosnak tartották, hogy az év kezdetén 
elűzzék a gonoszt. Erre sokféle praktika volt, a legis-
mertebb talán a zajkeltés. Karikás ostorral pattog-
tattak, kolompoltak, kurjongattak. Manapság pedig? 
Mi meg petárdát durrogtatunk, mivel mi is el akarjuk 
riasztani a gonoszságot... De a kezdőpont jelentő-
ségéről szól az is, hogy megfogadjuk január elsején: 
fogyókúrázni kezdünk, leszokunk a dohányzásról. 

Mi egy igen kevert civilizációjú világban élünk, 
egyszerre európai és globalizált kultúrában. E sokfé-
leségére jellemző az is, hogy a váltási időpontok sem 
feltétlenül egyetlen naphoz kötődnek. Szilveszter pél-
dául csak a polgári világban fordulópont, az egyházi 
évé az András-naphoz legközelebbi vasárnap.  
Ez nagyon jól mutatja, hogy többféle időszámítás 
van jelen egyszerre sz életünkben. Nem túlzás azt 
állítani, hogy évkezdő és évbúcsúztató szokásaink 
tulajdonképpen Márton-naptól farsangig tartanak. 

Az óév búcsúztatása és az új esztendő köszön-
tésének szokásaihoz tartoznak a jóslások. A régi 
világban főleg három dolgot akartak megjósolni: a 
halált, a következő évi időjárást, valamint a lányok 
esetében azt, hogy kihez fognak férjhez menni. Mi 
beérnénk azzal, ha tudnánk, milyen év lesz 2012...

A lényeg szerintem az, hogy az emberek mindig 
próbálnak optimistán hozzáállni ezekhez a fordulók-
hoz. Tegyük mi is ezt!

Lovas Kiss Antal
néprajzkutató
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O Ökumenikus imahetet tartanak január 15. és 22. 
között Debrecenben. 

A hagyomány szerint minden este 5 órakor a 
város más-más felekezetének templomába jönnek 
össze a helyi keresztény egyházak vezetői, lelki-
pásztorai, képviselői és hívei ökumenikus imaórára. 

A hét szerdáján a Szent Anna-székesegyház ad 
otthont az imaórának, ahol Bölcskei Gusztáv refor-
mátus püspök hirdet igét. A befejező imaórát pedig 
a Református Nagytemplomban tartják – itt Bosák 
Nándor püspök lesz az igehirdető. Az imaalkalmak 
után kötetlen formában folytatódik az együttlét.

Imahét a városban

O A gyertyák csonkig égnek 
szép jubileumhoz érkezik. 

Január 16-án a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban 70. alkalom-
mal lép színre a 75 éves Miske 

László és a 70 éves Csikos 
Sándor a Márai-darab fősze-

repében. Januárban egyébként 
többször is műsorra tűzi a szín-
ház az előadást: 12-én, 13-án 

és 17-én is játszani fogják. 

(Fotó: Máthé András)

O JÁVOR ANDRÁS idei első 
munkája, mint mondja, az év 
végi mérleg elkészítése, a lezárt 
és nyitott „dossziék” értékelése. 
Ahogy a Debreceni Egyetem ok-
tatási rektorhelyettese látja,  
a 2012-es év feladatai is jelentő-
sek, több évre kihatóak lesznek: 
erősödnek a kihívások és az 
intézmények közötti verseny is. 

„Az intézményi akkreditáció, a fel-
sőoktatási törvény adta feladatok, 
a magyarországi mezőgazdasá-
gi szaktanácsadás megújítása, 

valamint a nemzetközi és hazai 
pályázati munka intenzitásának 
növelése a legfontosabb területek 
a januári induláskor. Az újonnan 
alakult Állattudományi, Biotech-
nológiai és Természetvédelmi 
Intézet megerősítése is kiemelt 
cél. Az Egyetemi Centenárium 
megünneplésében a határon túli 
magyar nyelven oktató intézmé-
nyek hagyományos fórumának 
megszervezése is meghatározó 
szerepet kap: az idén 16 határon 
túli intézmény közötti könyvtári 
együttműködés lesz a téma.”

Márai 70. alkalommal is

Munkás
évkezdet



Hollywoodi duettek
Társak az életben és társak a színpadon: már ez 
nagy csoda. Ám Bereczki Zoltán és Szinetár 
Dóra még nagyobb varázslatra is képesek, hiszen 
időről időre fantasztikus slágerekkel ajándékozzák 
meg a közönséget. 

A népszerű művészházaspár hamarosan vissza-
tér Debrecenbe! Február 6-án 19 órától a Kölcsey 
Központban lépnek fel.

Hollywoodi duettek című műsoruk különleges 
zenei csemegének ígérkezik: régi és új slágerekkel 
egyaránt elkápráztatják a debrecenieket. S mivel 
minden koncertjükre valami újdonsággal, valami 
különlegességgel készülnek, ezúttal valódi élő 
zenekaros nagykoncertet adnak! Akik 2010-ben ott 
voltak a nagytemplomi telt házas előadásukon, és 
látták-hallották Bereczki Zoltánt és Szinetár Dórát, 
azok tudják, micsoda élmény egy-egy koncertjük. 
Akik akkor esetleg lemaradtak, most pótolhatják a 
csodát. A páros igazi show-műsort és káprázatos 
slágerparádét hoz Debrecenbe.

Jegyek válthatók a Fórum Debrecen bevásárló-
központban – a Camel márkaboltban, a Napló szék-
házában, a Kölcsey Központban és az Interticket 
hálózatában (www.jegy.hu).

Ünneptől ünnepig tart az összefogás Debrecenben. 
Már a karácsonyra is ebben a szellemiségben, a 
történelmi egyházakkal közösen szervezett adventi 
programokkal készült a város. Ezt a szellemiséget 
2012-ben is tovább viszi a város. Egymás támoga-
tása, a tradíciók megtartása jellemzi a XII. Debrecen 
Város Bálját is. A hagyományokhoz hűen idén is 32 
középiskolánk közös produkciójával, a végzős diákok 
gyönyörű nyitótáncával – ebben az évben a Palotás-
sal – veszi kezdetét a farsangi szezon. 

Már nagy izgalommal készül a 2011-es Kölcsey-
ösztöndíj nyertese, hogy elsőként a báli közönség-

nek mutathassa be a pályázata eredményeként 
elkészített korabeli debreceni viseleteket. A Kölcsey 
Ferenc művészeti ösztöndíjjal a város kulturális 
életét gazdagító, Debrecenhez való kötődést erősítő 
alkotások születését segíti a város évről évre. 

A Kölcsey Központba szervezett rendezvény idei 
díszvendége Debrecen kulturális testvérvárosa, 
Kecskemét lesz. A bál valódi üzenete: az összefogás 
fontossága. Az este folyamán jótékonysági gyűjtés 
zajlik, melynek bevételét a debreceni gyermekklini-
kának ajánlják fel.

Nyitótánc
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O Budapesten született, de már nagyon rég-
óta itt él. Hogy került Debrecenbe?

Kállai Ferenc osztályába jártam, és kaptam egy 
ajánlatot, ha végzek, várnak a Vígszínházban. 
Viszont volt egy nagy francia szerelmem, és 
Párizsban akartam élni. Aztán minden másképpen 
alakult. 1981-ben végül Debrecenbe szerződtem, és 
azóta is a Csokonai Színházban játszom. 

Debrecen – Párizs helyett Debrecenbe 
szegődött: 30 éve játszik a Csokonai 
Színházban, és 20 éve politizál a cívis-
városban Dánielfy Zsolt.

Budapesten született a IX. kerületben, 
10 testvére van, 30 éve játszik a 

Csokonai Színházban, 20 éve képviselő 
(némi kihagyással). Nagyjából 120–150 

darabban játszott eddigi pályafutása 
során; volt év, amikor 175 előadásban. 

Három darabot rendezett.

O Nem csupán színész, politikus is...

Egyrészt így más módon is tehetek egy közös-
ségért, nemcsak színészként. Ugyanakkor míg a 
színészeket általában inkább szeretik, addig egy 
képviselő akkor is könnyen szerezhet magának 
ellenfeleket, ha meg sem szólal, csak azért, mert 
ott politizál, ahol. 

O Akkor miért csinálja?

Szolgálni szeretném Debrecent, sokat kaptam ettől 
a várostól.

O Milyennek látja a debreceni embert?

Nagyrészt konzervatív és polgári gondolkodású. 
Szeret a családjával lenni, meginni egy pohár sört, 
szorgalmas, kitartó, sok minden érdekli, ugyanak-
kor szerintem specifikusan befelé forduló, nehezen 
nyílik meg egy idegen előtt, de ha befogadja, akkor 
szeretete mélyebb, mint másoké. Ezért olyan büsz-
kék és összetartóak a debreceniek… S én is büszke 
vagyok rá, hogy engem is úgy tekintenek, mint 
debrecenit – s nem csak mint debreceni színészt.

O Sok darabban játszott: melyek voltak a 
kedvencei?

Az első főszerepem A hajnalok itt csendesek című 
darabban volt, de szerettem a Szigorúan ellenőr-
zött vonatokat, a Stílusgyakorlatot, a Godspellt, a 
La Mancha lovagját, a Denevért. De emlékezetes 
volt számomra a Két úr szolgája, a Sztárcsinálók, 
a Légy jó mindhalálig is. Pályám során 120–150 
darabban játszottam, s volt év, amikor 175 előadá-
som volt, nemritkán előfordult, egy nap háromszor 
is játszottunk...

O Van szerepálma?

Bármit szívesen eljátszok, ha megtalálom ben-
ne önmagam. Annak idején két szerep került el, 
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a Hamlet és a Rómeó. Mivel elég karakteres a 
fizimiskám, nem feltétlenül én jutottam a rendezők 
eszébe. Ugyanakkor nyíltak más nagy lehetőségek  
előttem, melyekért hálás vagyok az életnek. Amit 
soha nem gondoltam, hogy majd vígjátéki szerepek 
is megtalálnak, és igazán élvezni fogom, csakúgy, 
mint az éneklést.

O Nemcsak a színpadon, a képernyőn is lát-
hattuk egy időben.

Lételemem, hogy körülöttem mindig történjen 
 va lami, sokféle dolog érdekel. Ezért is voltak 
gyerek műsoraim, vagy adtam rendezésre a fejem. 
A te le víziózás nagy szerelem volt, közéleti műsort 
vezettem a városi tévében, sokan ez alapján is 
megismertek az utcán. Ez jólesik az embernek. 
Ahogy az is, amikor odajön egy hölgy a boltban és 
csillogó szemmel újságolja, hogy amikor húsz éve 
kisgyerekként ott ült egy gyerekműsoromon, milyen 
meghatározó élménnyel tért haza…. 

O Van elképzelése, milyen lesz az élete 10 
vagy 20 év múlva?

Fogalmam sincs. A világ iszonyú gyorsan változik. 
Valamikor eseménynek számított Debrecenben, ha 
Simor Ottó kutyát sétáltatott az utcán… Ma meg 
mélyrepülésben van a szakmánk. Lehet, hogy töb-
bet fogok rendezni. Legutóbb a nemrégiben elhunyt 
Székelyhidi Ágoston Végítélet című drámájából ké-
szítettem filmet a Debrecen Televízióval a Duna Tv 

„Eredetileg állatorvos 
szerettem volna lenni, 

de irtóztam a csirkéktől. 
Így másfelé fordultam, 
s bár a Színművészetire 
ötvenszeres volt a túl-
jelentkezés akkoriban, 
míg az ELTE bölcsész-
karára tízszeres, mégis 

oda vágytam.”

számára,  Meleg Vilmos barátom színházi rende-
zése alapján. Nemrég pedig darabot írtam, kaptam 
ugyanis egy felkérést, mutassam be a magyar tör-
ténelmi lobogókat. Én meg arra gondoltam, lehetne 
ezt érdekesebben is, nemcsak beszélni arról, hogy 
voltak ilyen és olyan zászlóink. Annyira jól sikerült a 
dolog, hogy már el is kezdtük az előadás filmválto-
zatának forgatását… 

(SZ. M.)



Vitéz László 
elment
87 éves korában, november utolsó napján elhunyt a 
Kossuth- díjas Kemény Henrik, Vitéz László életre 
keltője. 1931-ben, 6 évesen kezdett játszani. Ing-
ujját felhajtva közönségének adta mindenét, amije 
volt: a három generációs bábos dinasztia minden 
tudását, határtalan életörömét, mágikus erejét. 
Tiszteletére kiállítást rendezett a Vojtina Bábszín-
ház, mely január 29-ig látogatható. (Hétköznap 
9–17, szombaton és vasárnap 9-től 12 óráig.)

Kerekítő tippentő
A szokásos sétájukat járó kismamákat, anyukákat 
könnyed, zenés, mozgásos szórakozásra hívják a 
Medgyessy-emlékmúzeumba január 21-én. A dél-
előtt 10 órakor kezdődő Kerekítő – Ölbeli játékok és 
mondókák foglalkozásának időtartama 35–40 perc. 

A programon csak előzetes bejelentkezéssel lehet 
részt venni, s maximum 15 anyukát és 15 babát 
tudnak fogadni. Jelentkezés Szabó Edit múzeum- 
pedagógusnál. Telefon: (52) 417-560,  
e-mail: szabo.edit@derimuzeum.hu.

8

Intézménycserék
Gazdát cserél két debreceni kulturális intézmény 
a városi közgyűlés decemberi döntése alapján. A 
Mű-Terem Galériát (képünkön) átveszi a Modem – 
ezáltal csökkennek a Debrecen művészeti életében 
korábban kialakult szakmai párhuzamosságok. A 
Csapókerti Művelődési Ház pedig beolvad a városi 
közművelődési feladatok összehangolását végző 
Debreceni Művelődési Központ jól működő rendsz-
erébe. 

(Részletek: Dehir.hu)



9

Újabb értékes film született a Debrecen Televízió 
műhelyében, mely az 1361-ben mezővárosi rangra 
emelkedett Debrecen történelmi múltjába kalauzolja 
a nézőket. Az alkotás felidézi a kezdeteket, a 14. 
század sorsfordító időszakát, amikor Debrecen népe 
Dósa nádor vezetésével kiállt a magyar államiság 
és a rend mellett, melyet akkor egyéni érdekek 
veszélyeztettek.

Természetesen nem ez volt az egyetlen embert, 
jellemet és közösséget próbára tevő időszak a 
cívisváros történelmében. Az elmúlt 650 eszten-
dőben újra és újra helyt kellett állnia tisztesség-
ből, mértéktartásból, példamutatásból. Debrecen 
meghatározó pillanatokban vállalt szerepet a 
magyar történelemben, és vált több alkalommal is 
az ország központjává. 

650 év – 650 másodperc

A film 12 részben örökítette meg a város történelmi 
múltjának sorsdöntő állomásait, egyenként 650 
másodpercben. A néző így rövid, de annál tartalma-
sabb élményt és ismeretanyagot kaphat a cívisváros 
történelméből.

Az epizódokban megismerkedhetünk a váradi 
adományozólevéllel, a kálvinista Rómával és a deb-
receni nyomdával. Közelebb kerülhetünk a szabad 
királyi város és az őrváros fogalmához, betekintést 
nyerhetünk a templomok, a debreceni literatura és 
a 100 éves Universitas világába. A film bemutatja 
az első villamost és Déri Frigyes örökségét, felidézi 
az 1956-os események világát, és felvillantja a 
jelenkori Debrecen képét is.

A film alkotói
szerkesztő: Vojtkó Ferenc
operatőr: Máthé Gábor
technikus: Lakatos József
vágó: Gyulai Tünde
animáció: Andriska János
3D animáció:  Vincze Ferenc

A film DVD-formában is elérhető: 
megvásárolható a Debrecen Te-
levízió szerkesztőségében (Petőfi 
tér 10.). Bővebb információ:  
(52) 525-100.

A film elkészítéséhez szükséges összeget több 
forrásból teremtette elő a Debrecen Televízió. Az ön-
kormányzat mellett debreceni cégek és intézmények 
is méltónak tartották támogatásukra a vállalkozást.

Történelem 12 részben
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Nemzetünk
kincsei

Több hajdú-bihari 
műemlékeket sorol 

nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonnak a törvény 
januártól. Köztük a Déri 

Múzeum épületét, mely az 
1920-as években épült, s 

most épp felújítás alatt áll; 
a tervek szerint tavasszal 

nyitják meg újra a látogatók 
előtt. Ugyancsak kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyon a 
Debreceni Egyetem főépülete. 

Az idén százéves egyetem 
impozáns központi épületét 

Korb Flóris tervei alapján 
építették meg, aki annak ide-
jén U alakúnak álmodta meg 

a főépületet a szökőkutas 
park köré.

(Bővebben: Dehir.hu)

Ki legyen a város díszpolgára?

A közgyűlés a hagyományokhoz híven idén is  
díszpolgári címet, Pro Urbe, mecénás- és sajtódíjat 
adományoz a város napja alkalmából.

Debrecen Város Díszpolgára: e címmel ismeri el a 
közgyűlés azokat, akik egész életükben a város és 
lakossága érdekében munkálkodtak és maradandót 
alkottak, Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásá-
hoz hozzájárulva ezzel.

Debrecen Város Pro Urbe Díja: a város érdekében 
kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként kap-
hatja az a személy, ill. közösség, aki/amely éveken 
át munkálkodott a helyi társadalom javára.

Debrecen Város Mecénása Díj: a város gyarapo-
dását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, 
jelentős anyagi támogatás elismeréseként adható 
(egyénnek és közösségnek is).

Debrecen Város Sajtódíja: az elektronikus vagy 
írott sajtóban dolgozó újságíró kaphatja a városról 
való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, 
az elért eredmények publikálása terén nyújtott 
kiemelkedő és magas színvonalú tevékenységéért.

(Bővebben: Dehir.hu)

A javaslattételhez kötelezően szükséges formanyom-
tatvány a régi városháza (Piac u. 20.) portáin, a pol-
gármesteri hivatal szervezési osztályán (Piac u. 20., 
I. em. 49-es iroda), valamint az új városháza (Kálvin 
tér 11.) lift előtti portaszolgálatánál szerezhető be, 
valamint letölthető a www.debrecen.hu honlapról.  
A javaslatok beérkezésének határideje: február 11.



A hatodik helyen zárta az esztendőt a Debrecen-
Fujitsu a férfi élvonalbeli vízilabda-bajnokságban, s 
bár ez összecseng az idény elején kitűzött célokkal, 
Gyöngyösi András vezetőedző nem elégedett.

– Úgy érzem, ebben a 
csapatban több van, és re-
méljük, hogy a februárban 
startoló tavaszi idényben 
ez meg is látszik majd az 
eredményeinken. A „köte-
lezők” mellett hoznunk kell 
egy-egy bravúrgyőzelmet 
is, akár az Eger, a Szol-
nok, vagy a Honvéd ellen. 
Egyelőre a védekezéssel 
elégedett vagyok – pedig 
még ott is vannak hiányosságok. A támadójátékban 
kell fejlődnünk, ez pedig egyéni teljesítményeken 
múlik.

Az OB II-es DEAC-DVSE az egri, debreceni és 
gyöngyösi forduló, a hat lejátszott találkozó után 
94–47-es gólkülönbséggel, pontveszteség nélkül áll 
csoportja élén. Plézer János edző:

– Nagyon örülök, hogy 
sikerült százszázalékosan 
zárnunk az évet. Kell még 
egy kis idő, amíg igazi 
csapattá érik az együttes, 
ámbár egyre inkább azt 
látom, hogy küzdenek a 
srácok egymásért, miköz-
ben az idősebbek hozzáte-
szik a rutinjukat, és azt a 
pluszt, ami a győzelemhez 
kell. A már megkezdett 
úton szeretnénk menni tovább, és meg sem állni a 
play-off-ig!

Bravúrokra
készülnek a pólósok

Meccsről 
meccsre

Január 28., dupla forduló: DEAC-DVSE – Aqua SE Nyíregyháza 
Sóstó és DEAC-DVSE – Egri Vízmű OB II-es bajnoki mérkőzések
Február 4.: Szeged Beton – Debrecen Fujitsu, OB I.
Február 11.: BVSC Zugló – Debrecen Fujitsu, OB I.



Táncház
moldvai táncok az Ifiházban

2012. január 12., csütörtök 2000

2012. január 26., csütörtök 2000

Simonffy u. 21. – a Hal köz mögött

zenélnek: Molnár előd éS MéSzároS Péter  I  táncot tanít: nagy IMre

Zongoravirtuózok

Januárban Magyarország legkiválóbb zongoristái 
koncerteznek a Kodály Filharmónia meghívására 
a Bartók Teremben.

Az újesztendő koncertszezonját január 12-én a 
Kossuth-díjas művész, Jandó Jenő Beethoven-estje 
nyitja. A komponista életművében a zongoraművek 
különösen jelentős szerepet játszanak. Beethoven 
harminkét zongoraszonátát írt. A világhírű Jandó 
Jenő a legismertebbeket, a Pathetique, a Holdfény 
és az Appassionata szonátákat szólaltatja meg. 

Néhány nappal később, január 21-én ugyancsak 
világszerte ismert zongorista érkezik a cívisváros-
ba: egyik legfiatalabb Kossuth-díjasunk, Bogányi 
Gergely. A koncert különlegessége lesz még, hogy 

az őt kísérő Pannon Filharmonikusokat testvére, 
Bogányi Tibor dirigálja majd. A közönség két virtuóz 
Rahmanyinov-művet, a Vocalise-t és a III., d-moll 
zongoraversenyt hallhatja, majd Sosztakovics X. 
szimfóniáját, amit 1954-ben a kritikusok az év leg-
szebb zenekari művének díjával tüntettek ki.

Jegyek a Tourinform-irodában, a helyszínen, az 
Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu 
weboldalon válthatók!

Kövesse a Kodály Filharmónia eseményeit a 
Facebookon is! Minden 30. lájkoló üdülési kupont 
nyer Hévízre, a négycsillagos Hotel Európa-fit szállo-
dába: www.facebook.com/kodalyfilharmonia

A katolikus egyház február 2-án üli Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepét. Ilyenkor van a szerzetesek 
(azaz a megszentelt élet) napja is. Ekkor az egy-
házmegye területén működő szerzetesrendek tagjai 
a Szent Anna-székesegyházban az este 6 órakor 
kezdődő szentmise során megújítják fogadalmukat, 
majd ezt követően Bosák Nándor megyéspüspök 
vendégül látja őket hivatalában.Gyertyaszentelő
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Táncház
moldvai táncok az Ifiházban

2012. január 12., csütörtök 2000

2012. január 26., csütörtök 2000

Simonffy u. 21. – a Hal köz mögött

zenélnek: Molnár előd éS MéSzároS Péter  I  táncot tanít: nagy IMre

Ötödik helyen zárta az őszi idényt az NB I/B Ke-
leti csoportjában a debreceni férfi-kézilabdázást 
életben tartó König-Trade Balmazújváros csapata, 
mely a Hódos Imre-sportcsarnokban játssza hazai 
meccseit, s a felnőtt együttes mellett a megyeszék-
hely csaknem száz utánpótláskorú ifjú kézisének 
versenyeztetéséről is gondoskodik.

Oláh Sándor szakosztályvezető úgy vélekedik, 
a nyáron átalakított, újjászervezett gárda büszke 
lehet eddigi teljesítményére:

– Idő kellett ahhoz, hogy összekovácsolódjon a 
társulat, s szinte mérkőzésről mérkőzésre érez-
hettük, hogy egyre egységesebb a csapat. Célki-
tűzésünk, hogy a bajnokság végén az 1–4. helyen 
zárjunk. Most, félidőben az ötödikek vagyunk, de a 
második helyezettől mindössze négy pont választ 
el bennünket. Nyolc győzelem, egy döntetlen és 
négy – szoros csatákban elszenvedett – vereség az 

eddigi mérlegünk. Januárban sorozatban játsszuk 
a felkészülési meccseinket, s abban bízunk, hogy a 
február közepén kezdődő tavaszi idényben tovább 
izmosodik az együttesünk, s az eredményhirdetés-
kor dobogón állhat a König-Trade Balmazújváros.

A Debreceni Művelődési Központ egységeiben 
tavaly 125 közösségben közel 3 ezer főnek kínáltak 
művelődési, ismeretszerzési, kreativitást fejlesztő 
és közösségi élményeket nyújtó alkalmakat.  
A csoportok többsége 10 évnél régebben alakult,  
többen 25–30–40 éves múltra tekintenek vissza:  
a Medgyessy Kör és a Debreceni Népi Együttes 
pedig több mint 60 éve jött létre. 

A DMK munkatársai igyekeznek a fiataloknak 
is elfoglaltságot kínálni, az egyes városrészekben 
pedig az ottani civil szervezetekkel, intézményekkel 
együttműködve, helyi programok közös szervezé-
sével nyújtanak segítséget új közösségek létrejöt-
téhez.

Részletek: www.debrecenimuvkozpont.hu

Hippolyt, a lakáj
Ez volt az első magyar hangosfilm Kabos Gyulával 

és Csortos Gyulával a főszerepben – és az első 
magyar film, amelyből színdarab készült. A Hippolyt 

sikere azóta is töretlen, nincs olyan színházi évad, 
hogy valahol az országban ne tűznék műsorra.  
A legendás vígjátékot január 31-én a Karinthy 

Színház hozza el a Kölcsey Központba. Hippolyt 
szerepében Galla Miklós látható, Schneider urat Kol-

tai Róbert kelti életre, a feleségét pedig Voith Ági.

Jegyek 3700 és 4200 forintos áron válthatók az 
Apolló moziban, a Kölcsey Központban, a Tourin-

form-irodában, illetve a www.interticket.hu oldalon. 
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Dobogóban
         bíznak a kézisek

Élmény és közösség

Az ifjú hölgyek körében népszerű a mazsorett



Campus 2012-ben
A népszerű fesztivál lehetséges helyszíneiről, világ-
sztárokról és azok extrém kívánságairól készített 
interjút a Dehir.hu Miklósvölgyi Péter főszervezővel. 
A cikkből kiderül: az idén még a régi helyszínen, 
a nagyerdei stadionban lehet a Campus. Mint 
Miklósvölgyi elárulta: van tervük 2012 utánra is, ám 
a lehetséges helyszínt még nem akarják lebegtetni. 
Képünkön 2011 egyik sztárja, a Parov Stelar.

ÚJ JAZZ
Harcsa Veronika is fellép az Új Jazz sorozat nyitó-
estjén január 26-án este 7-től a Matthew Mitchell 
Trió mellett a Modemben. A koncert előtt a hazai 
alternatív rockzene egykori kultikus zenekarából, 
a Bizottságból is ismerős ef Zámbó István tart 
előadást Miles Davisről. Nem annyira mint zenész a 
zenészről, hanem mint a vizuális kultúra világában 
alkotó művész Miles Davisről – a képzőművészről.
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Szittya népi rock and rollt játszik saját 
 bevallása szerint a debreceni Folk Error.  
A zenekar különleges módon mutat új irányt 
a zenei fejlődésnek: hagyományápolás 
és fémzene – furcsa páros, náluk mégis 
működik.

A debreceni zenekar merészet húzott,  
s a tradicionális értékeket megőrizve, a 
keményebb, erőteljesebb hangzással bolon-
dította meg a klasszikus magyar népdalokat.

Samu Zoltán, a banda hegedűse azt 
mondja, teljesen egyensúlyban van zené-
jükben mindkét műfaj, hiszen a Folk Error 
tagjainak egyik fele a népzenét, a másik 
pedig a rockot imádja, így remekül kiegé-
szítik egymást. A zenekar nemcsak itthon, 
külföldön is meghódította a közönséget.  
Egy bécsi tehetségkutatón a tavaly elődön-
tőig meneteltek, majd 2012-ben újra irány 
a Nyugat: a rockzene fővárosának számító 
Londonban terveznek néhány fellépést.  
A külföldi kirándulás szervezése mellett gőz-
erővel dolgoznak az új lemezen is, melyre  
a vadonatúj dalok mellett néhány koncert-
felvétel is felkerül majd. 

Hegedűszó 
és gitárriff

Folk Error: a külföldi közönséget is 
szeretnék meghódítani

A zenekar még egy különleges vállalkozásba is belekez-
dett: ismerős bandák tagjaiból kibővítette jelenlegi felállását, 
s Folk Error Allstarz Projekt néven „örömzenekart” hívott 
életre, mely elsősorban a fesztiválokra specializálódott.  
A tervek szerint velük is feljátszanak majd egy-két dalt  
az új albumra.



„Digitális Magiszter” 
Új tanulási forMák és renDszerek - Digitális középiskola prograM

Intézményünkbe a program folytatásaként olyan diákokat várunk, akik élethelyzetük, családi, környezeti vagy szervi 
hátrányaik miatt az iskolarendszert korábban elhagyták, abból kimaradtak. Szándékunk, hogy számukra az általunk 
biztosított komplex, távoktatáson alapuló digitális képzéssel nyújtunk olyan lehetőséget, mely során a fiatalok, 
felnőttek egy új típusú tanulás, az önálló ütemű ismeretszerzés segítségével érettségit szereznek, ezáltal újabb esélyt 
kapnak a továbbtanulásra, növelik a munkapiaci elhelyezkedésük esélyeit. Az oktatás három helyszínen (Debrecen, 
Szolnok és Tiszavasvári) valósul meg. Záró konferenciánkat 2012. január 27-én 10 órától a Nagy Lajos király téri 
Technika Házában tartjuk, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A projekt költsége 17 999 478 Ft, amely az 
Európai Unió 100%-os támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.4024 Debrecen, Wesselényi út 4/B  I  www.magiszteralapitvany.hu

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0011 számú projekt 
keretében 2010. július 1. és 2012. január 31. között valósítja meg programját.

A rackák világa
Ferenczi György és a Rackajam talán a legtöbb 
verset tartja repertoárján – Hobó után. A világ 
egyik legjobb szájharmonikásaként ismert zenész 
a Rackajam együttessel 2005-től közösen játszik 
fúziós muzsikát. Ebben fontos szerepet tölt be a 
magyar népzene is. Új lemezük – A rackák világa – 
tulajdonképpen egy könyv CD-melléklete, mely azt 
az életformát mutatja be, ahogy koncertről koncert-
re magukra és egymásra találnak az előadók, ahogy 
lelkesíti őket a zene, ami lelkesíti a közönséget is...

A zenekar január 24-én, 19 órától ad koncertet  
a Kölcsey Központban. Közreműködnek: Apáti Ádám 
– szájzongora, harmonika, ének, Bizják Gábor – kürt, 
vokál, Ferenczi György – herfli, hegedű, ének, Jankó 
Miklós – cajon, vokál, Kormos Levente – gitár, vokál, 
Pintér Zsolt – mandolin, vokál

Jegyek 2200 és 2800 forintos áron válthatók  
a koncertre.
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Ősbemutató
A 20. századi filmzene aranykorának egyik legis-
mertebb komponistája a kétszeres Oscar-díjas Erich 
Wolfgang Korngold. Fiatalon, 23 évesen ért pályája 
csúcsára A halott várossal, melyet mostanáig közel 
120 alkalommal állítottak színre a világ legnagyobb 
operaházai. 

Az első világhá-
ború után szomorú 
aktualitással bíró 
mű nagy sikert ara-
tott 1920-ban Ham-
burgban és Kölnben, 
majd a Metropoli-
tanben is. Pár éve 
egyfajta Korngold-
reneszánsz kezdő-
dött: A halott várost 
2004-ben bemu-
tatták a Salzburgi 
Ünnepi Játékokon, 
2009-ben pedig a 
londoni Royal Opera 
House is műsorára 
tűzte.

A debreceni 
közönség Nyári Zol-
tán és Rálik Szilvia 
főszereplésével, 
Vladimir Troickij ren-
dezésében láthatja 
ezt a különleges 
operát, melynek 
magyarországi 
ősbemutatóját a 
tervek szerint január 
20-án tartják.
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Magyar kultúránk 
napjai
A Himnusz születésnapja, január 22-e a magyar kultúra ün-
nepe. Debrecenben sokféle rendezvénnyel tisztelegnek előtte 
a kultúra és közművelődés intézményei.

A Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében 16-án 14 
órától Kölcsey nyomdokain címmel tartanak ünnepi műsort. 
E napon indul a Magyar Kultúra Hete a Csapókerti Közös-
ségi Házban: lesz mesekoncert, interaktív színházi előadás. 
Fazekas és bőrműves kreatív foglalkozásokat is szerveznek: 
a résztvevők alkotásaiból 19-én tárlat nyílik, mely 27-ig 
látható.

Béke Csaba lantművész (képünkön) és Vranyecz Artúr 
színművész az Ady-gimnázium növendékei közreműködésé-
vel adnak zenés irodalmi estet 18-án a Központi Olvasóte-
remben (Batthyány u. 18.).

Január 22-én 16 órától Élet-közép címen nyílik tárlat  
a Belvárosi Galériában. 

Debrecen város ünnepi programja 16.45 órától kezdődik  
a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében, 19 órától pedig 
a Csokonai Színház lesz a magyar opera ünnepére szerve-
zett gála helyszíne.

Január 24-én 13 órától teadélután keretében, versekkel, 
novellákkal tartanak megemlékezést a Kismacsi Közösségi 
Házban.

A LEGJOBB CARMEN
Varga Magda operaénekesnő, a Csokonai 
Színház örökös tagja 90 éve, január 22-én 
született. Teljesítményét többek között a 
Magyar Köztársaság Érdemes Művésze 
és Csokonai-díjjal ismerték el. A művész-
nőt Cserhalmi György édesanyjaként, és 
a „legjobb Carmenként” is ismerhetik a 
debreceniek.

Magyarok a  
polgárháborúban
Vida István Kornélnak, a Debreceni Egye-
tem Angol–Amerikai Intézetének oktatójá-
nak Világostól Appomatoxig: Magyarok az 
amerikai polgár-
háborúban címen 
jelent meg kötete 
az Akadémiai Ki-
adó Hadiakadémia 
sorozatában. 

A világosi 
katasztrófát 
követően a magyar 
katonai és politikai 
vezetés színe-java 
követte Kossuth 
Lajost a száműzetésbe, sokan az Egyesült 
Államokba emigráltak. Miért döntött úgy 
mintegy száz magyar katona, hogy fegy-
vert ragad Észak és Dél véres polgárhá-
borújában? A szerző elemzi részvételüket 
a konfliktusban mindkét hadseregben, 
foglalkozik a rabszolga-felszabadításhoz 
fűződő viszonyukkal, és felülvizsgálja a 
téma közismert mítoszait.

Református bál lesz
Újra református jótékonysági bált rendez a Tiszán-
túli Református Egyházkerület. A bál bevételét 
ezúttal a határon túli Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium javára ajánlják fel, mely az egyetlen olyan 
református kollégium Erdélyben, amelyik még nem 
kapta vissza épületét. Az V. Református Bált február 
17-én, pénteken tartják. 
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Irány a jég!
JANUÁR
14.: UTE Stars – Debreceni HK, kölyök, Budapest
15.: MAC – Debreceni HK, OB II., Budapest
15.: Debreceni HK – Sapa Fehérvár AV19 B, előkészítő, Debrecen
15.: Debreceni HK – Dab.Docler, serdülő, Debrecen
19.: Dab.Docler – Debreceni HK, kölyök, Dunaújváros
21.: Sapa Fehérvár AV19 – Debreceni HK, kölyök, Székesfehérvár
22.: Újpesti TE – Debreceni HK, OB II., Budapest
26.: Debreceni HK – MAC, kölyök, Debrecen
29.: Debreceni HK - Dab.Docler Jégtörők, OB II., Debrecen
29.: Sapa Fehérvár AV19 – Debreceni HK, előkészítő, Székesfehérvár
FEBRUÁR 
 2.: Debreceni HK – UTE Stars, kölyök, Debrecen
 4.: Debreceni HK – Dab.Docler, kölyök, Debrecen
 5.: Vasas HC – Debreceni HK, OB II., Budapest
 5.: Drago Skorpiók – Debreceni HK, előkészítő, Budapest
12.: Tisza Volán – Debreceni HK, OB II., Szeged
12.: Debreceni HK – MAC, előkészítő, Debrecen

Hoki minden 
mennyiségben
Az óesztendőt záró hazai idénybúcsúztató mérkőzéstől (Vasas, 
3–7) eltekintve remek produkcióval zárta a 2011/12-es szezon őszi 
küzdelmeit a Debreceni Hokiklub OB II-es bajnokságban szereplő 
együttese: a csapat a tabella élén vonult karácsonyi pihenőre.

A hokisok rövid téli szünetet kaptak, hiszen valamennyi kor-
osztályban már zajlik a 2012-es küzdelemsorozat is. A Debreceni 
Jégcsarnokban a következő időszakban nyolc bajnoki meccset 
láthatunk. Az OB II-es együttes 29-én a dunaújvárosiakat látja 
vendégül, a DHK kölyökcsapata négyszer, az előkészítő korcsoport 
gárdája kétszer, a serdülőcsapat egy alkalommal játszik hazai 
publikum előtt.

Műkorcsolya-vidékbajnokságot  
rendeznek január 21-én, szombaton 
a Jégcsarnokban.

Az év frizbijátékosa
A Csokonai-gimnázium végzős 
tanulóját, a 18 éves Veres Balázst 
választotta a Magyar Frizbi Szövet-
ség az év játékosának. Balázs négy 
éve foglalkozik az ultimate frizbivel, 
tagja a Debreceni Frizbi Sport-
egyesület csapatának. Szeptember 
óta az egyesület utánpótlásának 
edzőjeként is tevékenykedik a Lilla 
Téri Általános Iskolában. Tagja volt 
a nemzeti vegyes válogatottnak a 
2011-es Európa-bajnokságon.
Bővebben: Dehir.hu
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Esztendő vége felé sokan érzik úgy, hogy ideje 
leltárt készíteni, milyen is volt az év. Mi az, amire 
érdemes lesz később is emlékezni? Kikre gondolunk 
majd úgy, hogy 2011-ben letettek valamit az asz-
talra? S mi az, ami valódi, meghatározó teljesít-
ménynek számít?

A Dehir.hu szerkesztősége úgy döntött, megválaszt-
ja az év személyiségeit. Debreceni hírportálként 
természetesen Debrecenre fókuszálva, és hagyo-
mányteremtő szándékkal.

A zsűribe ismert és elismert személyiségeket 
kért fel a Dehir. A zsűritagok kategóriánként 3–3 
javaslatot tettek. Ajánlhattak bárkit, akiről úgy 
gondolták, szerintük 2011-ben jó teljesítményt 
nyújtott az adott területen Debrecenben. Ahogy a 
Dehir.hu olvasói napokon át nyomon követhették: 
nagyon sok emlékezetes eredmény, jó teljesítmény 
született akár a sport, a kultúra vagy a gazdaság 
világát nézzük, ám ennek ellenére is csak 3–3 
jelöltjük lehetett. Azok lettek dobogósok, akiknek a 
neve a legtöbbször fordult elő, akiket a legtöbben 
javasoltak.

Az eredmény végül megszületett, a kategóri-
ák győztesei pedig meghívást kaptak a  Debrecen 
Televízió szilveszteri műsorába. Itt a kamerák előtt 
Széles Tamás ügyvezető személyesen gratulált 
nekik december 30-án, s átadta a díjakat 2011-ben 
nyújtott teljesítményükért.

S hogy kik lettek az év személyiségei a  Dehir.hu 
választásán? Az év színésze díjat Csikos Sándor 

Az év meghatározó debreceni személyiségeit kereste a Dehir.hu

Miklósvölgyi Péter, Jantyik Zsolt, Kondás Elemér, Varga József, Herdon István és  
Csikos Sándor – az év személyiségei Széles Tamás, a Debrecen Televízió igazgatója, vala-
mint Szilágyi Ildikó és Dánielfy Zsolt, a szilveszteri program műsorvezetői társaságában

kapta, az év zenésze pedig Jantyik Zsolt lett 2011-
ben. Az év sportolóját és edzőjét a Loki adta Varga 
József, illetve Kondás Elemér személyében. A zsűri 
Herdon Istvánt választotta az év gazdasági sze-
replőjének, az év rendezvényének pedig a Campus 
Fesztivált – a díjat Miklósvölgyi Péter főszervező 
vette át.

A zsűri
Cs. Tóth János, a Főnix Rendezvényszer-
vező ügyvezetője ■ Dombi Tibor, a Loki 
játékosa ■ Kotosmann Zoltán vállalkozó 
■ Mészáros József, a Debreceni Va-
gyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke 
■ Nagy Sándor Tibor, a Nagyerdei 
Kultúrpark igazgatója ■ Orendi Mihály, 
a Debreceni Sportcentrum igazgatója ■ 
Somogyi Béla alpolgármester ■  
Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filhar-
mónia igazgatója ■ Széles Tamás, a 
Debrecen Televízió ügyvezetője ■  
Tar Károlyné, a Debreceni Művelődési 
Központ igazgatója ■ Vad Zsigmond,  
a Debreceni Református Egyházkerület 
esperese ■ Vidnyánszky Attila,  
a Csokonai Színház igazgatója
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Az év meghatározó debreceni személyiségeit kereste a Dehir.hu
Most ön dönt!
A szavazás nem ért véget a díjak 
átadásával! Most a debrecenie-
ken a sor, most ők voksolhatnak! 
A Dehir.hu olvasói választhatják 
meg az év emberét!
Szavazni a Dehir.hu oldalon lehet 
január 23-ig. Itt a kategóriák első 
három helyezetteiből összeállított 
lista alapján kell eldönteni, ki lesz 
az év embere.
További részletek:

Rájuk lehet szavazni
Csikos Sándor, Dánielfy Zsolt, 
Újhelyi Kinga

Jantyik Zsolt, Lukács László, 
Balczó Péter

Varga József labdarúgó, Risztov 
Éva úszó, Nagy Tímea ökölvívó

Kondás Elemér (DVSC-Teva), Ko-
vácsné Laurinyecz Julianna (Flex 
HD), Gyöngyösi András (Debrecen 
Fujitsu)

Herdon István közgazdász 
(Xanga), Csonka Tibor vezérigaz-
gató (Debreceni Hőszolgáltató 
Zrt.), Miklóssy Ferenc ügyvezető 
igazgató (Keviép Építőipari és 
Kereskedelmi Kft.)

AZ ÉV SZÍNÉSZE
Csikos Sándor pályája során több mint 
kétszáz szerepet játszott. Többek között 
Jászai Mari-, Csokonai-, Kazinczy-díjas. Kis 
megszakításokkal három évtizedet töltött 
a Csokonai Színházban, melynek megha-
tározó tagja. Emellett az Ady-gimnázium 
növendékeit is oktatja.

AZ ÉV ZENÉSZE
Jantyik Zsolt, a PG frontembere a debre-

ceni egyetemen szerzett diplomát. Zene-
karával izgalmas jubileumi évet tud maga 

mögött: túl vannak színházi bemutatón 
(Világvége szerelem) és megannyi nagy 

bulin: köztük párizsi és római koncerteken. 

AZ ÉV EDZŐJE
Kondás Elemér valamikor maga is a 

DVSC-ben focizott. Idén áprilisban került 
a Loki kispadjára. Irányítása alatt össze-
állt a csapat, az őszi szezon pedig olyan 

jól sikerült, hogy a listavezető DVSC-Teva 
veretlenül várhatja a tavaszi folytatást. 

AZ ÉV RENDEZVÉNYE
Az óriási tömegeket vonzó Campus 

Fesztivál pár éve a Nagyerdő árnyas fái 
alá költözött, ahova tízezrek zarándokoltak 

nyáron, hogy élvezzék a tarka és szín-
vonalas programkavalkádot. Képünkön: 

Miklósvölgyi Péter főszervező

AZ ÉV SPORTOLÓJA 
Varga József nem csupán a Loki közép-
pályása, fiatal kora ellenére a csapat ve-
zéregyénisége is. Sikerrel mutatkozhatott 
be a nemzeti válogatottban, és elnyerte az 
év Magyarországon játszó legjobb játéko-
sának címét is.

AZ ÉV GAZDASÁGI SZEREPLŐJE
Herdon István közgazdásznak több mint 
húszéves tapasztalata van a kockázati 
tőkebefektetés terén. Cége, a Xanga, 100 
millió eurónak megfelelő befektetésről írt 
alá megállapodást kínai üzletemberek-
kel, a debreceni reptéren pedig cargo- és 
logisztikai bázist épít.

dehir.hu

Fotók: TPL



SzemélyiSégfejleSztő tréning az ifjúSági házban 

A tréningen résztvevők megismerik azokat az álláskeresési és kommunikációs technikákat, az önéletrajzírás szabá-
lyait, amelyekkel sikeresen pályázhatnak álláshirdetésekre, illetve az állásinterjúkon sikeresen szerepelhetnek, 
pályaorientációs tanácsokat kapnak. A trénig kis létszámú csoportokban zajlik. A tréningre a Debrecen Belváros 
funkcióbővítő város rehabilitációja nevű (azonosító: 5.1.1/B-2009-0002) projekt keretében kerül sor.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

A tréning időpontja: 2012. február – március  
Érdeklődni lehet: 52/532-670   I    info@diszinfo.hu   I    www.ifihazdebrecen.hu

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. személyiségfejlesztő tréninget indít fiatalok, különös tekintettel hátrányos 
helyzetben lévő fiatalok  részére a munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítésére.

Szereposztó díványok
Karrier, avagy a lónak négy lába van, mégis... –  
ezen a címen mutatta be a Csokonai Színház Oszt-
rovszkij, a 19. századi orosz drámairodalom egyik 
legismertebb szerzőjének a művét. A klasszikus 
vígjátéki helyzetekre épülő, fanyar humorral megírt 
komédia Kozma András friss fordításában eleven, 
mai szatíraként hat. A főbb szerepeket Trill Zsolt, 
Ráckevei Anna, Varga József, Miske László és Szűcs 
Nelli játsszák.

A Nagyerdei Kultúrpark március 25-ig 9-től 16 óráig 
tart nyitva, ám ekkor is megér egy sétát a több 

mint fél évszázados múltra visszatekintő intézmény. 
Aki konkrétabb programra is vágyik, az megtekint-

heti a látványetetéseket: 11 órakor a fehérkezű 
gibbonoknál, 11.30-kor a kétujjú lajhároknál és  

a karmosmajmoknál, 14 órakor a zsiráfoknál, 
14.30-kor a pápaszemes pingvineknél.

A gazdag kultúrájú „hírös városban” 1988-
ban alakult meg a Kecskeméti Képzőművé-
szek Közössége. A több mint hatvan tagot 
számláló közösség sokszínű munkásságából 
láthatnak válogatást a debreceniek. A tárlat 
február 1-jén 17 órakor nyílik a Kölcsey 
Központban, a Debreceni Tél rendezvényso-
rozata keretében. 

Hétfő kivételével, naponta 10–19 óra között 
látogatható. A belépés díjtalan.

Képzőművészek Kecskemétről

Állatkerti séta
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O Január 12., csütörtök 10 és 14 óra
Ki hol lakik? Bérletes előadás a Vojtina 
Bábszínházban. Babszem Jankó. Dramatikus 
előadás.

O Január 12., csütörtök 14 óra
Többsincs királyfi. Víg Kamara Színház,  
Lázár Ervin-bérlet.

O Január 12., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna a Kölcsey Központban.

O Január 12., csütörtök 18 óra
DSC-SI – BSE női NB I. kosárlabda-mérkő-
zés az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

O Január 12., csütörtök 18 óra
Mesél a bor… Vacsoraest és borkóstoló 
a HBZ Galériában (Galamb u. 23–29.). Vendég: 
Kaló Imre borász, Berecz András előadóművész 
és a Bakator zenekar. Információ: (52) 533-555.

O Január 12., csütörtök 19 óra
A gyertyák csonkig égnek. Horváth Árpád 
Stúdiószínház, bérletszünet.

O Január 12., csütörtök 19 óra
Voca People koncertje a Kölcsey  
Központban. Információ: (52) 518-400.

O Január 12., csütörtök 19.30
Jandó Jenő zongoraestje Beethoven  
műveiből a Bartók Teremben (Piac u. 11–15.).

O Január 12., csütörtök 20 óra
Táncház. Moldvai táncok az Ifiházban.  
Zenélnek: Molnár Előd és Mészáros Péter. 
Táncot tanít: Nagy Imre.

O Január 13., péntek
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek  
a Méliusz-központban.

O Január 13., péntek 9 óra
Kertbarátköri vezetőségek téli népfőis-
kolai képzése az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 13., péntek 9.30 és 11 óra
Babszem Jankó. Dramatikus előadás  
a Vojtina Bábszínházban.

O Január 13., péntek 10 és 14 óra
Ki hol lakik? Bérletes előadás a Vojtina 
Bábszínházban.

O Január 13., péntek 14 óra
Többsincs királyfi. Víg Kamara Színház,  
Illyés Gyula-bérlet.

O Január 13., péntek 17.30
Ami a tankönyvekből kimaradt. Ozsváth 
Sándor művelődéstörténész előadássorozata  
a Debreceni Református Kollégium Gimnáziu-
mának Kálvin-termében (Kálvin tér 16.). Téma: 
Bevezetés a további előadások témáihoz, az 
előzőek összefoglalása. Belépés díjtalan!

O Január 13., péntek 19 óra
A gyertyák csonkig égnek. Horváth Árpád 
Stúdiószínház, bérletszünet.

O Január 13., péntek 20 óra
Hyde Park Music: Márkus Luca  
a Romkertben. 

O Január 14., szombat 10 óra
„Pengett a jég, zengett a szél…”  
Mondókák, gyermekdalok a télről a 
Józsai Közösségi Házban (Debrecen-Józsa, 
Szentgyörgyfalvi u. 9.).

O Január 14., szombat 10.30
Ákombákom – Alkotókör apróságoknak  
a Modemben.

O Január 14., szombat 14 óra
Tűzzománc kézműves-foglalkozás  
a Romkertben. Az Újkerti Közösségi Ház 
ötvöszománc szakkörének bemutatkozása.

O Január 14., szombat 16 óra
A Homokkerti Kertbarát Kör 2011-es évzáró 
rendezvénye a Homokkerti Közösségi Házban 
(Szabó Kálmán u. 68.).

O Január 14., szombat 19 óra
Akusztikus est az Ifiházban. Közreműköd-
nek: Acoustica Duo, Pesti Reggel, Light Chords.

O Január 15-ig
Csendélet. A Debreceni Fotóklub II. féléves 
pályázatának kiállítása a Méliusz-központban.

O Január 15., vasárnap 10 óra
Ki hol lakik? Családi előadás a Vojtina Báb-
színházban. Babszem Jankó. Családi előadás.

O Január 16., hétfő 10 és 14 óra
„Illik a tánc a farsangnak, minden 
rongya fityeg annak” – Rítusjáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Január 16–17., hétfő–kedd 14 óra
Kós Károly Szakközépiskola zománc-
műves szakának foglalkozással egybekötött 
bemutatkozása a Romkertben.

Programok            időrendben

Kaló Imre borász (képünkön), Berecz András és a Bakator zenekar, valamint a bor lesznek  
a főszereplői január 12-én a HBZ Galériába szervezett kóstolónak
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O Január 16–27.
A Magyar Kultúra Hete a Csapókerti 
Közösségi Házban (Süveg u. 3.). A mi kultúránk. 
Január 16., 14.30: A Madárdal zenekar mese-
koncertje – interaktív zenés színház. Január 
17., 14 óra: Kreatív foglalkozás: fazekasság. 
Január 18., 14 óra: Kreatív foglalkozás: bőrmű-
vesség. Január 19–27.: Kiállítás a résztvevők 
alkotásaiból.

O Január 16., hétfő 14 óra
Többsincs királyfi. Víg Kamara Színház, 
Török Sándor-bérlet.

O Január 16., hétfő 14 óra
Kölcsey nyomdokain. Ünnepi műsor a 
magyar kultúra napja alkalmából a Belvárosi 
Közösségi Ház Pódiumtermében. 

O Január 16., hétfő 18 óra
Ingyenes templomtörténeti interaktív 
tárlatvezetés a Romkertben.

O Január 16., hétfő 19 óra
A gyertyák csonkig égnek. Horváth Árpád 
Stúdiószínház, bérletszünet.

O Január 17., kedd 
English Gym and Fun. Zenés vidám angol 
torna, 2–7 éves korú gyerekeknek a Méliusz-
központ előadótermében.

O Január 17., kedd 
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Január 17., kedd 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 17., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

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

O Január 17., kedd 18 óra
Movie Night az Amerikai Kuckóban.

O Január 17., kedd 19 óra
A gyertyák csonkig égnek. Horváth Árpád 
Stúdiószínház, bérletszünet.

O Január 18., szerda
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak 
és mamáknak a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Január 18., szerda 9.30 és 11 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina Bábszín-
házban. A papucsszaggató királykisasszonyok. 
Kézműves bábkészítő.

O Január 18., szerda 10 és 14 óra
Garabonciás gyermekszínház: Csodálatos 
állatvilág. A Bóbita Együttes gyermek-
koncertje a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban (Faraktár u. 67.).

O Január 18., szerda 17 óra
Életreform est az Ifiházban. A szellemi 
erők szerepe az akadályok leküzdésében. 
Előadó: Lesku Nóra (Brahma Kumaris Szellemi 
Egyetem).

O Január 18., szerda 17 óra
„...minden dal, régi hősről énekelve...” 
Zenés irodalmi est a magyar kultúra napja 
alkalmából Béke Csaba lantművész, Vranyecz 
Artúr színművész és az Ady-gimnázium 
növendékei közreműködésével a Központi 
Olvasóteremben (Batthyány u. 18.).

O Január 19., csütörtök 9.30 és 11 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 19., csütörtök 9.30, 11 és 14 óra
Babszem Jankó. Dramatikus előadás  
a Vojtina Bábszínházban.

O Január 19., csütörtök 15 óra
A Homokkerti Kertbarát Kör házi  
borversenye a Homokkerti Közösségi Házban 
(Szabó Kálmán u. 68.).

O Január 19., csütörtök 16 óra  
„Szeressük csontjainkat! – Mit tudunk  
az oszteoporózisról?” – Dr. Sándor Péter  
háziorvos előadása a csontritkulásról a Köz-
ponti Olvasóteremben (Batthyány u. 18.). 

O Január 19., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna a Kölcsey-központban.

O Január 19., csütörtök 18 óra
R.E.A.D az Amerikai Kuckóban.

O Január 20. – február 24.
„Múltunk mesterségei – Jelenünk meste-
rei” Kiállítássorozat a Tímárház – Kézművesek 
Háza Kisgalériájában. Bemutatkozik Hornok 
Magdolna népi kézműves mesterségeket 
megjelenítő festményeivel.

O Január 20., péntek
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek  
a Méliusz-központban.

O Január 20., péntek 9.30 és 11 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 20., péntek 10 óra
Babszem Jankó. Dramatikus előadás  
a Vojtina Bábszínházban.
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Kedvelt belvárosi helyszín lett a Simonffy 
utcai Ifiház: január 14-én akusztikus 
koncert, 24-én filmklub és sámándob kör 
várja az érdeklődőket – de be lehet térni 
ide csak úgy is...

Jandó Jenő január 12-én koncertezik Debrecenben
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O Január 20., péntek 14 óra
„Illik a tánc a farsangnak, minden 
rongya fityeg annak” – Rítusjáték a Vojtina 
Bábszínházban.

O Január 20., péntek 14.30
Rediscover the World of English – Pearson 
Longman konferencia általános iskolai 
angoltanárok számára a Méliusz-központban. 
Előadók: Izabella Hearn, a Discover English 
szerzője és Jeanne Perrette, az Our Discovery 
Island szerzője.

O Január 20., péntek 20 óra
Hyde Park Music: Morze-koncert  
a Romkertben.

O Január 21. – április 29.
7 milliárd emberi agy, nagyjából – 
feLugossy László retrospektív kiállítása  
a Modem II. emeleti kiállítótéren (Baltazár 
Dezső tér 1.). Információ: (52) 525-018.

O Január 21., szombat 
Műkorcsolya-vidékbajnokság  
a Jégcsarnokban.

O Január 21., szombat 10 óra
Kézműves-játszóház a Józsai Közösségi 
Házban (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 
9.). Szerencsehozó tárgyak készítése.

O Január 21., szombat 10 óra
Kerekítő tippentő. Foglalkozás a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeum Látványraktárában. 
Belépődíj: 500 Ft. Előzetes bejelentkezés 
szükséges: szabo.edit@derimuzeum.hu.

O Január 21., szombat 17 óra
Herbáriumkiállítás a Romkertben.

O Január 21., szombat 19.30
A Pannon Filharmonikusok és Bogányi 
Gergely koncertje Rahmanyinov és Soszta-
kovics műveiből a Bartók Teremben. 

O Január 22., vasárnap
Debreceni HK – Újpesti TE jégkorongmérkő-
zés a Jégcsarnokban.

O Január 22., vasárnap 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 22., vasárnap 16 óra
„Élet-közép” Kiállításmegnyitó a magyar 
kultúra napja alkalmából a Belvárosi Galériá-
ban. Kiállító művészek: Potyók Tamás, Kővári 
Attila, László János, Kujbus János, Tóth Miklós, 
Tarnóczi József, Tolvaj Panna, Csorján Melitta, 
Komlódi Judit, Bagdány Franciska.

O Január 22., vasárnap 16.45
A magyar kultúra napja – Debrecen Város 
ünnepi programja a Belvárosi Közösségi Ház 
Pódiumtermében.

O Január 22., vasárnap 19 óra
A magyar opera ünnepe. Gálaműsor  
a magyar kultúra napján. Csokonai Színház.

O Január 23., hétfő 10 és 14 óra
„Illik a tánc a farsangnak, minden  
rongya fityeg annak” – Rítusjáték  
a Vojtina Bábszínházban.

O Január 23., hétfő 14 óra
Fogyasztóvédelmi és egészségügyi  
előadás a Belvárosi Közösségi Ház Pódium-
termében a Debreceni Nyugdíjas Klub és a 
Debreceni Művelődési Központ szervezésében.

O Január 23., hétfő 18.30
Irodalmi kávéház a Romkertben.
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„Illik a tánc a farsangnak, minden rongya fityeg annak” – januárban és februárban a 
farsangi mulatságokat idézi meg a bábszínház rítusjátéka

Vranyecz Artúr színművész (képünkön a Többsincs királyfi című előadásban) és Béke Csaba 
lantművész tartanak zenés irodalmi estet január 18-án a Központi Olvasóteremben



O Január 23., hétfő 19 óra
Látja Isten, hogy állok a napon.  
Horváth Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Január 24., kedd 
English Gym and Fun. Zenés vidám  
angol torna, 2–7 éves korú gyerekeknek  
a Méliusz-központ előadótermében.

O Január 24., kedd 
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Január 24., kedd 9.30, 11 és 14 óra
A papucsszaggató királykisasszonyok. 
Kézműves bábkészítő a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 24., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Január 24., kedd 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina Bábszín-
házban.

O Január 24., kedd 13 óra
Versekkel, novellákkal emlékezünk a magyar 
kultúra napjára. Teadélután a Kismacsi  
Közösségi Házban (Debrecen-Kismacs,  
Napraforgó u. 1–3.).

O Január 24., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Január 24., kedd 18 óra
Filmklub és Sámándob kör az Ifiházban.

O Január 24., kedd 19 óra
Debreceni tél: A rackák világa. Ferenczi 
György és a Rackajam együttes koncertje a 
Kölcsey Központ Báltermében.

O Január 24., kedd 19 óra
Látja Isten, hogy állok a napon. Horváth 
Árpád Stúdiószínház, bérletszünet.

O Január 25., szerda
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak 
és mamáknak a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Január 25., szerda 9.30, 11 és 14 óra
A papucsszaggató királykisasszonyok. 
Kézműves bábkészítő a Vojtina Bábszínházban.

O Január 25., szerda 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 25., szerda 16.30
Helytörténeti esték a Méliusz-központban. 
Címerünk a magyar szürke. A debreceni Pergő 
Hagyományőrző Műhely könyvbemutatója.

O Január 25., szerda 17 óra
Életreform est az Ifiházban. „A drogokról 
– másképpen, tabuk nélkül”. Előadás, beszél-
getés Kövesi Péter spirituális tanítóval.

O Január 25., szerda 19 óra
A halott város. Csokonai Színház, 
előbemutató, Erkel Ferenc-bérlet.

O Január 25., szerda 20 óra
Debreceni Dixieland Jazz Band Klub 
koncertje a Romkertben.

O Január 26., csütörtök 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 26., csütörtök 10 óra
Babszem Jankó. Dramatikus előadás  
a Vojtina Bábszínházban.

O Január 26., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna a Kölcsey Központban.
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feLugossy László retrospektív kiállítása január 21-én nyílik a Modemben

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

Bogányi Gergely január 21-én a Pannon Filharmonikusokkal ad koncertet a Bartók Teremben. 
Műsoron Rahmanyinov és Sosztakovics művei



O Január 26., csütörtök 19 óra
Az Új Jazz sorozat nyitóestje a Modemben. 
Fellép: Matthew Mitchell trió, közreműködik: 
Harcsa Veronika. A koncert előtt: ef Zámbó 
István előadása Miles Davisről mint  
képzőművészről. 

O Január 26., csütörtök 20 óra
Táncház. Moldvai és bolgár táncok az 
Ifiházban. Zenélnek: Molnár Előd és Mészáros 
Péter. Táncot tanít: Nagy Imre.

O Január 27-ig
Drágakő-tár című kiállítás és vásár  
a Romkertben. Nyitva naponta 10-től 21 óráig.

O Január 27-29.
Főnix-kupa kézilabdatorna a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban és az Oláh Gábor utcai 
sportcsarnokban.

O Január 27., péntek
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek  
a Méliusz-központban.

O Január 27., péntek 9 óra
Kertbarátköri vezetőségek téli népfőiskolai 
képzése az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 27., péntek 9 óra
„Itt az újév, új jót hozzon!”. Játszóházi 
foglalkozás keretében szerencsehozó tárgyak 
készítése a Kismacsi Közösségi Házban 
(Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 1–3.).

O Január 27., péntek 9.30 és 11 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 27., péntek 10 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban.

O Január 27., péntek 10 óra
„Fergeteg hava” Zenés-verses műsoros  
délelőtt a Kismacsi Közösségi Házban 
(Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 1–3.). 
Közreműködnek: a Napraforgó Waldorf  
Iskola tanulói.

O Január 27., péntek 19 óra
A halott város. Csokonai Színház, Csokonai 
Vitéz Mihály-bérlet.

O Január 27., péntek 20 óra
Hyde Park Music: Karády Katalin-emlék-
est a Romkertben. Házigazda: Soós Judit.

O Január 28., szombat 10 óra
ÖkoBaba Klub a Kikelet Waldorf Óvodában 
(Széchenyi u. 65.).

O Január 28., szombat 10 óra
Mit tud a kollázs? Művészetpedagógiai 
foglalkozás iskolásoknak Cs. Horváth Judit mű-
vésztanár közreműködésével a Józsai Közösségi 
Házban (Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 
9.). Szerencsehozó tárgyak készítése.

O Január 28., szombat 10.30
Ákombákom – Alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Január 28., szombat 18 óra
Hesperion XXX: Az univerzum zenéje és a 
zene univerzuma a Romkertben. Házigazda: 
Dunkel Nepomuk Norbert.
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A világ egyik legjobb szájharmonikásaként ismert Ferenczi György a Rackajam együttessel lép fel január 24-én a Kölcsey Központban 

Kedvez a január a jeges sportoknak: a Jégcsarnokban 
lesz műkorcsolya-vidékbajnokság és jégkorongmér-
kőzés

A drogokról lehet beszélgetni máskép-
pen, tabuk nélkül az Ifiházban január 
25-én Kövesi Péter spirituális tanítóval



O Január 28., szombat 19 óra
Pótszilveszteri bál a Csapókerti Közösségi 
Házban (Süveg u. 3.).

O Január 29-ig
Vitéz László elment. Emlékkiállítás Kemény 
Henrik tiszteletére a Vojtina Bábszínházban. A 
kiállítás megtekinthető hétköznap reggel 9-től 
délután 17 óráig, szombat és vasárnap reggel 
9-től 12-ig.

O Január 29-ig
Töltődj fel! A villamosság térhódítása című 
kiállítás a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
Kortárs Művészeti Galériájában (Péterfia u. 
28.). Tel.: (52) 413-572.

O Január 29., vasárnap
Debreceni HK – Dab.Docler Jégtörők 
jégkorongmérkőzés a Jégcsarnokban.

O Január 29., vasárnap 10 óra
Iciri-piciri mesék. Előadás a Vojtina  
Bábszínházban.

O Január 29., vasárnap 10 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban.

O Január 30-ig
Értékeink. Kiállítás a művelődési központ 
érem-, bélyeg- és ásványgyűjtő körének 
anyagából a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban (Faraktár u. 67.). Megtekinthető  
az intézmény nyitva tartási idejében, valamint 
a rendezvények ideje alatt.

O Január 30., hétfő 9.30
A Béres Egészség Hungarikum  
Alapítvány pedagógusképzése a Belvárosi 
Közösségi Házban. Szervező: a Béres Egészség 

Hungarikum Alapítvány. Közreműködők: 
DMJV Önkormányzata és a Debreceni Művelő-
dési Központ. Köszöntőt mond: dr. Béres József, 
a Béres Hungarikum Alapítvány életre hívója és 
Somogyi Béla alpolgármester.

O Január 30., hétfő 10 óra
Babusgató. Tipegő a Vojtina Bábszínházban.

O Január 30., hétfő 19 óra
Fodrásznő. Víg Kamara Színház, bérletszünet.

O Január 31., kedd 
English Gym and Fun. Zenés vidám angol 
torna, 2–7 éves korú gyerekeknek a Méliusz-
központ előadótermében.

O Január 31., kedd 
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Január 31., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Január 31., kedd 10 óra
Babszem Jankó. Dramatikus előadás  
a Vojtina Bábszínházban.

O Január 31., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Január 31., kedd 19 óra
Fodrásznő. Víg Kamara Színház, bérletszünet.

O Január 31., kedd 19 óra
Kölcsey Színházi Esték: Hippolyt, a 
lakáj. A Karinthy Színház előadása a Kölcsey 
Központban. A főbb szerepekben: Galla Miklós, 
Voith Ági és Koltai Róbert.
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Hippolyt, a lakáj – a klasszikus vígjáték színpadi változatával a Karinthy Színház január 
31-én vendégszerepel a Kölcsey Központban

Egy tudósító naplójából... –  Zoltai Károly operatőr fotókiállításával indul az Apolló 100 
programsorozata január 26-án

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



O Február 1. – március 11.
Debreceni Tél: A Kecskeméti Képzőmű-
vészek Közösségének kiállítása a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében. Megnyitó: 
február 1., szerda 17 óra. A kiállítás hétfő 
kivételével, naponta 10–19 óra között látható.

O Február 2., csütörtök 17 óra
Csiri-biri babatorna a Kölcsey Központban.

O Február 3., péntek
The Kids Club. Jazz Mataz bölcsiseknek a 
Méliusz-központban.

O Február 4-ig
Az Isten betűje. Illusztrációk egy Borges- 
novellához. Seress Géza nemes eljárással 
készült fotókiállítása a Benedek Elek  
Könyvtárban (Piac u. 68.).

O Február 7-től
Bálint Endre és Gyarmathy Tihamér 
emlékkiállítás a Hal Köz Galériában.

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

O Február 7., kedd
Zenebölcsi a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Február 7., kedd 10 óra
Csiri-biri babatorna a Júlia Mozgásstúdióban 
(Domb u. 1.).

O Február 7., kedd 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Február 8., szerda
The Kids Club. Zenés angol klub babáknak 
és mamáknak a Méliusz-központ Szivárványos 
termében.

O Február 26-ig
„A szépség vonalai.” Aktok az Antal–
Lusztig-gyűjteményben. Kiállítás a Modem 
harmadik emeleti kiállítótermében. A kiállítás 
megtekinthető hétfő kivételével minden nap 
10-től 18 óráig, csütörtökönként 12-től 20 
óráig.

E L Ő Z E T E S

O Február 8., szerda 19 óra
A Miskolci Szimfonikus Zenekar angol–
amerikai estje, Elgar, Barber és Bernstein 
műveiből a Debreceni Egyetem aulájában.

O Február 9. – április 10.
Mozdulatidő. Orosz Klaudia báb- és 
jelmeztervező kiállítása a Vojtina Bábszín-
házban.

O Február 14., kedd 19 óra
Debreceni Tél: „A Te Bálintod”. Romantikus 
mozizás az Apolló moziban.

Sokféle programmal, egész hónapban várja a 
debrecenieket a Méliusz-központ a Bem téren

A Te Bálintod – a Debreceni Tél rendezvénye lesz a romantikus mozizás 
az Apolló moziban február 14-én
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Még látható tárlatok
Drozdik Orshi: A másik Vénusz – 

Modem, január 15-ig

Csendélet: a Debreceni Fotóklub tárlata 
– Méliusz-központ, 15-ig

A villamosság térhódítása – Med-
gyessy-múzeum, 29-ig

Az Isten betűje. Illusztrációk egy 
Borges-novellához. Seress Géza 
fotókiállítása – Benedek Elek 
Könyvtár, február 4-ig

Folyamatosan 
látogatható:

A Torinói lepel hiteles másolata 
a Szent Anna-székesegyházban 
(minden nap 6.30–19 óráig) 

Medgyessy Ferenc szobrászművész 
életmű-kiállítása a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban
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A válság éveiben elmondhatjuk, öröm az ürömben, 
hogy az emberek jobban megnézik, mire költenek. 
Tudatosabban szervezik az életüket, közösségek-
be rendeződnek, összességében tervezhetőbb 

jövőképet alakítanak ki maguknak. Bár ez egy hosszú folyamat, 
mégis egyre többen cselekszenek így.
          Általános vélemény sajnos, hogy a tudatos vásárlás egyet 
jelent a spórolással, a lemondással. Pedig nem! A kulcsszó: 
újratervezés. Újra kell tervezni, hol végezzük el a nagybevásár-
lást! Ki kell használni az internet óriási információkínálatát egy-egy 
nagyobb családi beruházásnál, vagy megtervezni előre az üdü-
lést, hiszen az előre lefoglalt szállásokat jóval olcsóbban meg 
lehet kaparintani.
          Senki sem szeret lemondani a megszokott dolgairól, sőt 
mindenki szeretne újabbakat kipróbálni, megvalósítani. Valljuk 
be őszintén, hogy ez a természet normális rendje. Kis iróniával 
mondhatjuk, hogy ha nem vágytunk volna többre „annak idején”, 
akkor még mindig a fán csücsülnénk.
          A tudatos vásárlások sorába érkezett most Luxushét né-
ven egy olyan fejlesztés, mellyel újabb pénztárcakímélő eszközt 
tudhatnak magukénak az emberek.
          A fejlesztés ügyesen ötvözi a már jól ismert kuponos rend-
szerek előnyeit a közösségek erejével. Míg a vásárlók nagyon 

Új fejLeSzTéS A TudAToS VÁSÁrLóKnAK: 

Luxushét Debrecenben!

jutányos áron jutnak hozzá egyszerre több szolgáltatáshoz 
(akár teljesesen ingyenesen is!), addig a szolgáltatók új vevőket 
szerezhetnek ennek köszönhetően. Így mindkét oldal rizikó-
mentesen megszerzi azt, amit szeretne: a vásárló minőséget 
vásárolhat olcsón, a szolgáltató pedig ügyfélkört építhet. 
          
          A 2012 márciusáig igényelhető Luxushét csomag 
debreceni és környékbeli szolgáltatókat toborzott, így nagy 
kedvezményekkel mehetünk étterembe, szállodába, ingyene-
sen próbálhatunk ki kényeztető kezeléseket, fogyasztókúrákat, 
stílustanácsadást vagy akár sportszervásárlások-
ban is jelentős megtakarításokat kapunk.

bővebb információ: www.dehir.hu/luxushet

Közlekedési díjak
Drágultak a tömegközlekedési és a parkolási díjak 
januártól. Íme néhány fontosabb tétel! Az autó-
busz-, trolibusz-, villamosvonalra egyaránt érvényes 
vonaljegy elővételben 290, a járművezetőnél 370 
forintba kerül. Az általános havi kombinált bérlet 
ára 6400 forint, a nyugdíjas- és tanulóbérleteké 
3500 forint. A pótdíjak mértéke a következőképpen 
alakul: a helyszínen 3 ezer, 15 naptári napon belüli 
kiegyenlítés esetén 4 ezer forint.

Parkolni kiemelt övezetben óránként 420, az I-es 
ill. II-es övezetben pedig 320, ill. 150 forintos áron 
lehet. A mélygarázsban 260 forint egy óra.

Élmények Bálint-napra is

Ajándékozzunk szórakozást, kikapcsolódást, 
élményt szeretteinknek debreceni és országos 
rendezvényekre, koncertekre, színházi előadásokra – 
ezt ajánlják a debreceni Tourinform-iroda munka-
társai. Az sem gond, ha valaki nem tud dönteni, az 
iroda által kínált ajándékutalvány az általa megha-
tározott összegben vásárlástól számított egy évig 
beváltható a Tourinformban forgalmazott bármely 
színház- és koncertjegyre, ajándéktárgyra, Magyar 
Turizmus Kártyára.

Bővebb információ: Tourinform-iroda,  
Piac u. 20. • 52/412-250
debrecen@tourinform.hu • www.iranydebrecen.hu
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Szakkörök az iskolákban
Szorobántól a kovácsműhelyig

Nagyon sokféle szakkört indítanak a debreceni is-
kolák. Ezek ingyen, vagy majdnem ingyen segítenek 
a szabadidő hasznos eltöltésében. Kedvcsinálónak 
kiemelünk néhány érdekesebbet a kínálatból.

A Dózsában heti négyszer pattog kosárlabda, két-
szer tenisz. Alsóban havonta kézműves- és sport-
foglalkozásokat tartanak, s kedvelt táblajátékokkal 
ismerkednek. Felsőben énekkar, kémia és nyelvi 
körök működnek. Népszerű a Logi-suli.

A józsai Gönczy Pál tehetséggondozó körei 
agrotechnikai és néprajzi programokat is kínálnak. 
Fazekas-, foltvarró, batik-, gyöngyfűző, gazdász- és 
lovaskör működik, van röplabda, kosár, futball, ae-
robik, RSG, zene és néptánc. A diákok kertészetben, 
állatfarmon és egy kovácsműhelyben is tevékeny-
kedhetnek. Kiemelt nyelv az angol a Szoboszlói úti 
iskolában, de szakkörökön német és orosz is tanul-
ható. Tartanak előkészítő és képességfejlesztő fog-
lalkozásokat, gyógytornát és -úszást, heti négyszer 
sportköröket. Van énekkar, hittan, a felsősök részt 
vehetnek a Bocskai-dandár honvédelmi programjain. 
Az Epreskertiben vannak kreatív játékok a napközi-
ben, de működik furulyaszakkör, mazsorett és mo-
dern tánc is. A Kazinczyban ingyenes a helytörténeti 
szakkör, a sportkörök közt a lövészet is. Térítéses a 
modern tánc, a mozi, a grafika és a tűzzománc.

A felzárkóztatás és a tehetséggondozás előtér-
ben áll a Nagysándor József-iskolában. A diákok 
hon- és népismeret, báb-, kézműves- és sportjáték-
foglalkozásokra is járhatnak. A Napraforgó Waldorf 
iskolában sportkörök és zongora választhatók.

A Vénkertiben térítésesek az alapfokú művészet-
oktatási tanszakok, a futball, úszás, torna és a 
gumiasztal. Ingyenes a furulya, a felvételi előkészí-
tők, az iskolarádió és iskolaújság. Szorobánt, aszta-
liteniszt, floorballt és korcsolyázási lehetőséget kínál 
a Vörösmarty: ezekért nem kell fizetni, az olasz 
focisuli, a mazsorett és kézilabda viszont térítésesek.

Bővebben: Dehir.hu

Ami nem ingyenes, az is megfizethető, ám 
akad, ahol csak ingyenes szakkörök működnek: 
a Református Kollégium Általános Iskolájában 
néptánc, vívás, kosárlabda, leánytorna, sakk, 
fazekas- és kerámiaszakkör, rajz, matematika, 
angol választható. 

A diákok természetesen 
nem csupán az iskolában, 
azon kívül is hasznos 
elfoglaltságokon vehet-
nek részt. Ahogy fotónk 
is mutatja: csodaszép 
alkotások születnek a 
Debreceni Művelődési 
Központhoz tartozó józsai 
Közösségi Ház Varázskéz 
rajszakkörében.
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Mozgassuk meg a motort télen is!
Ugyanúgy, mint egy élőlénynek, a motorkerékpárok-
nak is szükségük van a rendszeres mozgásra ahhoz, 
hogy jó karban maradjanak. Így aki teheti, az  a 
téli pihenő idején is indítsa be járművét két-három 
hetente. 

Feltétlenül várja meg, míg a motor eléri az üzemi 
hőfokot, majd guruljon vele 5 –10 kilométert. Akinek 
a téli motorozásra nincs lehetősége, az is indítsa be 
rendszeresen a gépet. Jó, ha fenntartjuk a gumik 
normál nyomását, s a járművet alátámasztjuk, hogy 
a pihenő idején ne a kerekek hordozzák a teljes 
súlyát. Alátámasztás híján néha tologassuk kicsit, 
hogy a gumik ne deformálódjanak. 

Ha fűtött garázsban áll a gép, akkor is érdemes 
ellenőriztetni a fagyállót, az akkumulátort pedig 
regeneráló töltőre kapcsolni. Az üzemanyagtank 
belső korrodálódását megelőzendő, jó teletölteni 
azt, valamint alkoholtartalmú adalékkal kioldani a 
benzinből a vizet. A karburátorból viszont érdemes 
leengedni a benzint, mert besűrűsödve eltömítheti 
a fúvókát, aminek aztán később a gyertya láthatja 
a kárát.

P. Cs.

Az első motoros kerékpárok
Bár az első belsőégésű motorral hajtott ke-
rékpárt a német Gottlieb Daimler és Wilhelm 
Maybach tervezte és építette 1885-ben, az 
igazi elsőség valószínűleg a francia Louis-
Guillaume Perreaux-t és Pierre Michaux-t illeti. 
Ők már 1867-ben gőzgéppel mozgatták meg 
kerékpárjukat. Tőlük függetlenül azonban vagy 
még ugyanabban az esztendőben, vagy a 
következőben az Egyesült Államokban Sylves-
ter Howard Ropernek is sikerült ugyanezt a 
megoldást alkalmaznia, így akár őt is lehet az 
elsőnek tekinteni. 

Töltődj fel!
A villamosság térhódítása című 
tárlat mindennapi használati 
eszközeink egyik mozgató-
rugójával, az elektromosság 
különleges világával ismerteti 
meg az érdeklődőket. A Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Elektrotechnikai Múzeumának 
interaktív vándorkiállítása a 
Medgyessy Ferenc Emlékmúze-
umban január 29-ig látható.



– Elsősorban menedzserként gondolok magamra – 
mondja Mészáros György, amikor a munkájáról kér-
dezzük. – Ez jóval több, mint amit maga a marke-
tingtevékenység jelent. Nem elég ugyanis az ötlet, 
nem elég kitalálni valamit, hanem a folyamatokat 
kezdettől végig kell kísérni, részt venni a szerve-
zésben, a lebonyolításban, ott 
lenni minden pillanatban. S ami 
sokkal több ennél, hogy nem 
csupán számokkal, tervekkel, 
hanem emberekkel is foglal-
kozom. Igazi csapatmunka ez, 
másképpen nem is menne.

A DTV nagyon széles körű 
tevékenységet folytat. Ennek 
az egyik legfontosabb része a 
város napi krónikáját jelentő 
híradó, a Napszemle, hogy az 
itt élők mindig képben legyenek 
arról, mi történik Debrecenben. 
Ám emellett közszolgálati és szórakoztató műsorok 
sora készül a televíziónál.

– Igyekszünk minden területet lefedni a közélet, 
a gazdaság, az egészség, a sport és a kultúra 
világából. Ezenkívül filmek is születnek ebben a 
műhelyben, melyek sikerrel szerepelnek a különbö-
ző szemléken, fesztiválokon, és rendre megjelennek 
DVD-n is. S hogy konkrét példát is említsek: nem 
elég, ha elkészül egy film, de ki kell találni hozzá és 
legyártatni a borítót, majd megszervezni a bemu-

tatóját, hogy még közelebb kerüljön a közönséghez 
az alkotás – mint tettük ezt legutóbb például a 
Pap Gábor művészettörténésszel közösen forgatott 
Virág virágossága sorozat esetében.

Menedzserként nagyon sokféle munkát végez 
Mészáros György, de ahogy 
mondja, ezt nem teherként éli 
meg, mivel szereti a kihíváso-
kat, izgatja, ha mindig új és új 
feladatokkal birkózhat meg. 
S hogy milyen volt a 2011-es 
esztendő? 

– Nagyon sok minden 
történt ebben az évben is – 
mondja. – Nyáron útjára bocsá-
tottuk a Debreceni Korzót, ezt 
az új, hiánypótló kiadványt, 
melyet nagyon nagy érdeklő-
déssel fogadtak a debreceniek. 
Megújult a Dehir.hu hírportál is: 

modernebb, frissebb, még átláthatóbb lett – idézi 
fel a közelmúlt néhány fontosabb eseményét.

Túl sok szabadideje nem marad a DTV marketing-
vezetőjének. Ha teheti, ekkor olyan szenvedélyeinek 
hódol, melyek munkájával ellentétben nem annyira 
közösségi tevékenységek, hanem a magányos 
kikapcsolódást és lazítást teszik lehetővé: motorra 
pattan, horgászik, vagy ilyenkor, a téli időszakban 
síelésre indul.

A marketing
igazi csapatmunka

Mészáros Gyögy nem csupán számokkal, tervekkel foglalkozik, hanem emberekkel is
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„Nyáron útjára bocsátottuk a 
Debreceni Korzót, ezt az új, 

hiánypótló kiadványt, melyet 
nagyon nagy érdeklődéssel 

fogadtak a debreceniek. 

Megújult a Dehir.hu hírportál 
is: modernebb, frissebb, még 

átláthatóbb lett.”

A médiáért a pedagógus pályát hagyta el 1996-ban Mészáros György: éveket 
töltött a kereskedelmi rádiók világában, majd 1999-ben a város rendezvény- 
szervező cégének élére állt. Később ismét magához vonzotta a sajtó, a kom-
munikácó. Ma a Debrecen Városi Televízió marketingvezetőjeként dolgozik.
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Januári filmkavalkád

  Underworld 4. 
  – Az ébredés
 
A látványos vámpírsorozat negyedik filmjében a dö-
gös Selena (Kate Beckinsale) 12 év után megszökik 
az emberek fogságából. Ám rá kell döbbenie, hogy 
az általa ismert világ teljesen megváltozott. Egy 
új háborúba csöppent, amelyben már nemcsak a 
vámpírok küzdenek a vérfarkasok ellen, hanem az 
emberek is megpróbálják mindkét fajt kiirtani.

  Sherlock Holmes 
  visszatér
A pörgő gengszterfilmjeiről híres és hírhedt rende-
ző, Guy Ritchie jóvoltából ismét láthatjuk a klasszi-
kus detektívtörténetek királyát, Sherlock Holmest. 
A pazar szereposztás, a harsány humor, az akció 
és a vad ötletek keveréke ismét fantasztikus filmet 
eredményezett. Miközben az Árnyjáték című filmben 
Watson doktor (Jude Law) az esküvőjére készül, 
Holmes (Robert Downey Jr.) végigkergeti Európán 
a zseniális bűnözőt, Moriarty professzort (Jared 
Harris), aki még az osztrák koronaherceget is képes 
meggyilkolni...

  Szűz vonalban 
Két magányos ember a hőse ennek az amerikai–
holland romantikus filmnek. Leroy (John Turturro), 
a biciklis futár, és Patti (Katherine Borowitz), a 
korosodó szűz boldogtalanul élnek a nagyvárosban. 
Leroy szextelefonon keresne partnert, ám vélet-
lenül Patti hívása csörren meg nála, aki csupán 
beszélni szeretne valakivel. Ezzel elkezdődnek a 
vége nincs hívások, végtelen csevegések köztük. 
Sok-sok humor, megható pillanatok jellemzik ezt a 
mozit, melynek főszereplői már 20 évvel ezelőtt is 
játszottak együtt – akkor az Érinthetetlenek című 
gengszterfilmben.

Moziműsor
Január az Apollóban

NAGYTEREM
5–11.: 13.45, 16, 18.15, 20.30 Alkonyat 

 Hajnalhasadás (1. rész)
12–18.: 14, 17, 20 Mission Impossible 

 – Fantom Protokoll
19–25.: 13.45, 16, 20.30 Jack és Jill 
26. – febr. 1.: 13.45, 16 Alvin és a Mókusok 3.
26. – febr. 1.: 18.15, 20.30 Sherlock Holmes 2. 

 – Árnyjáték

KISTEREM
5–11.: 20 óra Finánc a pácban
5–11.: 16, 18 Barátom, Knerten
12–18.: 16, 18 Rumnapló
12–18.: 20 Texas gyilkos földjén
19–25.: 16, 20 Még egy év
19–25.: 18 óra A guardista
26. – febr. 1.: 18 East side stories
26. – febr. 1.: 16, 20 Melankólia

ART TEREM
5–11.: 17, 19.30 Happy, happy
12–18.: 19.30 Válogatott gyilkosok
12–18.: 17 óra Texas gyilkos földjén
19–25.: 17, 19.30 Szűz vonalban
26. – febr. 12.: 16.30 Egy tudósító naplójából…
26. – febr. 1.: 19.30 A rend őre
26. – febr. 1.: 17 Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték

Január 26-án26. Zoltai Károly operatőr „Egy tudó-
sító naplójából: innen-onnan” című fotókiállításával 
indul az Apolló 100 programsorozata.
11 óra: A kiállítást megnyitja: Bényei József költő, 
újságíró • 11.30: Válogatás Zoltai Károly filmes mun-
káiból, Art terem
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Még több film, még több moziműsor: 
a Dehir.hu hírportálon.

dehir.hu



Megfejtéseiket
január 27-ig várjuk 
a DTV címére: 4025 

Debrecen, Petőfi tér 10., 
ill. e-mailben: 

rejtveny@debrecenikorzo.hu
A helyes megfejtést 

beküldők között kétszer két 
színházjegyet sorsolunk ki

a Csokonai Színház  
támogatásával.
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Decemberi nyertesek
A decemberi számban megjelent rejtvény megfejtése: 
Debrecenben is kigyúltak az ünnep fényei.

Nyertesek: 
Mezei Ibolya (Csillag u.), Kovács Tamás (Karácsony Gy. u. )
Nyereményük egy-egy Virág virágossága DVD, mely átvehető 
szerkesztőségünkben (Debrecen, Petőfi tér 10.) munkanapokon 
8–16 óra között.



 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.
JAN. 12. – 
FEBR. 9.

D E B R E C E N I

SZTÁRZONGORISTÁK
DEBRECENBEN: 
jön Jandó Jenő és Bogányi Gergely

A RACKÁK VILÁGA
Ferenczi György és a Rackajam
lemezbemutató bulija a Kölcseyben

Impresszum

Debreceni Korzó
információs kiadvány

2012. január 12. – 
február 9.

A borítón: A cívisvárosban 
népszerűek a jeges sportok: 
sokan kedvelik a Debreceni 
Hokiklubot
(Fotó: Nagy Gábor)
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Hitelkiváltás?

A FORiNt-hitel biztonságára, kiszámíthatóságára 
válthatja jelenlegi árfolyamkockázatát.

váltson forintra a kiváltó hitelünkkel!

Érdeklődjön kirendeltségünkön:
4025 Debrecen, Pásti u. 1/e  i  telefon: +36 52 324 247
Mobil: +36 30 466 08 87  i  www.hajdudorogtksz.hu

Hajdúdorog és VidékeHajdúdorog és Vidéke
Takarékszövetkezet

■ Apolló mozi
Miklós utca 1.
(52) 417-847

■ Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdő 
Nagyerdei park 1.
(52) 514-174 
mediterran@aquaticum.hu

■ Cinema City
Debrecen Plaza
(52) 456-111

■ Csokonai Színház
Kossuth utca 10.
(52) 413-565, 417-811
szinhaz@csokonaiszinhaz.hu

■ DMK Belvárosi  
Közösségi Ház
Kossuth u. 1. • (52) 413-939 
dmk@debrecenimuvkozpont.hu,
belvarosikh@debrecenimuv-
kozpont.hu

■ Debreceni Jégcsarnok
Derék u. 33. • (52) 537 272
info@debrecenjegcsarnok.hu

■ Főnix Csarnok
Kassai út 28.
(52) 505-397
fonixcsarnok@fonixinfo.hu

■ Kölcsey Központ 
Hunyadi utca 1-3.
(52) 518-400
kolcseykozpont@fonixinfo.hu

■ Lovarda • Kassai út 26.
(52) 426-180/7095
info@lovarda.hu

■ Méliusz Juhász Péter  
Megyei Könyvtár és  
Művelődési Központ
Bem tér 19/D • (52) 502-470
mjpmk@mail.hbmk.hu

■ MODEM Modern és Kortárs 
Művészeti Központ
Baltazár Dezső tér 1. 
(52) 525-018
Pénztár: (52) 525-010
modem@modemart.hu

■ Nagyerdei Kultúrpark
Ady Endre út 1.
(52) 310-065, 413-515
info@zoodebrecen.hu

■ Tourinform Iroda Debrecen
Piac u. 20. • (52) 412-250
debrecen@tourinform.hu

■ Vojtina Bábszínház
Kálvin tér 13. • (52) 418-160
vojtina@vojtinababszinhaz.hu

Jó tudni!
Intézmények, programhelyek elérhetőségei
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