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Húsvét és pünkösd között
A tavasz és a nyárelő két nagy ünnepe húsvét és 
pünkösd. Húsvétkor Jézus Krisztus kereszthalálát és 
a halálon aratott győzelmét, feltámadását ünnepel-
jük, pünkösdkor pedig a Szentlélek kiáradását. Nem 
véletlen, hogy e két vallási ünnephez szebbnél szebb 
népi hagyományok kapcsolódnak. Jelezve, hogy né-
pünk életében a vallásosság és a mindennapi helyt-
állás, annak örömei és küzdelmei átszőtték egymást. 
Az ünnepek a hétköznapokat gazdagították. 

Húsvét Jézus szenvedésének és a halálból való 
feltámadásának ünnepe. Jézus keresztje arról beszél, 
hogy az élet erősebb a halálnál, az igazság erősebb 
a hazugságnál, a szeretet erősebb a gyűlöletnél. 
Húsvét az élni akaró – élni tudó ember örömünnepe, 
mert Jézus föltámadásában ehhez kap isteni garan-
ciát. Mert az élet vágya benne van a természetben, 
akármilyen zord a tél – előbb-utóbb a föld kizöldül.

A veszélyek között hánykódó embert az „életre” 
bátorítja a húsvét.

A Biblia tanúsága szerint – Jézus feltámadása 
után ötven nappal – pünkösd ünnepén a Szentlélek 
ereje töltötte el Jézus tanítványait, és azok elindultak 
hirdetni a szeretet evangéliumát, hogy ezzel újítsák 
meg az életet. Az élet Isten ajándéka, lehetőség, 
kegyelem az ember számára, olyan ajándék, amit 
arra kaptunk, hogy gyümölcsöt teremjen. Húsvét a 
reménység ünnepe, pünkösd a tettekre szólító bátor-
ságé, amelynek inspirálója a lélek, a szeretet lelke. 

Az ünnepekhez kapcsolódó szimbólumok is 
erről beszélnek. Húsvéthoz a bimbózó virágok – az 
éppen kihajtó rügyek, vagy a tojás héját szétfeszítő 
kiscsirke képe kapcsolódik, a termékenységre, az élet 
rejtett erejére utalva. A pünkösdi szimbólumok már a 
kibontakozásról, a „termőre fordulásról”, a tevékeny 
szeretetről beszélnek. Így lett a zöldellő faágak, a 
harsogó színű pünkösdi rózsa pünkösdi szimbólum.

Bosák Nándor
püspök
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Csinálják a fesztivált!
O Stílszerűen a 11. költészeti fesztivált rendezi meg a cívisvá-
ros április 10. és 12. között. A József Attila születésnapja 
(április 11.) alkalmából tartandó seregszemle „nulladik” nap-
ján, valamint 10–11-én szavalóverseny lesz Weöres Sándor 
műveiből a Libakerti Könyvtárban és a Kölcsey Központban. 
Április 10-én 10 órától a Sebő együttes és Korhecz Imola 
szórakoztatja a publikumot a kultúrpalotában, majd este jön 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak vizsgaelő-
adása és a Kávészünet együttes (képünkön) is. Másnap Arany 
János zenetudós előadása, a Kodály Vegyeskar, a Lautitia 
Gyermekkar, az Acoustic Gallery műsora és kerekasztal-be-
szélgetés is várja a nagyérdeműt, az Apolló mozi pedig a 
Psyché című Bódy Gábor-filmet vetíti. A zárónapon Czeizel 
Endrével, Krusovszky Dénessel, Vári Györggyel és Pogrányi 
Péterrel találkozhatnak az érdeklődők, s este fél 8-tól Kiss 
Judit Ágnes költő megzenésített versei csendülnek fel.

SEGÍTÜNK MEGOLDANI PÉNZÜGYI GONDJAIT!

Bővebb felvilágosítás:
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

Árfolyamkockázat nélküli forintalapú fogyasztási 
és szabad felhasználású jelzáloghitel

Otthonteremtési kamattámogatású hitel használt
lakásvásárlásra, megnövelt kamattámogatással

Nálunk a pénze továbbra is biztonságban van!
Megtakarításainak rövid távú betételhelyezési lehetőség

Absinth
O Olt Tamás, a fiatal, sokoldalú debreceni 
színész darabját a Horváth Árpád Stúdió-
színházban láthatják a nézők.

A szerző-rendező definíciója szerint de-
rűs zuhanás egy részben, sanzonokkal – s 
persze Szűcs Nellivel, Mészáros Tiborral 
és Bakoss-Kis Gáborral. Igazi beavató 
színház!

(Fotó: Csokonai Színház/Máthé András)

Tibi bácsi és Smile RC az április 10-i Campus Partyn szórakoztatja a pörögni vágyókat, aztán itt az Irie Maf-
fia-koncert (április 12-én). Az öt napra rá következő Campus Partyn a Magyar DJ-válogatott gondoskodik a 
talpalávalóról, majd pedig (április 24-én) Julia Carpenter dobja fel a partit. A sokszínűség jegyében április 
26-án már a Nézőművészeti főiskola című produkció veszi át a Lovardát, ahol megtudhatjuk, milyen az, ha 
egy kormány arról hoz határozatot, hogy nézőket kell kinevelni a színházak számára… És már el is érkez-
tünk a májushoz, amelynek a nyolcadik napján a Tanévzáró Campus Party, másnap pedig Kiss Ádám, Badár 
és Tóth Dumaszínháza zárja a ciklust.

O Érdemes kilátogatni a Lovardába: 
az  idei tavasz is izgalmas rendezvé-
nyek sorát hozza, s bárki megtalálhatja 
köztük a számára legszimpatikusabb 
programot.

bulik a
Campuson
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O Sokáig fogjuk még emlegetni március idusát, s 
a hirtelen nyakunkba szakadt hóesést. De egyszer 
mindennek vége lesz, egyszer csak megérkezik az igazi 
tavasz Debrecenbe is. A belvárost, a korzót, a parkokat 
és tereket, a Nagyerdő környékét és a játszótereket, 
vagy akár a Jégcsarnok környékét elnézve, ahol egyre 
többen időznek a szabadban, úgy érezzük, elég egy kis 
napfény, s máris sokkal jobb kedvünk lesz.

A tavasz a kultúra, a sport, a programok világában 
is itt van: a rendezvénynaptárak szinte kivirágzottak, 
egyre inkább „lombosodnak”, a kínálat óriási, sokszínű 
és sokféle. Csak győzzünk válogatni! A Debreceni Korzó 
ebben is szívesen segít az olvasóknak, reményeink 
szerint mindenről, ami ezen a téren a városban történik, 
hasznos információval tudunk szolgálni. Ráadásul ez 
az újság méreténél fogva is tökéletesen alkalmas arra, 
hogy bárhova magunkkal hurcoljuk: elfér egy kisebb női 
táskában, vagy egy zakó zsebében is...

A sevillai borbély
O A sztori klasszikus: Almaviva gróf álnév alatt 
vallja meg szerelmét Rosinának. A gyámapa, 
Bartolo doktor akadályozza a szerelmesek találko-
zását, ezért Almaviva hol részegként, hol a beteg 
énekmester helyetteseként jut be a házba. Figaro 
viszont segíti a szerelmeseket - egészen a házas-
ságig...

Rossini zseniális vígoperáját Szinetár Miklós 
rendezte, a főbb szerepekben pedig többek között 
Cecília Lloydot, Sáfár Orsolyát, Haja Zsoltot, Tóth 
Jánost, Wagner Lajost, Bódi Mariannát, Prohászka 
Ildikót és Böjte Sándort láthatjuk. 

Közreműködnek a Kodály Filharmonikusok és a 
Csokonai Színház Énekkara, valamint a Szent Efrém 
Görögkatolikus Iskola diákjai.

SEGÍTÜNK MEGOLDANI PÉNZÜGYI GONDJAIT!

Bővebb felvilágosítás:
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

Árfolyamkockázat nélküli forintalapú fogyasztási 
és szabad felhasználású jelzáloghitel

Otthonteremtési kamattámogatású hitel használt
lakásvásárlásra, megnövelt kamattámogatással

Nálunk a pénze továbbra is biztonságban van!
Megtakarításainak rövid távú betételhelyezési lehetőség

Tavaszi szél!



A debreceni kultúrára érdemes odafigyelni!
6

O 2008-ban megkapta a kitüntető debrecen 
díszpolgára címet. Jár-e ez bármiféle kötele-
zettségekkel a hétköznapokban?

Nem Debrecenben születtem ugyan, de életem dön-
tő részét itt töltöttem. Volt ugyan olyan szakasza az 
életemnek, amikor úgy éreztem, az amit debreceni-
ségnek lehet nevezni, nagyon távol áll tőlem. Csak 
fokozatosan értettem meg, hogy az a magatartás-
forma, ami kissé ridegnek tűnt, az inkább óvatos-
ság. A debreceni ember nem könnyen tárulkozik ki, 
nem könnyen fogadja be az idegeneket – de ha egy-
szer befogadja, akkor nagyon. S valahogy lassan én 
is debrecenivé váltam... Cserébe viszont úgy érzem, 
valóban képviselnem kell Debrecent, s ezt meg is 
szoktam tenni. S mivel közben az Akadémia is tagjai 
sorába választott, és a történészek közül tulajdon-
képpen én vagyok az egyetlen olyan akadémikus, 
aki vidéken él, ez is összekapcsolódik Debrecennel.

O Ha debrecen neve elhangzik, rendre hoz-
záteszik: a cívisváros. valóban cívisváros ma 
debrecen?

Nem. Az igaz, hogy lehet megkülönböztető jegyként 
mondani rá ezt, de a kecskemétiek vagy a szegediek 
is ugyanúgy mondhatják... A debreceni értelemben 
vett cívis mezőgazdasági foglalkozású városi polgár 

O Hogy érzi magát orosz istván professzor? 
Hogy telnek napjai? 

Köszönöm, egyre jobban érzem, ahogy a 80 felé 
közeledem... Az a furcsa kettősség érvényesül, hogy 
fizikailag sajnos gyengébb vagyok, nehezen járok, 
csak bottal, ugyanakkor szellemileg meg jó erőben 
érzem magam. 

O nem hiányzik a tanítás, a diákok?

Nem, mivel még az elmúlt évben is tanítottam. Sa-
játos módon a néprajzosoknál, ahol olyan témákról 
tartottam órákat, mint a magyar bortermelés, vagy 
a magyar mezőgazdaság múltja. De tagja vagyok 
a néprajzi tanszék mellett működő akadémiai 
kutatócsoportnak is. Igaz, csak június 30-ig, mert 
akkor majd döntenem kell, hogy a nyugdíjat, vagy 
ezt fogom választani. Egyébként a doktori vizs-
gáknál, habilitációknál is számítanak rám mindkét 
tanszéken. 

Ma is aktívan dolgozik orosz istván 
történész, Debrecen 78 éves díszpolgára, 
akit a tanításról, a cívisvárosról, a kultúráról 
és a debreceniségről kérdeztünk.

„Időnként szoktam ugyan
panaszkodni, hogy sok ez nekem, 
de ilyenkor a feleségem mindig 
mondja, hogy „bele is halnál, ha 
nem tartanál órákat”.
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volt. Ez a Debrecen a 19. század végén megszűnt, 
amikor nagyváros lett százezernél több lakossal. 
Igaza volt Balogh Istvánnak, aki már negyven évvel 
ezelőtt azt írta, hogy cívisek már csak a köztemető-
ben vannak... Debrecen ma ugyanolyan nagyváros, 
mint az ország többi nagyvárosa. A hagyományok-
ban viszont azt a puritán emberi magatartást jelölik 
a cívis szóval, ami a késő középkortól jellemezte a 
város lakosságát, s ami a mi örökségünk.

O Ha cívisvárosnak eszerint nem is nevezhető 
debrecen, kulturális központnak viszont igen.

A kulturális élet színvonala mindenképpen megfelel 
annak a helyzetnek, amit az ország második legné-
pesebb városától megkövetelhetünk. Számomra óri-
ási lépés volt a Modem létrehozása, és az ott meg-
valósult kiállítások sora. A levéltár és a Déri Múzeum 
is kétségkívül olyan nívót jelentenek, ami méltó a 
városhoz, és színház is sokat fejlődött Vidnyánszky 
Attilával. S bár én ennek a területnek nem irányítója, 
hanem élvezője vagyok, úgy gondolom, más város-
okkal összevetve, sokkal inkább olyan, amire oda kell 
figyelni, és komolyan lehet venni.

O történészként, tanáremberként generáci-
ók sorát bocsátotta ki a világba. a maiaknak 
milyen útravalót kínálna?

Amikor idekerültem 1953-ban, első éves egyetemi 
hallgató voltam egy szörnyű történelmi korszak 
kellős közepén. Akkor a legjobb tanács, amit egykori 
kedves mesteremtől, Szabó Istvántól kaptam, az 
volt, hogy „túl fogjuk élni, fiam”. A jövő akkor ezt 
jelentette Magyarországon. Ez a helyzet, hála 
istennek, megváltozott. Az más kérdés, hogy ma-

Életem legszebb 
élménye volt, 

amikor díszpolgár 
lettem, és

elmondhattam, 
hogy van ebben 

az országban
tisztessége a
tudásnak, az
emberségnek.

gyar társadalom lényegesen többet várt, mint ami 
bekövetkezett... A 78 évemmel talán adhatok annyi 
biztatást a mai 20-30 éveseknek, hogy ne adják fel, 
mert mindig akkor kezdődnek a bajok, ha elvesznek 
a célok. A mai fiatalok nem tudják felmérni, meny-
nyivel jobban élünk, mint az 50-es, 60-as években, 
amikor nem lehetett például húst kapni, vagy hét 
évet kellett várni egy Ladára. Mindezek alapján talán 
nem olyan sötét a kép... Én csak azt tudom monda-
ni, hogy tanulni kell és sokat olvasni. Olyat is, ami 
nyomtatott formában van, mert nem elég csak az 
interneten tapasztalatokat szerezni. S főképpen a 
reményt nem szabad feladni...

Szénási Miklós

Bővebben:



A Real-Pr ’93 Piac- és Közvélemény-kutató Kft. nemcsak azt mérte, hogy a DTV műsorai mennyire felelnek 
meg a nézői igényeknek, hanem azt is, milyen mértékben felel meg az olvasói elvárásoknak a televízió által 
működtetett Dehir.hu és a Debreceni Korzó. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a debrecenek nagy többségének – 70 százalékának! – a debrecen 
televízió az első számú hírforrás. A felmérésből pedig az is kiderült, hogy a debreceni média világában 
egyedül a Dehir.hu-nak sikerült látványos fellendülést elérnie. A Hajdú-bihari Napló ugyanis visszaszorult, a 
másik helyi televízió eredménye pedig gyakorlatilag megegyezik a Debrecen Városi Televízió Kft. két és fél 
éve indított hírportáljának az eredményével.

A felmérésből kiolvasható az is, hogy a tájékozódási szokások megváltozása mellett az elmúlt két évben 
az eredményét megduplázó dehir.hu járult hozzá legnagyobb mértékben ahhoz, hogy a debreceniek ma 
már elsősorban az interneten keresik a helyi híreket. Ennek a ténynek is köszönhetően a Debrecen Televízió 
és a Dehir együttesen első alkalommal lett piacvezető az Inform Lapcsoporttal szemben a cívisvárosban.

A kutatás kitért a lapunkra, a debreceni korzóra, a DTV által több mint másfél éve útjára indított 
programajánló magazinra is. 2012-ben első alkalommal mérte a Real-Pr ’93 Piac- és Közvélemény-kuta-
tó Kft. az újság olvasói fogadtatását. A válaszadók több mint 90 százaléka szerint jó a lap szerkesztése, 
arculata, színvonalas, jó kiadványnak tartják a Debreceni Korzót. Ami még talán ennél is fontosabb, hogy a 
lakosság nagy része hasznos információkat talál benne, tehát szakmailag is betöltötte azt a szerepet, amit 
az indulásnál szánt a televízió a lapnak – ez is kiderül ebből a reprezentatív, 1300 fős mintavétel alapján 
készült felmérésből.

Így látják a debreceniek:

a DTV az első
számú hírforrás
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Helyi Hírekről való 
tájékozódási szokások

Teljes lakosság, n=1300db
Real-PR 93. felmérés

A debreceniek hetven százaléka a 
DTV-ből tudja meg, mi történik a 
városban. Többek között ez is kiderült 
abból a felmérésből, melyet az elmúlt 
év végén készíttetett a városi televízió 
a helyi médiafogyasztási szokásokról. 

A felmérésről további részletek olvashatók a Dehir.hu oldalon az alábbi cikkekben:
A Debrecen Televízió az első számú hírforrás  I  Piacvezető a Debrecen Televízió, az első számú hírforrás
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Kézművesek és 
vándorlegények
Idén is meghirdetik a X. országos ifjúsági népi kéz-
műves pályázatot a 11 és 25 év közötti  alkotó fiatalok 
számára. A pályázat lehetőséget kíván teremteni a Magyar-
országon és az ország határain túli magyar nyelvterületen 
élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó 
fiataloknak a bemutatkozásra, a megmérettetésre, illetve 
hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére.

A díjazott pályamunkák bemutatóját, az Ifjú Kézművesek 
Országos Kiállításának megnyitóját és a hozzá kapcsolódó 
Vándorlegény Konferenciát a tervek szerint novemberben 
tartják a Debreceni Művelődési Központban.

További részletek: www.debrecenimuvkozpont.hu

Kihajtás
Idén április 27-én lesz az elmaradhatatlan Szent 
György-napi kihajtási ünnep. A hortobágyi Vásártérrre 
tervezett programról bővebb információ:
info@hortobagy.eu  I  (52) 589-110  I  www.hortobagy.eu

Zoo-titkok
Az oroszlánok és a szibériai tigris lesznek a
nagyerdei kultúrparkban tartott ismeretter-
jesztő sorozat főszereplői április 14-én, vasárnap 
10 órától. Április 18–24. között pedig A Föld napja 
rendezvényeinek ad otthont az intézmény.

Bővebb információ: 
(52) 310-065, 413-515, (30) 450-4878
info@zoodebrecen.hu

Vásárfia
fabatkáért
Szent György-napi kézművesvásárt és családi napot 
rendez a napraforgó Waldorf iskola április 27-én 
10–18 óra között. A rendezvény helyszíne a régi Eötvös 
utcai iskola udvara lesz. Itt hagyományápoló kézműves 
mesterek kínálják portékáikat, a bolhapiacon pedig a 
diákok fabatkáért árulják személyes kincseiket. A gyere-
kek az idén is felépítik játszóház-labirintusukat Kaland 
Sárkányországban címmel. A diákok a vásározás mellett 
beletanulhatnak az adományozásba is: a gazdára nem 
lelő portékát fel lehet ajánlani a városban élő bevándor-
lók, menekültek és rászorulók gyermekeinek.
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premier: elkészült a dtv új filmje
Az utolsó remény: ez a címe a Debrecen Televízió dokumentumfilm-sorozatának, amely Kossuth páratlan, 160 
évvel ezelőtti észak-amerikai utazásának állít emléket. A díszbemutatón – április 11-én 14 órakor – a sorozat 
három epizódját mutatják be a Belvárosi Közösségi Házban. Köszöntőt mond: Halász János államtitkár.

Nagyon fontos ez a film, az 1848/49-es szabadságharc tör-
ténetét ugyanis általában a világosi fegyverletételnél szoktuk 
befejezni, és hajlamosak vagyunk elfelejtkezni az emigrációról. 
Akik a szabadságharc bukása után külföldre távoztak, azoknak 
a politikai karrierje nem feltétlenül folytatódott, ugyanakkor 
nagyon hasznos tevékenységet végeztek. Kossuth amerikai útja 
az egyik leglényegesebb utózöngéje volt 1848/49-nek. Nagyon 
sok forradalmár követte Kossuth Lajost Londonba és az Egyesült 
Államokba – németek, itáliaiak is. Számunkra pedig azért is nagy 
a jelentősége ennek az útnak, mert Kossuth ekkor felhelyezte 
Magyarországot a világtérképekre az amerikaiak számára.

vida istván történész

Nagyon örülök ennek a filmnek, úgy gondolom, nagyon jó ötlet 
volt elmenni, utánajárni, megnézni, hogy él az emlékezetben 
ez az út és Kossuth Lajos. Az ő személye ugyanis az egyik 
legfontosabb kapocs az amerikai meg a magyar történelem-
ben. Vannak pozitív dolgok, amelyek összekapcsolják a két 
kultúrát, és kifejezetten konfliktusmentesen: Kossuth ilyen. Az 
emlékezet is fontos: 1956-ban és 1989-ben is megidézték az 
akkori események kapcsán a Kossuth-legendáriumot. Kossuth 
egy igazi erős, tiszta kapocs, nincs körülötte vita, álvita.

glant tibor történész

A film olyan leltárt készít Kossuth észak-amerikai kultuszának repre-
zentációjáról, amely a legkényesebb tárgyias kíváncsiságot is kielé-
gítheti. Az sem mellékes, hogy éppen a szabadságharcban átmeneti 
főváros szerephez jutó Debrecen köztelevíziója vállalta a küldetést. 
Elemző módon közelít a film olyan kényes kérdéshez is, hogy ered-
ményes volt-e Kossuth útja rövid és hosszabb távú perspektívában. 
Felveti: lehet-e a szabadságot csak magunknak követelni, miközben a 
másokéval – akkor a rabszolgasorban élő fekete lakosságéval – fukar 
módra bánunk vagy éppen közömbösek vagyunk? Mindez már átvezet 
napjainkba, arra is késztet bennünket, hogy a Kossuth-örökséget ne 
múzeumi relikviaként, hanem élő tanulságként és helyzetünk újragon-
dolására késztető erőként becsüljük.

mazsu jános történész



Ünnepel a cívisváros
I. Lipót magyar király kereken 320 esztendeje, 
1693. április 11-én adományozta Debrecennek azt 
a kiváltságlevelet, amelyik szabad királyi várossá 
nyilvánította a települést. Hagyomány, hogy ennek 
évfordulóját ünnepi közgyűléssel és kulturális 
programokkal ünneplik a cívisvárosban élők. Az 
arra érdemesített személyek, csoportok ebből az 
alkalomból vehetik át a Debrecen díszpolgára címet, 
a Pro Urbe, a mecénási és a sajtódíjat, valamint a 
Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat.

Újdonság, hogy idén a Kölcsey Központ nagy-
termében lesz az ünnepi közgyűlés, amelyet 
bárki élő, internetes közvetítés révén követhet 
figyelemmel a www.fonixinfo.hu honlapon. Sőt, 
ekkor csendül fel először a nagyközönség előtt 
Debrecen új dala is, Jantyik Zsolt szerzeménye, 
amelynek címe: Ez a város. A megemlékezések 
zárásaként, este fél 8-tól a Kodály Filharmoni-
kusok Debrecen ad ünnepi koncertet a Bartók 
Teremben (vezényel: Bényi Tibor).

Bővebben a város napjának rendezvényeiről 
Programok időrendben (23-30) rovatunkban 
lehet olvasni.

Felcsendül Debrecen új dala is, Jantyik Zsolt szerzeménye
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Az Európai Unió által kiemelt szakpolitikai területként 
támogatott klaszterek egyre inkább elterjedtek, hiszen 
a regionális előnyöket jól ki tudják használni és közben 
globális kihívásokra kínálnak átfogó megoldást. 

A debreceni központú Magyar Sport- és Életmódfejlesztő 
Klaszter megalapításának hátterében az a felismerés állt, mi-
szerint a sport heterogén világát a rendelkezésre álló anyagi 
források nem hatékony felhasználása, más esetekben anyagi 
források hiánya jellemzi. 
A felmerülő problémák egy része hiányos ismeretekre, szerve-
zési gondokra, innovatív ötletek, alternatív megoldási módo-
zatok hiányára vezethetők vissza. A versenysportban, tömeg-
sportban, oktatási keretrendszerben működő sportszervezet, 
sportlétesítményt üzemeltető szervezetek fejlődési, fejlesztési 
gátjainak feloldása, magasabb tudományos ismeretek beveze-
tése, kutatások indítása, szervezet racionális működési pályára 
állítása a sportközeli intézmények alapérdekeit szolgálják. 

Kiemelt célkitűzések:
     A verseny- és utánpótlássport hátterének fejlesztése, sport-
egészségügy, finanszírozás és szervezetfejlesztés.
     A sport és egészséges életmód területén született K+F ered-
mények gyakorlati megvalósulásához való hozzájárulás, ennek 
elősegítése.
     Egészséges életmód, táplálkozás és sportok népszerűsítése, 
marketingje.
   Közös szakmai programok, képzések sportrendezvények 
szervezése.
     Közösen kialakított fejlesztési stratégia alapján közös fellé-
pés a partnerek és források régióba vonzásáért.

Új típusÚ együttműködés
a sport és életmód
területein

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.

siker = együttműködés + bizalom + elkötelezettség

Az új típusú együttműködést kívánja elősegíteni az 
Észak-Alföld régióban a Magyar Sport- és Életmódfej-
lesztő Klaszter is, mely jelenleg 25 tagból áll.

A klaszter 2011 nyarán alakult, hogy a régió sportban és 
egészségmegőrzésben érdekelt kis- és középvállalkozá-
sainak, illetve egyetemi, önkormányzati intézményei-
nek innovatív együttműködését elősegítse, koordinálja, 
a kooperációban lévő lehetőségeket kiaknázza –  nyilat-
kozta a menedzsment kft. ügyvezetője, Becsky András.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
A klaszter együttműködési felületet biztosít a tagok szá-
mára. A koordinációt a klasztermenedzsment kft. végzi, 
mely pályázatfigyeléssel, benchmarking klubok ren-
dezésével, tömegsport- és tudományos rendezvények 
szervezésével támogatja ezt az együttműködést.

A nyilvánosság mikor találkozhat a közeljövőben 
a klaszter által szervezett programokkal?
Májusban a Challange Day felkarolásával városi és 
egyetemi sportnapot szervezünk, a sportolás, a szabad-
idősportok népszerűsítése érdekében, a lakosság minél 
szélesebb körének bevonásával.
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Varga Tamás: játékosból edző

Négy 17 éven aluli fiatal kap egyre több lehető-
séget a DVSE felnőttcsapatában. A Debrecen így 
is az ország ötödik legjobb vízilabdacsapata. A 
tabella nem hazudik. Ez a jövő!

A debreceni ifjúsági csapat megnyerte a vidékbaj-
nokságot, Macsi Patrik személyében pedig után-
pótlás-válogatott játékosa is van a klubnak. Rajta 
kívül Zubora Patrik, Smitula Gergő és Fekete Dávid 
készül folyamatosan a nagyokkal és jut egyre több 
játéklehetőséghez. Varga Tamásnak szívügye a 
fiatal tehetségek nevelése, és a csapat erősítésénél 
is elsősorban ifjú pólósokban gondolkodik. Jövőre 
olyan juniorválogatott játékosokat csábítana a 
városba, akiknek jó esélyük van bekerülni Benedek 
Tibor keretébe is, a felnőtt nemzeti együttesbe.

– Ezek a pólósok mindenképpen nagy lökést ad-
hatnának a debreceni fiataloknak, motiváció lenne 
a számukra, ha egy csapatban lehetnének velük. 
Melléjük tapasztalt vízilabdázókat is szeretnék 

Mélyvízbe kerültek a fiatalok

Macsi Patrik az utánpótlás-válogatott játékosa is

Debrecenbe hozni, olyanokat, akik már szerepeltek 
a magyar, vagy valamelyik külföldi válogatottban. 
Az idősebbeket és a fiatalokat összegyúrva egy 
sikerre éhes, rendkívül motivált csapat formálódhat – 
mondta Varga Tamás, a DVSE játékos-edzője.

Bejött az edzősködés Varga Tamásnak. A debreceni pólócsapat trénere élvezi az új munkakört, és egyelőre 
az eredmények is őt igazolják. A jelentősen megfiatalított DVSE tartja az ötödik helyét a bajnoki tabellán. A 
játékosként is kulcsszereplő Vargát azonban egyre jobban vonzza a „szárazpart”. Azt mondja, erősen gon-
dolkodik azon, hogy jövőre már ritkábban ugrik medencébe a bajnoki meccseken.

– Nagy kihívást jelent a számomra a felnőttcsapat és az utánpótlás irányítása. Ebbe pedig már nagyon 
nehezen fér bele a profi játékos szerepe. Az az igazság, hogy a pólóban nehezen kivitelezhető a játékos-
edző szerepkör. A medencéből sokszor nem látom át a dolgokat, és nehéz úgy a csapatot érintő döntéseket 
meghozni, hogy közben az ellenfél játékosa a nyakamban lóg. Azt hiszem, lassan döntenem kell: játszom, 
vagy végleg átminősülök edzővé, már csak azért is, mert a debreceni vízilabdacsapat sorsa szépen körvo-
nalazódik. Nagyon sok jó dolog történik mostanában. Mellénk szegődött egy Európában is vezető sportszer-
gyártó cég, és a város oldaláról is tisztázott a háttér. Rendbe fogjuk tenni a debreceni vízilabdát, és lesznek 
válogatott utánpótláskorú fiatalok is a klubnál, ezt garantálhatom – jelentette ki Varga Tamás.

„Nehéz úgy a
csapatot érintő
döntéseket 
meghozni, hogy 
közben az ellenfél 
játékosa a
nyakamban lóg.”



kaiko első lemeze 2009-ben jelent 
meg The Planet Earth Debut címen 
szerzői kiadásban. A lemez témá-
ja  a körülöttünk élő világ, az élő 
bolygó megmentése, valamint a 
globalizáció és annak hatásai. Ablak 
a belső és külső világra – modern, 
izgalmas zenei köntösbe öltöztet-
ve. A lemezen egymást váltják az 
elgondolkodtató és a táncosabb 
ritmusú dalok. Kaiko szereti a külön-
leges elektronikus hangszíneket, de 
szívesen használja az emberi hang 
lehetőségeit, és bátran nyúl akuszti-
kus hangszerekhez is. 

Elsőre meg nem mondanánk, 
hogy ez a lemez nem a zene fő-

etűdök kamerára
Az lgt minden idők egyik legfontosabb hazai zenekara. Ha fel kellene sorolni, 
melyik a tíz legfontosabb daluk, az is zavarba jönne, aki nem rajongója a zenekar-
nak, csak ismeri a Loksit. Nincs ugyanis tíz legfontosabb slágerük: húsz van, de 
még inkább harminc, vagy annál is több... 

Az 1971-ben alakult zenekarhoz közel négy évtizedes kapcsolat fűzi Szebeni 
Andrást, a kiváló fotóst, aki fényképezőgépével tulajdonképpen végigkövette az 
LGT történetét. A huszonnégy önálló albumot, közel ötven bel- és külföldi kiállítást 
jegyző, Balogh Rudolf-díjas, érdemes művész jóvoltából különleges kötet látott napvilágot nemrégiben. 
A cím mindössze ennyi: LGT. Az izgalmas fotókkal teli kötet nem pusztán látványos művészi fotók gyűjte-
ménye: a képekhez Presser Gábor fűzött olykor humoros, néha rezignált, vagy meditatív jegyzeteket.

Most már biztos, hogy Ákos, minden idők egyik legelismertebb magyar popzenésze lesz a Campus Fesztivál 
egyik sztárvendége. Az énekes interjút adott a Dehir.hu újságírójának. Ebben zenéről, családról, tehetségről, 
hitről és művészetről, közönségről és a 2084 című lemezről nyilatkozik a Kossuth-díjjal is kitüntetett előadó.

egy ikon
debrecenben

kaiko:
a 21.
század
zenéje

városában, Londonban született. Bár a brit metropolis hatása azért tagadhatatlan, hiszen Kaiko eltöltött 
ott pár hónapot. Aztán hazajött, ide, Debrecenbe. Itt él, itt dolgozik. Úgy hívják, Komódi Károly. Sokoldalú 
zenész, gitáron és billentyűs hangszereken egyaránt játszik. Sokak számára ő a Karc zenekar frontembere, 
zeneszerzője és szövegírója. (Bár a Karc működése most épp szünetel.) 

A Kaiko különleges, önálló projektje. Ha színpadra viszi dalait, filmvetítéssel kombinálja az előadást. Most 
újabb ötletek kavarognak a fejében – készül például az új Kaiko-album. Amíg az elnyeri végső formáját, 
addig pedig a kaiko.hu oldalon vagy az iTunes-on is megtalálható a Planet Earth lemez. Lehet hallgatni, 
szeretni s rácsodálkozni, milyen zene is teremhet Debrecenben.
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divatoldalunk támogatói: 

A neonmánia szemvakító árnyalataiból a tavalyi 
évre már csak a halvány pasztellszínek maradtak, 
idén pedig a fekete-fehér-szürke kombináció mellé 
földszíneket, sápadt sárgát, vértelen pirosat kapunk. 
A korábbi évek közkedvelt nyomatai (afrikai, virágos, 
leopárd) tovább élnek, és az örök klasszikus, a csí-
kos ruha is elfoglalja képzeletbeli trónját ruhatá-
runk legfelső polcán.

S hogy mik lesznek a tavasz trendszínei? A 
halványsárga főként a nyár és tél típusoknak áll jól. 
A babarózsaszín és a barack mellé pedig jöhet a 
menta hódító árnyalata, amit földszínekkel, feketé-
vel és farmerrel is lehet párosítani.

Guess, Piac u. 53–55. (70) 606-6266
www.guessdebrecen.hu

Art’z Modell, Miklós. u. 16. (70) 387-1823
www.facebook.com/artzmodelldebrecen

art’z
modell
lorian

19 900 Ft

art’z modell
gréta kabát
 
52 900 Ft

guess

55 990 Ft

guess
 
46 490 Ft

guess

55 990 Ft

Az idei szezon nagyon sok meglepetést tartogat 
a kiegészítők terén is, ezért nem árt alaposabban 
feltérképezni a táskakínálatot. Érdemes odafigyelni 
arra, mit tanácsolnak a szakemberek!

Ha a vagányabb stílust képviseled, remekül il-
leszkedik majd az egyéniségedhez ez az élénk kék 
színű Guess táska. Legyen szó bármilyen esemény-
ről, ezzel a táskával még megnyerőbb lehetsz! 

S az sem mindegy, milyen lábbelit viselsz. Mu-
tasd meg bátran formás lábadat! Meglátod,   
ha ilyen sikkes, elképesztően szexi cipőkben lép-
delsz, bármerre is jársz, minden férfi utánad fordul 
majd.

guess
 
46 490 Ft

Tavaszi divat
Debrecenben
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Gőzerővel épül

A kivitelezők a január 28-ai szerződéskötés után 
52 nappal – tartva a meghatározott ütemtervet – 
már odáig jutottak, hogy az alapozás műveleteivel 
párhuzamosan elkészítették a tartószerkezet első 
betonpilléreit is.  

Napi szinten 150–200 munkás dolgozik a hely-
színen, a háttérben pedig további 80–100. Már az 
előre gyártott vasbeton pillérek, elemek beépítését 
végzik, ugyanakkor a közműrendszereket is ki kell 
építeni.

A stadionhoz grandiózus számok is dukálnak: 
az alapozás során 280 tonna betonacélt és 4 
ezer köbméter betont használtak fel, mintegy 20 
ezer köbméter földet mozgattak meg, ugyanakkor 
több mint ötezer vasbeton idomot szállítanak a 
helyszínre! A szerkezetnek augusztus végére kell 
elkészülnie.

Március 25-én újabb jelentős pillanathoz 
érkezett a stadion története: ekkor már állt az új 
debreceni létesítmény két első tartópillére, melyek 
a legnagyobbak lesznek az egész szerkezetben.

A két pillér egyenként 22 tonnás, s Hódmező-
vásárhelyről érkeztek, az ottani ASA Kft. gyártja 
ugyanis a betonelemeket. A pillérek közúton kerül-
tek Debrecenbe, ötszáz hasonló elemből áll majd az 
aréna vasbeton tartószerkezete, ezek tartják majd a 
különleges tetőt.

Magyarországon még nem épült olyan stadi-
on, mint amilyen a Nagyerdőn készül: a játéktér 
futballaréna, a lelátója megszakítások nélkül veszi 
majd körbe a pályát, és minden nézőtéri ülőhely 
fedett lesz. 
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A téli szünetben egyszerre öt saját nevelésű fiatalt 
rendelt az első kerethez Kondás Elemér vezetőedző. 
Vajon ők lesznek az új generáció?

Az újkori Loki első nagy generációja az 1973/74-
es születésű, olimpiai válogatottat is megjárt ötös 
volt: Szatmári Csaba, Pető Zoltán, Madar Csaba, 
Sándor Tamás és a még mindig aktív Dombi Tibor. 
A következő sikeres korosztályt az 1987 és 1991 
között született Korhut Mihály, Bódi Ádám, Rezes 
László, Ferenczi János és Ludánszki Bence képviseli 
a jelenlegi keretben.

A felnőttekhez most csatlakozó ötösben az 1992-
es születésű Engel Alex, Kuti Krisztián és Gál Mátyás 
együtt járta végig a piros-fehér szamárlétrát, rajtuk 
kívül a Szécsi testvérek kaptak még lehetőséget. Az 
idősebb fivér, Gergő a kapuban, a fiatalabb, Márk pe-
dig a kapu előtt tüsténkedhet. Utóbbi már többször 
szerepelt kezdőként is a Lokiban, pedig még csak 18 
éves.

2009-ben a Bajnokok Ligájában, 2010 őszén pedig 
az Európa-liga csoportkörében szerepelt a DVSC-
Teva. Most is a nemzetközi szereplés kiharcolása a 
cél Debrecenben. Irány Európa!

Idén mintha nehezebbnek tűnne – a Lokinál ed-
dig szinte alapnak számító – nemzetközi selejtezők 
elérése. A bajnokság rég volt ennyire kiegyensúlyo-
zott. A nagyon stabil Győr, a kipukkanni nem akaró 

„Öt fiatal jött hozzánk, 
jó futballista lehet 
belőlük, de még 
sokat kell dolgozni-
uk. Akkor lehetnek 
igazán jók, ha ők is 
akarják. Ugyanannyi 
esélyük van bekerülni 
a kezdőcsapatba, 
mint bárki másnak a 
keretből.”

kondás elemér
vezetőedző

Ez a keret még mindig alkalmas arra, hogy a nemzetközi kupaszereplést ki-
harcoljuk. A bajnokságban az első három hely valamelyikére odaérhetünk, de 
ott a Magyar Kupa is, ahol már a legjobb négy között vagyunk, és a Vasassal 
játszunk az elődöntőben, úgyhogy adott a lehetőség, mi pedig azon leszünk, 
hogy ezt kihasználjuk!”

Szakály péter, a Loki csapatkapitánya

Új generáció
a Lokiban

Európa kiadó MTK, az agyonpénzelt Videoton, a feltámasztott 
Ferencváros, a kissé felfújt Diósgyőr és a bajnok 
Debrecen küzd a nemzetközi kvótákért. Az NB I. első 
helyezettje a BL-ben, a második és a harmadik he-
lyezett pedig az Európa-ligában indulhat. A második 
számú európai sorozathoz csatlakozhat a Magyar 
Kupa győztese is, amiben mellesleg szintén érdekelt 
még a Loki a Győr, a Videoton és a Vasas mellett. 
Kérdés, mire lehet képes tavasszal, az ősszel kissé 
visszafogottnak tűnő Loki úgy, hogy a télen csak 
egy játékos érkezett, a francia Wague személyében, 
ugyanakkor egy kulcsember, Varga József távozott.
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„debrecen városi villamoshálózat fejlesztése
(2-es vonal)” KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001

Az új ütemtervnek megfelelően folytatódik a 2-es 
villamos pályájának építése Debrecenben. Az érin-
tett területeken közlekedők tapasztalhatják, hogy 
április 2-től bizonyos utcák forgalmi rendje megvál-
tozik, egyes útszakaszokat akár teljes egészében 
le kell zárni a gépjárműforgalom elől. Ezekre a 
korlátozásokra a legkörültekintőbb munkaszervezés 
mellett is szükség van, részint a munkafolyamatok 
gyors és szakszerű elvégzése, részint a közlekedők 
biztonsága érdekében. A korlátozások várhatóan 
június 30-ig lesznek érvényben. Kérjük, tanulmá-
nyozzák át tájékoztatónkat, amellyel segítséget 
szeretnénk nyújtani a felkészüléshez!

A közműkiváltási, kábelfektetési, felsővezeték-, 
vasút- és útépítési munkák miatt a Dózsa György 
utcát és a Nádor utcát április 2-től várhatóan május 
végéig teljes szélességében lezárják a járműforga-
lom elől. A csomópontok a Füredi útnál, az Ibolya 
és a Honvéd utcáknál keresztirányban, útszűkülettel 
átjárhatók maradnak.

A munkák kezdetétől az autóval közlekedő lako-
sok ingatlanjaikat az Ibolya utca és a Sinai Miklós 
utca felől, valamint a Thomas Mann utcán és a 
Sétakert utcán keresztül közelíthetik meg. A Nádor 
utcai ingatlanok megközelítése az ott lakók szá-
mára biztosított, de számítani kell arra, hogy egyes 
munkafázisok idején a biztonsági előírások miatt a 
kivitelező egy-egy órára leállíthatja a célforgalmat 
is. Az Ősz utcáról a Nádor utcára a jobbra kihajtás, 
valamint a Lehel utca (tüdőszűrő állomás felől) 
– Thomas Mann utca kereszteződésében a ki- és 
behajtás lehetséges.

A Dózsa György utca és a Nádor utca városköz-
pont felé haladó forgalmi sávjait érintő kivitelezési 
munkák várhatóan május végéig befejeződnek. 
Ekkortól mindkét utcának ezt az oldalát megnyit-
ják a járműforgalom számára, de az utca másik 
oldalában tovább folytatják a munkálatokat. A 2-es 
villamospályához kapcsolódó pályaépítési munká-
latok a Dózsa György és a Nádor utcán várhatóan 
június 30-án véget érnek. Ekkortól a járművek az 
utcákat teljes hosszában újra igénybe vehetik.

A forgalomkorlátozás a tömegközlekedést is 
érinti: az autóbuszok terelőútvonalon közlekednek 
április 2-től várhatóan június 30-ig. A 12-es, 15-
ös, 15Y-os, 31-es és 23-as számú autóbuszok a 
Böszörményi út felé, a 32-es számú autóbuszok az 
Egyetem sugárút felé kerülnek. Az ideiglenes meg-
állóhelyeket a térképvázlaton tekinthetik meg.

A munkálatok idején a gépjárművezetőknek és 
az autóbusszal utazóknak is az addiginál hosszabb 
menetidővel kell számolniuk. Kérjük a gépjármű-
vezetőket, hogy a kihelyezett forgalmi jelzőtáblák 
utasításainak megfelelően, figyelmesen és óvato-
san közlekedjenek! Kérjük a gyalogosokat, vegyék 
figyelembe, hogy a kivitelezés miatt lezárt területek 
munkaterületek, ezért a kordonokon, korlátokon ne 
járjanak át! A gyalogos- és gépjárműforgalom elől 
elzárt területeket senki ne használja!

türelmüket, megértésüket köszönjük!

Bővebb információ a www.2-esvillamos.hu és a 
www.dkv.hu internetes honlapokon található.
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Gyergyó utca

O A Lehel utcára (tüdőszűrő állomás)  a Thomas Mann
   utca kereszteződésében a ki- és behajtás lehetséges.   
O A Sétakert utca két irányban járható.
O A Gyöngyösi utca egy irányban járható.
O A „kis” Thomas Mann utca egy irányban járható.
O A Gyöngyösi utca, Thomas Mann utca, Sétakert utca  
   csomópontban rövid idejű lezárás lehetséges.
O Az Ősz utca felől a Nádor utcára a jobbra kihajtás  
   lehetséges.
O A Füredi út két irányban járható.
O Az Ibolya utcán az átjárás biztosított. 
O A Honvéd utca két irányban járható.
O A Sinai Miklós utca két irányban járható.

A 2-ES VILLAMOS PÁLYAÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS  FORGALMI VÁLTOZÁSOK



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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A 2-es villamos pályájának építésével kapcsolatos 
kérdéseiket, észrevételeiket megoszthatják önkor-
mányzati képviselőikkel az alábbi időpontokban.

O Ápr. 15., 18 óra: dr. Papp László I Vénkerti Általános Iskola
O Ápr. 16., 18 óra: Fodor Levente I Dienes László Gimnázium  
             és Egészségügyi Szakképző Iskola
O Ápr. 18., 18 óra: Szilágyi László I Csokonai-gimnázium
O Ápr. 22., 18 óra: dr. Papp Csaba I Hajó Utcai Óvoda
O Ápr. 23., 18 óra: Dánielfy Zsolt I Újkerti Közösségi Ház

A 2-ES VILLAMOS PÁLYAÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS  FORGALMI VÁLTOZÁSOK



O Megszépül a Nagyerdő. Az önkormányzat pályá-
zott és nyert a parkerdő felújítására. A projekt révén 
megújulhat a Békás-tó környéke, újra régi fényében 
tündökölhet a szabadtéri színpad, a csónakázótó 
helyén a föld alatt pedig mélygarázs épül. A beru-
házás érinti a tó szomszédságában lévő Új Vigadót 
is. A városi közgyűlés március 28-i ülésén arról is 
szavaztott, hogy 375 millió forintért megveszik, 
majd lebontják az épületet.

O Körforgalom épül. Jó hír az autósoknak, hogy a 
Korzó megjelenésekor vélhetően már dolgoznak a 
munkások a Diószegi út és a Borzán Gáspár utca 
kereszteződésébe tervezett új csomópontnál. A 
munkálatok idejére ideiglenes forgalomkorláto-
zások várhatók, ezt a megfelelő KRESZ-táblákkal 
jelzik majd. Érdemes tehát óvatosan közlekedni. Az 
átalakítás mintegy 250 millió forintba kerül, ennek 
mintegy 85 százaléka támogatásként érkezik.

O Már most érdemes készülni és megváltani a jegyeket a közelgő koncert- és fesztiválszezonra, hiszen az 
ismert hazai előadók mellett számos külföldi sztár jelentette be magyarországi koncertfellépését. Talán a 
legjobban várt produkció idén Bruno Mars november 7-ei és a Nickelback november 8-ai koncertje. S nem 
először látogat el hozzánk Roger Waters (augusztus 25.) és a Depeche Mode (május 21.) sem. Természete-
sen Debrecen is sorra látja vendégül a hazai zenei és művészeti élet krémjét: a Debreceni Tavasz rendezvé-
nyein többek között Czeizel Endre, Mága Zoltán, Demjén Ferenc, Hajós András, Varnus Xavér, Lajkó Félix és 
Halász Judit teszi városunkban tiszteletét, de a Campus sztárjaként Ákos is ad majd koncertet.

A tavaszi programokra, valamint a kisebb vidéki és nagyobb nyári fesztiválokra (Sziget, VOLT, Balaton 
Sound, Hegyalja, Fezen, Campus stb.) kedvezményes napijegyek és bérletek már most válthatók a Tourin-
form-irodában.

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

tavasz, nyár, fesztivál
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A Méliusz Központ és 
a Déri Múzeum új vezetőinek 
személyéről február 
28-i ülésén döntött a köz-
gyűlés. Kovács Béla Lóránt 
e-könyvekkel és mobiltelefo-

Új igazgatók

nos kölcsönzéssel csábítaná a fiatalokat is a könyvtárba. Angi János pedig más kulturális intézményekkel 
együttműködve irányítaná a Déri Múzeumot. 

Új igazgató kerül a Csokonai Színház élére is júliustól. Erről március 28-án szavazott a közgyűlés: Rácke-
vei Anna – a színház történetének első női direktora – a hagyományt és az újszerűséget ötvözné, valamint 
görög drámát is szeretne a következő évadban. 

ráckevei anna kovács Béla lóránd angi jános

további részletek:
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      DebrecenPlaza
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– Hosszú évek alapozó munkájával eljutottunk oda, hogy a klub vezető-
inek immár szinte kötelességük az OB I-es feltételek biztosítása. Nyolc 
bajnoki arannyal a tarsolyunkban a nyolcosztályos iskolát kijártuk, 
felsőbb osztályba léphetünk. Csaknem kétszáz fiatal pallérozódik a DHK 
szakosztályában, egy ilyen utánpótlásbázisnak kell a húzóerő, a belát-
ható cél. A leendő Mol-ligás csapathoz új források után kell nézni. Úgy 
számolunk, körülbelül 80 millió lenne az osztályváltás pluszköltsége  – 
nyilatkozta Korcsinszky György klubelnök.

Irány a Mol-liga!
Nyolcadszor lett bajnok a debreceni Hoki klub 
az OB II-es jégkorongbajnokságban. Most már 
feljebb lépnének.

A Debreceni Hokiklub 1992, 2003, 2004, 2007, 
2009, 2011 és 2012 után immár nyolcadik al-
kalommal lett aranyérmes a másodosztályú 
jégkorongbajnokságban, ám a csapat korábban 
az anyagi lehetőségek hiányában nem lépett fel 
az OB I-be. Ez idén talán változhat. Az erőfel-
mérő már idén megvolt a Magyar Kupában: a 
Mol-ligás Újpest ellen csak büntetőkkel kapott ki 
a DHK, a Fradi viszont még nagy falat volt: 6–1-
re kikapott a Debrecen.

– Játszottunk két Mol-ligás együttessel, és 
látható volt, hogy ezzel a játékoskerettel nem 
sok esélyünk van. Jobb játékosok alkotják az 
első osztályú csapatokat. Néhány olyan hokist 
kell leigazolnunk, akik sokkal nagyobb rutinnal 
rendelkeznek – mondta Vladimir Scseglov 
vezetőedző.
De vajon lesz-e már idén Mol-liga?

„Csak akkor nevezünk a legjobbak 
közé, ha együtt van a pénz.”



Balmazújvárosból az NB I-be?
Egyre közelebb kerül a bravúrhoz a dallamos nevű Kőnig-Trade 
DSI Balmazújvárosi Kézilabda Klub. Idén komoly esélye van arra, 
hogy feljusson az élvonalba. Kétharmadánál tart az NB I/B-s 
bajnokság a Keleti-csoportban, idáig szinte folyamatosan az 
első vagy a második helyen tanyázott az együttes. Az első 15 
fordulóban mindössze két vereséget szenvedett a Kőnig-Trade, 
az összes többi meccsét megnyerte.  

– Tavaly azt mondtam, az első négyben kell végeznie a 
csapatnak a tudása és erőssége alapján. Aztán ötödikek lettünk, 
igaz, mindössze egy ponton múlott, hogy a második helyen 
végezzünk. Most ki merem jelenteni: az első három hely valame-
lyikét meg kell szereznünk, sőt azt mondom, szomorú leszek, ha 
nem érünk oda a dobogóra – nyilatkozta Király Sándor klubel-
nök. Idén eddig még senki nem mondta ki Balmazújvárosban, 
hogy a feljutás a cél, de az elnök sokat sejtetően úgy fogalma-
zott, akár az NB I-es szereplést is vállalni tudná a csapat.

Képzési programoK az egészségügyben foglalKoztatottaK számára
TÁMOP-6.2.2/A – 09/2 pályázati konstrukció

A napi munkavégzés során megszerzett tapasztalatok 
és gyakorlat nem helyettesítheti a tudományos fejlő-
dés legújabb, naprakész ismeretanyagát, ezért dolgo-
zóink kompetenciájának alkalmazkodnia kell a társa-
dalmi, gazdasági és technológiai változások szülte 
igényekhez. Ennek biztosítása érdekében nagy hang-
súlyt helyezünk a jól képzett szakemberek hatékony 
képzésére, továbbképzésére. A 36 hónapos program 
keretében 26 fő dolgozó vesz részt különböző szakmai 
képzésben. A projekt során lehetőséget biztosítunk 
munkavállalóinknak szakdolgozói területen a hiány-
szakmákban való OKJ képzéseken, továbbá szakor-
vosi területen ráépített képzésen való részvételre az 
alábbiak szerint.

A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. a „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák
képzése, kompetenciafejlesztés” című TÁMOP-6.2.2/A-09/2 pályázati konstrukció keretében 2010 szeptemberében
26 070 340 Ft támogatásban részesült. Az Európai Unió által biztosított képzési támogatás igénybevétele lehetősé-
get biztosít arra, hogy a Kórház egyes osztályain jelentkező hiányszakmák betöltésre kerüljenek, és az új igényekhez 
igazodó feladatokat megfelelő szaktudással rendelkező egészségügyi dolgozók, magas szakmai színvonalon lássák el.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

. 4 fő sürgősségi szakápoló a Sürgősségi Betegellátó  Osztályon . 3 fő onkológiai szakápoló az Onkológiai-Onkoterápiás
   és Rehabilitáció, valamint a Pulmonológiai Osztályon. 2 fő radiográfus a Pulmonológiai és 
   a Központi Diagnosztikai osztályon,. 11 fő felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló a 
   Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás és a
   Fül-Orr-Gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztályon. 2 fő geriátriai szakápoló az Ápolási Osztályon. 2 fő műtéti szakasszisztens a Szemészeti Osztályon 
   és a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
   Osztály Központi Műtő Részlegén. 1 fő pszichiátriai szakápoló a Felnőtt Pszichiátriai
   Osztályon. 1 fő klinikai onkológus a Pulmonológiai Osztályon
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labdarúgó nB i.:

Április  7., 16.30: Bp. Honvéd – dvsC-teva
 10.: lombard FC Pápa – dvsC-teva
 13., 14 óra: dvsC-teva – egri FC
 16.,18 óra: vasas – dvsC-teva
 21., 18.30: Haladás – dvsC-teva
 27., 18.30: dvsC-teva – siófok

Május  4., 14 óra: diósgyőr – dvsC-teva

vízilabda ob i.:

Április:  6., 19.30: debrecen-teva – vasas
 13.: ekF eger – debrecen

kézilabda nB i/B:

Április  20., 18 óra: kőnig-trade Balmazújváros – Mezőkövesd
 27., 18 óra: kőnig-trade Balmazújváros – Hajdúnánás
Május  4., 18 óra: Nyíregyháza – kőnig-trade Balmazújváros 



O Április 6., szombat 15 óra
Karikás családi délután az Ifjúsági Házban. 
Zöldágjárás.

O Április 6., szombat 15.30
Divatgála a retró jegyében az Ifjúsági 
Házban.

O Április 6., szombat 19 óra
Csokonai Színház: A sevillai borbély.
Erkel Ferenc-bérlet.

O Április 6., szombat 19.30
Debrecen-Teva – Vasas férfivízilabda OB I. 
mérkőzés a sportuszodában.

O Április 7–19.
Pálfy Juli Anna és Pálfy István festő-
művészek Mi, Ketten című kiállítása
az Elméleti Galériában (Nagyerdei krt. 98. 
Klinika). Látogatható: naponta 8–20 óráig.

O Április 7., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: A farkas és a hét
kecskegida.

O Április 7., vasárnap 15 óra
II. Csoportos Barázdaság. Lemezbörze: 
bakelitek, műsoros kazetták, CD-k az Ifjúsági 
Házban.

O Április 7., vasárnap 14.30 és 15.30
Vasárnapi zumba az élményfürdőben.

O Április 7., vasárnap 16 óra
Zóna-finisszázs a Modemben.

O Április 7., vasárnap 16.30
DVSC-DEAC – Putnok NB II-es labdarúgó-
mérkőzés.

O Április 7., vasárnap 19 óra
Csokonai Színház: Világjobbítók. Thuróczy 
Gyula-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Absinth. Kertész Gyula-bérlet.

O Április 8–30.
Drogprevenciós kiállítás az IfiHázban.

O Április 8., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Beültettem kiskerte-
met a tavasszal…

O Április 8–10. 13.30
Delta mozi: Barátom, Knerten 2.- Knerten 
nyomoz. Információ, jegyfoglalás: (52) 439-866.

Programok            időrendben

Művészi nyomatok. Különleges válogatásnak ad otthont a Modem. Az Újvilág című tárlat 
kortárs kanadai művészek több mint félszáz munkáját hozza egy fedél alá
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi

O Április 8–11.
Költészeti Fesztivál a Benedek Elek Könyv-
tárban. 8-án 10 óra: óvodásoknak, 9-én 13 óra: 
általános iskolásoknak Weöres Sándor versei-
ből. 10-én 16 óra: Ketten látjuk: Te meg Én. 
Kiállításmegnyitó. Versbarát Kör: Szabó And-
rás: A bűvészinas c. műsora. 11-én 10 óra: 
Verselő óvodások. 17 óra: Keresztúri Mária 
Macskakő c. kötetének bemutatója. 

O Április 8., hétfő 17 óra
Spiritualitás a költészetben. Ezoterikus 
Klub a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Április 8., hétfő 18 óra
3x12 Filmklub: Eszkimó asszony fázik. 
Helyszín: Carpe Diem teaház (Batthyány u. 8.).

O Április 8., hétfő 19 óra
Medvés – „Hazakísérlek” Berecz András 
estje a Kölcsey Központban.

O Április 8., hétfő 19 óra
Csokonai Színház: Világjobbítók. Szabó 
Magda-bérlet. Víg Kamaraszínház: A rögöcsei 
csoda. Lendvay Márton-bérlet.

O Április 8., hétfő 19 óra
Hacettepe Szimfonikus Zenekar hangver-
senye (Ankara, Törökország) a DE aulájában.

O Április 8., hétfő 20 óra
Táncház a Sugalló zenekarral a
Sikk Klubban (Domb u. 1.).

O Április 9–30.
Aleszja Popova fotóművész kiállítása a 
Józsai Közösségi Házban.
Megnyitó: Április 9., kedd 16 óra

O Április 9., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra:
A titok. 10 és 14 óra: A farkas és a hét 
kecskegida.

O Április 9., kedd 17 óra
Komiszár János festőművész
kiállításának megnyitója a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O Április 9., kedd 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 9., kedd 17 óra
Angol Társalgási Klub
az Amerikai Kuckóban.

O Április 9., kedd 17 óra
A lézertől a hologramig: 
Raics Péter és Csatári László fizikusok
előadása a Medgyessy-múzeumban.



O Április 9., kedd 18 óra
Világjáró Klub előadása az I. Belklinika 
tantermében. Dr. Vámosi Péter: Omán, Egyesült 
Arab Emírségek.

O Április 9., kedd 18 óra
Bürökpohár filozófiai műhely. Nemes Lász-
ló filozófus vezetésével a Műterem Galériában.

O Április 9., kedd 19 óra
Kamaraest a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében. Fátyol Rudolf (hegedű), Molnár 
Zsolt (gordonka), Duffek Mihály (zongora) 
hangversenye.

O Április 9., kedd 19 óra
Csokonai Színház: Világjobbítók. Németh 
László-bérlet. Víg Kamaraszínház: A rögöcsei 
csoda. Universitas-bérlet.

O Április 9., kedd 19 óra
Nyitott Akadémia a Lovardában. Vendég: 
Bagdy Emőke.

O Április 9., kedd 19 óra
Babos Gyula, László Attila, Tátrai Tibor: 
Gitár Trió. Koncert a Kölcsey Központban.

O Április 10., szerda
Campus Party a Lovardában. Fellép: Gönczi 
Gábor és a Smile Rock Circus, Dévényi Tibi bácsi.

O Április 10., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 10., szerda 10 és 14 óra
Vojtina: A farkas és a hét kecskegida. 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

O Április 10., szerda
XI. Debreceni Költészeti Fesztivál 
a Kölcsey Központban. 

10 óra: Cimboránk, Weöres Sándor. Km.: a 
Sebő együttes és Korhecz Imola. 17 óra: Arany 
János: Toldi – a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem hallgatóinak vizsgaelőadása. 19.30: 
Kávészünet: megzenésített versek.

O Április 10., szerda 12 óra
24 órás maratoni versfelolvasás a Belvárosi 
Közösségi Házban. 14 óra: A költészet napja 
a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 10., szerda 15 óra
DVSC-DEAC – Újpest FC II. NB II-es labdarú-
gó-mérkőzés.

O Április 10., szerda 16 óra
Önkifejezés másképp – Önkéntesség A-tól 
Z-ig az Amerikai Kuckóban.

O Április 10., szerda 18 óra
Rögtönzés a zenében: a jazz. Turi Gábor 
szakíró sorozata a Romkertben

O Április 10., szerda 18 óra
A víz csodái: Kövesi Péter író-természet-
gyógyász előadása az Ifiházban.

O Április 10., szerda 
18 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: Levél a 
vakokról, azoknak akik látnak. Látássérül-
tek Irodalmi Baráti Körének előadása.
19 óra: Csokonai Színház: Világjobbítók. 
Mensáros László-bérlet. Víg Kamaraszínház:
A rögöcsei csoda. Bertók Lajos-bérlet.

O Április 11–25.
Gyermek-, ifjúsági képzőművészeti és 
fotópályázat-kiállítás a város napja
alkalmából. Megnyitó, díjak átadása:
április 11. 14 óra.

O Április 11–30.
„Debrecen, a Kálvinista Róma” – B. Orosz 
István képzőművész kiállítása a város napja 
alkalmából a Belvárosi Galériában. Megnyitó: 
április 11. 17 óra. Megnyitja: dr. Vajda Mária 
főmuzeológus.

O Április 11., csütörtök 10 óra
„Debrecen színei – A város, ahol élek” – 
aszfaltrajzverseny a város napja alkalmából az 
Újkerti Közösségi Ház előtti téren.

O Április 11., csütörtök 10 óra
Költészet éjjel-nappal a Józsai Közösségi 
Házban. 10 óra: Tompeti és Barátai. 14–18 
óra: Játékos foglalkozások. 21 óra: Béke Csaba 
koncertje. Éjféli verskereső. Éjszakai mozi. 

O Április 11., csütörtök 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A farkas és a hét
kecskegida. A titok.

O Április 11., csütörtök 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 11., csütörtök 14 óra
Az utolsó remény: a Debrecen Televízió
Kossuthról szóló dokumentumfilm-sorozatá-
nak bemutatója a Belvárosi Közösségi 
Házban. 
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A rögöcsei csoda. A Csokonai Színház vérbő komédiájának főbb szerepeit Kóti Árpád,
Miske László, Oláh Zsuzsa és Garay-Nagy Tamás játsszák. A darabot Árkosi Árpád rendezte

Földi Péter, a Kossuth-díjas festőművész tárlata április 13-ig tekinthető meg
a Simonffy Galériában



O Április 11., csütörtök
XI. Debreceni Költészeti Fesztivál
a Kölcsey Központban. 16.30: Költészet és 
zene – Weöres és Kodály. Km.: a Kodály 
Vegyeskar és a Lautitia Gyermekkar. 18 óra: 
Kerekasztal-beszélgetés Balla Zsófiával, 
Báthori Csabával és Korpa Tamással. 19.30: 
Acoustic Gallery – megzenésített versek.

O Április 11., csütörtök 17 óra
Színszimbolika a húsvéti ünnepkörben. 
Korsós Bálint ea. a Medgyessy-múzeumban.

O Április 11., csütörtök 18 óra
XI. Debreceni Költészeti Fesztivál: Psyché 
– Bódy Gábor filmje. Beszélgetés Cserhalmi 
György színművésszel az Apolló moziban. 

O Április 11., csütörtök 18 óra
Tárlatvezetés a Csontó-kiállításon a
Modemben.

O Április 11., csütörtök
18 óra: Csokonai Színház: Világjobbítók. Rajz 
János-bérlet. 19 óra: Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Absinth. Hofi Géza-bérlet.

O Április 11., csütörtök 19 óra
Salsa a Sikk Klubban (Domb u. 1.).

O Április 11., csütörtök 19.30
Ünnepi koncert a város napján a Bartók 
Teremben a Kodály Filharmonikusokkal.

O Április 12-ig
Tavaszi festmény- és kerámiakiállítás a 
Havrics Galéria szervezésében a Malomparkban.

O Április 12–14.
IV. Debreceni Mangalica Fesztivál 
a Kossuth téren.

O Április 12., péntek
Irie Maffia lemezbemutató koncert a 
Lovardában.

O Április 12., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 óra: A titok. 10 és 14 
óra: A farkas és a hét kecskegida.

O Április 12., péntek
XI. Debreceni Költészeti Fesztivál a Kölcsey 
Központban. 16.30: Hungarikum-e a líra? 
– kerekasztal-beszélgetés. 18 óra: „Weöres, 
a költő géniusz” – Czeizel Endre előadása. 
19.30: Kiss Judit Ágnes megzenésített versei.

O Április 12., péntek 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 12., péntek 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Csokonai 
Vitéz Mihály-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Jászai. Bérletszünet.

O Április 12., péntek 19.30
FankaDeli-koncert a Dharma Klubban, az 
Ifjúsági Házban. Előzenekar a K-Zaj!

O Április 12., péntek 20 óra
Akela-/Rózsaszín Pittbull-koncert a Roncsban.

O Április 13., szombat
Nova Prospect-, Grund-, Roadrunners-
koncert a Sikk Klubban (Domb u. 1.).

O Április 13., szombat 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő találkozások a 
Malompark II. épületében.

O Április 13., szombat 9 óra
Éneklő Ifjúság. Városi minősítő hangver-
seny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 13., szombat 9 óra
Géniusz Kupa. Gyermeksakkverseny az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Április 13., szombat 10 óra
Családi múzeumpedagógiai délelőtt a Déri 
Múzeumban.

O Április 13., szombat 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O Április 13., szombat 10 óra
Családi délelőtt a Bíró Lajos óceániai ékszerei 
c. kiállításon a Déri Múzeumban. 

O Április 10., szombat 10 óra
Országos klarinétverseny a DE Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.

O Április 13., szombat 10 óra
Sárkányos mesék. Dramatikus játszóházi 
foglalkozások a Malomparkban.

O Április 13., szombat 13.30
Gyűjtőhobbisok figyelmébe! Helyszín: 
Ifjúsági Ház. Információ: (20) 536-7388

O Április 13., szombat 14 óra
DVSC-Teva – Egri FC bajnoki labdarúgó-mér-
kőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 13., szombat 15 óra
A földönkívüliek és a földi civilizációk. 
Aranyi László előadása az Aquaticum Termál és 
Wellnes Hotelben.

O Április 13., szombat 18 óra
Mága Zoltán jótékonysági koncertje a 
Református Nagytemplomban.

O Április 13., szombat 19 óra
Tavaszi felfrissülés, éjszakai fürdőzés az 
Aquaticum termálfürdőben. Gőzkabinos prog-
ramok, nosztalgia zene és koktélpult.

O Április 13., szombat 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Csortos 
Gyula-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Jászai. Bérletszünet.

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

Világjobbítók. Egy eleven, vérbő, nyel-
vileg bravúros, dialógusaiban feszes, 
igazi kortárs komédia Szatmárnéme-
tiből, melyet a Csokonai Színházban 
láthatnak a nézők

Gazdag programokat kínál a verset szeretőknek az idén már 11. Költészeti Fesztivál
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O Április 13., szombat 20 óra
Carbonfools/Debrec’N’Bass a Roncsban.

O Április 14., vasárnap 10 óra
Zoo-titkok – Az oroszlánok és a szibériai tigris 
a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Április 14., vasárnap 10 óra
Vojtina: A farkas és a hét kecskegida.

O Április 14., vasárnap 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modem-
ben. Vicces sztori.

O Április 14., vasárnap 14.30 és 15.30
Vasárnapi zumba az élményfürdőben.

O Április 14., vasárnap 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Thuróczy 
Gyula-bérlet.

O Április 15., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Beültettem kiskerte-
met a tavasszal

O Április 15., hétfő 14 óra
Ünnepi műsor a költészet napja alkalmából a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 15., hétfő 17 óra
Előkészületek a szüléshez, a szülés.
Kismamaklub előadása az Újkerti Könyvtárban. 
Előadó: dr. Kovács Károly szülész-nőgyógyás.
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O Április 15., hétfő 18 óra
3x12 Filmklub. Falfúró.  A Carpe Diem tea-
házban (Batthyány u. 8.).

O Április 15., hétfő 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Horváth 
Árpád-bérlet. Víg Kamaraszínház: A rögöcsei 
csoda. Tóth Árpád-bérlet.

O Április 15., hétfő 20 óra
Táncház a Sugalló zenekarral a Sikk Klub-
ban (Domb u. 1.).

O Április 16. – május 4.
Joseph Kadar grafikusművész kiállítása
a Kölcsey Központban.

O Április 16., kedd
Civil nap az Ifjúsági Házban. Középiskolások 
versenye, melyben civil szervezeteket ismer-
hetnek meg.

O Április 16., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.45, 11 és 14 óra: A titok. 
10 és 14 óra: A farkas és a hét kecskegida.

O Április 16., kedd 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 16., kedd 17 óra
Helytörténeti esték: A vaspálya Indóhá-
zától a MÁV Nagyállomásokig. Papp József 
vetített képes előadása az Újkerti Könyvtárban.

O Április 16., kedd 18 óra
Modem-filmklub. Chris Marker: A kiállítóte-
rasz. Esteban Sapir: Az antenna.

O Április 16., kedd 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Honthy 
Hanna-bérlet. Víg Kamaraszínház: A rögöcsei 
csoda. Szabó Magda-bérlet.

O Április 16., kedd 19.30
Rahmanyinov–Sztravinszkij-koncert a 
Bartók Teremben. Km.: Kodály Kórus Debrecen 
(karigazgató: Pad Zoltán), Kodály Filharmoniku-
sok Debrecen. Vezényel: Kovács János.

O Április 17., szerda
Jótékonysági Campus Party a Lovardában. 
Fellép: Magyar Dj-válogatott.

O Április 17., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 17., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A titok. 
10 és 14 óra: A farkas és a hét kecskegida. 

O Április 17., szerda
14 óra: Víg Kamaraszínház: Péter és a farkas. 
A Bozsik Yvette Társulat előadása. Bérletszünet.
19 óra: Csokonai Színház: Az Ezeregyéjszaka 
meséi. A Bozsik Yvette Társulat előadása. Nagy 
György-táncbérlet. Horváth Árpád Stúdiószín-
ház: Jászai. Bérletszünet.

Csontó Lajos kiállítása
2013. március 10. - június 2.

A kiállítás megtekinthető 2013. június 2-ig — hétfő kivételével 
minden nap — 10-től 18 óráig, csütörtökön 12-től 20 óráig.

Exhibition is on view until the 2nd of June 2013 from 10am to 6pm 
every day, except Mondays, and from 12am to 8pm on Thursdays.

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 
MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts

H-4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1. 
modem@modemart.hu 

+36 (52) 525 010, +36 (52) 525 018

Funny Story / Exhibition of Lajos Csontó / 10 March - 2 June 2013



O Április 17., szerda 15 óra
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
Intézet, valamint a Kós Károly Művészeti 
Szakközépiskola megyei rajzversenyének 
kiállításmegnyitója a Malomparkban. (Lát-
ható április 28-ig.)

O Április 17., szerda 16 óra
Szegedi László költő, prózaíró kötetbemu-
tatója a Benedek Elek Könyvtárban.
Moderátor: dr. Kovács Lajos orvos, zenész.

O Április 17., szerda 17 óra
B. Orosz István önálló irodalmi estje Kosz-
tolányi műveiből a Belvárosi Galériában.

O Április 17., szerda 18 óra
Gyermekkori zavarok, problémás gyermekek. 
Erdős Kornél pszichológus előadása az 
Ifjúsági Házban.

O Április 17., szerda 18 óra
Szerda esti daloló a Zenei Könyvtárban.

O Április 17., szerda 19 óra
Georges Feydeau: Zsákbamacska – a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Április 18–21.
Francia Filmtavasz az Apolló moziban.

O Április 18–24.
A Föld napja rendezvényei a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Április 18., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: A titok. 
10 és 14 óra: A farkas és a hét kecskegida.

O Április 18., csütörtök 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 18., szombat 17 óra
Földrajzi kutatóutakon Egyiptomban. 
Kubassek János előadása a Déri Múzeumban.

O Április 18., csütörtök 18 óra
Spanyol Társalgási Klub az 
Amerikai Kuckóban.

O Április 18., csütörtök 19 óra
Salsagyakorlás és -buli a Sikk Klubban 
(Domb u. 1.).

O Április 18., csütörtök19 óra
Csokonai Színház: Bolha a fülbe.
Bérletszünet.

O Április 19., péntek
Akusztikus esték a Sikkben. Fellép: Nyilas 
Reni, Éjillúzió, Gidnim’Rém, Red Hot Roses, The 
Princess Of Wales.

O Április 19., péntek
40 éves a Hortobágyi Nemzeti Park. Hely-
szín: Hortobágyi kézművesudvar, Hortobágy 
falu. Információ: (52) 589-000, www.hnp.hu.

Debreceni páros a Halköz Galériában: Kujbus János és Tóth Miklós munkái május 10-ig 
láthatók. (Képünkön Tóth Miklós festménye)

O Április 19., péntek 9 óra
Megyei modern táncverseny a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Április 19., péntek 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. A farkas és a 
hét kecskegida.

O Április 19., péntek 14 óra
Vers-, mese- és prózamondó verseny 
látássérülteknek az Újkerti Könyvtárban.

O Április 19., péntek 16 óra
R.E.A.D – Olvasóprogram az Amerikai 
Kuckóban.

O Április 19., péntek 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 19., péntek 18 óra
Régről regélők előadássorozat. Láposi 
Terka: A báb a lélek burka. Előadás a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetemen 
(Péterfia u. 1–7.).

O Április 19., péntek 19 óra
Pit of Saron-/Shell Beach-/Orion Dawn-
koncert a Dharma Klubban, az Ifjúsági Ház-
ban. Belépő: 500 Ft.

O Április 19., péntek 19 óra
Csokonai Színház: Bolha a fülbe. Bsz.

O Április 19., péntek 21 óra
Road-/Dorothy-koncert a Roncsbárban.

O Április 20.– május 3.
Hüse János kiállítása az Élettudományi 
Galéria – Tudományegyetem Botanikus kert 
között. Látogatható hétköznap 8–20 óráig.

O Április 20., szombat 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozások a 
Malompark II. épületében.

O Április 20., szombat 9 óra
Képeslapok gyűjtése, története, témák 
jövője. Szentkirályi István előadása a Malom-
park II. épületében.

Csontó Lajos kiállítása
2013. március 10. - június 2.

A kiállítás megtekinthető 2013. június 2-ig — hétfő kivételével 
minden nap — 10-től 18 óráig, csütörtökön 12-től 20 óráig.

Exhibition is on view until the 2nd of June 2013 from 10am to 6pm 
every day, except Mondays, and from 12am to 8pm on Thursdays.

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 
MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts

H-4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1. 
modem@modemart.hu 

+36 (52) 525 010, +36 (52) 525 018

Funny Story / Exhibition of Lajos Csontó / 10 March - 2 June 2013

Ünnepi koncertet adnak a város napja alkalmából a Bartók Teremben a Kodály Filharmonikusok



O Április 20., szombat 9 óra
Látássérültek megyei fóruma a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Április 20., szombat 10 óra
Tegyük szebbé a Csapókertet!

O Április 20., szombat 10.30
Ákombákom – alkotókör a Modemben.

O Április 20., szombat 11 óra
Tárlatvezetés a Kauri és nagyító tárlaton a 
Déri Múzeumban. Tárlatvezető: Magyari Márta 
muzeológus.

O Április 20., szombat 14 óra
A camera obscura. Seres Géza fényképész 
előadása a Medgyessy-múzeumban.

O Április 20., szombat 15 óra
KLIKK klubdélután az Ifjúsági Házban. 
Várnak minden Lego-rajongót! A belépés 
ingyenes! 

O Április 20., szombat 15 óra
EZO-szombat Paulinyi Tamással az Ifjúsági 
Házban.

O Április 20., szombat 16 óra
Karikás délután. Szent György-napi szo-
kások. Játszóház és táncház az Ifiházban.

O Április 20., szombat 16 óra
Csokonai Színház: Weöres-gála.

O Április 20., szombat 17 óra
DVSC-DEAC – FTC II. NB II-es labdarúgó-
mérkőzés.

O Április 20., szombat 18 óra
Regélő Fehér Táltos Dobcsapat az Ifjúsági 
Házban. 

O Április 20., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Mezőkö-
vesd férfi NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos 
Imre Rendezvénycsarnokban.

O Április 20., szombat 19 óra
Nem adom fel! Nick Vujicic előadása a 
Főnix Csarnokban.

O Április 20., szombat 20 óra
Turbo-/Belmondo-/Crack-koncert a
Roncsbárban.

O Április 21.– május 3.
Gál Cecília fotóművész kiállítása az Elmé-
leti Galériában (Nagyerdei krt. 98. Klinika). 
Látogatható: minden nap 8–20 óráig.

O Április 21., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: A farkas és a hét kecske-
gida. Babusgató.

O Április 21., vasárnap 14.30 és 15.30
Vasárnapi zumba az élményfürdőben.

O Április 21., vasárnap 16 óra
Tárlatvezetés a Vicces sztorin a Modemben.

O Április 21., vasárnap 17 óra
Vasárnapi muzsika – Válogatás a zon-
gorairodalom gyöngyszemeiből. Közre-
működnek a DE Zeneművészeti Kar zongora 
tanszékének ifjú tehetségei.

O Április 22–24. 13.30
Delta mozi: Merida, a bátor. Információ, 
jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Április 22.–június 16.
Praxis. A Medgyessy Ferenc Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola díszlet-, jelmezter-
vező szakos hallgatóinak tárlata a Vojtinában.

O Április 22., hétfő 9 óra
Föld napja az Ifjúsági Házban. Bemuta-
tók, bicikli szépségverseny, koncert, dj-k, 
goldsprint, filmvetítés, ütősök találkozója, 
fotózás, bikepóló. 

O Április 22., hétfő 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Április 22., hétfő 14 óra
Ünnepi műsor a férfiak napja alkalmából 
a Belvárosi Közösségi Házban.

O Április 22., hétfő 14 óra
Föld napja az Amerikai Kuckóban.

O Április 22., hétfő
14 óra: Víg Kamaraszínház: Momo. Bérlet-
szünet.19 óra: Csokonai Színház: A sevillai 
borbély. Lontay Margit-bérlet. Horváth Árpád 
Stúdiószínház: Ballada a két sebzett haty-
tyúról. Bérletszünet.

O Április 22., hétfő 18 óra
3x12 Filmklub: Az én XX. századom – a Carpe 
Diem teaházban.

O Április 22., hétfő 20 óra
Táncház a Sugalló zenekarral a Sikk Klub-
ban (Domb u. 1.).

O Április 23., kedd
Regionális KEF-konferencia az Ifjúsági Házban.

O Április 23., kedd 10 óra
Vojtina Bábszínház: A farkas és a hét kecske-
gida. A vén kutya.

O Április 23., kedd
14 óra: Víg Kamaraszínház: Momo. Bérlet-
szünet.19 óra: Csokonai Színház: A sevillai 
borbély. Lendvay Márton-bérlet. Horváth 
Árpád Stúdiószínház: Ballada a két sebzett 
hattyúról. Bérletszünet.

O Április 23., kedd 17 óra
Angol Társalgási Klub az Amerikai Kuckóban.

O Április 23., kedd 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 23., kedd 17 óra
A fény szimbolikája a János-evangélium-
ban és a katolikus liturgiában. Várhelyi 
Ilona irodalomtörténész előadása a Medgyessy 
Ferenc Emlékmúzeumban.

O Április 23., kedd 18 óra
Világjáró Klub előadása az I. Belklinika 
tantermében. Dr. Makleit László: Túrák az 
Alpokban.

O Április 23., kedd 19 óra
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 
együtteseinek kortárs zenei koncertje a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében. Km.: Sonus 
ütőegyüttes, DEZK Vegyeskar, DEZK Szimfonikus 
Zenekar.
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O Április 25., csütörtök 10 óra
Jambóza bábcirkusz – A Bábakalács Bábszín-
ház előadása a Homokkerti Közösségi Házban.

O Április 25., csütörtök 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Április 25., csütörtök 17 óra
Pünkösd szentsége – Molnár V. József elő-
adása a Józsai Közösségi Házban.

O Április 25., csütörtök 17 óra
Egyiptomi spiritualitás. Tőke Csaba előadása 
a Déri Múzeumban.

O Április 25., csütörtök 18 óra
Tárlatvezetés az Újvilág című kiállításon 
a Modemben.

O Április 25., csütörtök
18 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: Absinth. 
Tikos Sári-bérlet. 19 óra: Víg Kamaraszínház: 
1918 Őszirózsák – Zuhanórepülés. Magyar 
Kanizsai Udvar Kamaraszínház vendégjátéka.

O Április 25., csütörtök 19 óra
Salsagyakorlás és -buli a Sikk Klubban 
(Domb u. 1.).

O Április 26., péntek 9 óra
Fiatalok egészségnapja az Ifiházban.
Kísérőprogram: kiállítás a szenvedélybetegsé-
gekről.

O Április 26., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 óra: A vén kutya. 10 és 
14 óra: A farkas és a hét kecskegida.

O Április 26., péntek 16 óra
A tánc világnapja – táncház a Debreceni 
Népi Együttessel a Homokkerti Közösségi 
Házban. Km.: A Bürkös zenekar.

O Április 26., péntek 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 26., péntek 18 óra
Csokonai Színház: A sevillai borbély. Rajz 
János-bérlet. 

O Április 26., péntek 20 óra
Kiscsillag-koncert a Roncsbárban.

O Április 27–28.
Vidámparki szezonnyitó.

O Április 27.–május 10.
Népművészeti kiállítás és tanácskozás a 
Csapókerti Közösségi Házban. 

O Április 27., szombat
Szent György-napi Kihajtási Ünnep és 
Országos Biovásár a Hortobágyon.

O Április 27., szombat 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozások a 
Malompark II. épületében.

O Április 27., szombat 9 óra
12 órás aerobikmaraton az Ifjúsági Házban,
a drogok elleni küzdelem jegyében. Aerobik, 
tae-bo, pilates, callanetics, zumba, Port de 
Bras.

O Április 27., szombat 10 óra
Szent György-napi kézművesvásár a Nap-
raforgó Waldorf Iskolában.

O Április 27., szombat 10 óra
Kézműves-játszóház a Józsai Közösségi 
Házban.

O Április 27., szombat 10 óra
Hétvégi családi játszóházi program a 
Tímárház – Kézművesek Házában.

O Április 27., szombat 11 óra
Tárlatvezetés a Kauri és nagyító kiállításon 
a Déri Múzeumban Magyari Márta muzeoló-
gussal.

O Április 27., szombat 15 óra
Az őselemek és a teremtés titkai.
Kisfaludy György előadása az Aquaticum Termál 
és Wellnes Hotelben.

O Április 27., szombat 17 óra
Néptáncosok gálaműsora a tánc világnap-
ján a Józsai Közösségi Házban.

O Április 24., szerda
Campus Party a Lovardában. Fellép: Julia 
Carpenter.

O Április 24., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Április 24., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra:
A vén kutya. 10 óra: A farkas és a hét 
kecskegida.

O Április 24., szerda 10 és 14 óra
Bábakalács Bábszínház: Cirkusz. Előadás a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 24., szerda 14 óra
Színes percek a Csapókerti Közösségi Házban.

O Április 24., szerda
14 óra: Víg Kamaraszínház: Momo. Bérletszü-
net. 18 óra: Csokonai Színház: A sevillai bor-
bély. Ady Endre-bérlet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdiószínház: Absinth. Bérletszünet.

O Április 24., szerda 15 óra
Angol nyelvű állásinterjú-és felvételi 
tippek az Amerikai Kuckóban.

O Április 24., szerda 16.30
Egy debreceni kereskedőcsalád, a Kis 
Orbánok házának története – Krankovics 
Ilona előadása a Helytörténeti Fotótárban.

O Április 24., szerda 17 óra
Vértesiné Végh Tünde Lépj túl önmaga-
don kötetének bemutatója a Benedek Elek 
Könyvtárban. 

O Április 24., szerda 17 óra
Világörökségünk, a Hortobágy Klub:
Kiss Róbert előadása a Diószegi Sámuel Termé-
szetvédelmi Oktatóközpontban (Kartács u. 25.).

O Április 24., szerda 18 óra
Rögtönzés a zenében: a jazz. Turi Gábor 
szakíró sorozata a Romkertben: Miles Davis és 
John Coltrane.

O Április 24., szerda 18 óra
A modern ember félelmei és szorongásai: 
Domokiné Tóth Mária előadása az 
Ifiházban.

O Április 24., szerda 19 óra
Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre. 
Az Orlai Produkciós Iroda előadása a Kölcsey 
Központban.

O Április 25.–május 17.
Fiatal alkotók: Karácsony Krisztina festő 
Úton című kiállítása az Újkerti Közösségi Ház-
ban. Megnyitó: 15 óráról.

O Április 25., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30 és 11 óra: A vén
kutya. 10 és 14 óra: A farkas és a hét
kecskegida.
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O Április 27., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Nánás 
férfi NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Április 27., szombat 18.30
DVSC-Teva – Siófok bajnoki labdarúgó-mér-
kőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 27., szombat 19 óra
Jolly Románcok. Koncert a Lovardában.

O Április 27., szombat 19 óra
Csokonai Színház: A sevillai borbély. Németh 
László-bérlet. 

O Április 27., szombat 20 óra
A Nyughatatlan koncert a Roncsbárban.

O Április 28.–július 28.
A történelem terhe. Roskó Gábor retros-
pektív kiállítása a Modemben.

O Április 28., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: A farkas és a hét kecske-
gida. A titok.

O Április 28., vasárnap 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modem-
ben. Húzd fel!

O Április 28., vasárnap 14.30 és 15.30
Vasárnapi zumba az élményfürdőben.

O Április 29., hétfő
40 éves a magyar táncházmozgalom. 
Egész napos táncos rendezvény a Belvárosi 
Közösségi Házban.

O Április 29., hétfő 9 óra
Megyei vers- és prózamondó verseny a 
Belvárosi Közösségi Házban. Jelentkezni április 
24-ig: (52) 417-564.

O Április 29., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Beültettem kiskerte-
met a tavasszal…

O Április 29., hétfő 14 óra
Bokázó – zenés-táncos előadás a tánc világ-
napja alkalmából az Újkerti Közösségi Házban.

O Április 29., hétfő 18 óra
3x12 Filmklub: A skorpió megeszi az ikreket 
reggelire. Carpe Diem teaház.

O Április 29., hétfő 19 óra
Csokonai Színház: A sevillai borbély. Horváth 
Árpád-bérlet. Víg Kamaraszínház: Háy János: 
Mandragóra. Universitas-bérlet. A Figura 
Színház előadása.

O Április 29., hétfő 20 óra
Táncház a Sugalló zenekarral a Sikk Klub-
ban (Domb u. 1.).

O Április 30-ig
Drogprevenciós kiállítás az Ifjúsági Házban.

O Április 30., 16 óra
Halász Géza karikaturista kiállítása a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központban.

O Április 30., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja. 10 és 14 óra: A 
farkas és a hét kecskegida.

O Április 30., kedd 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Április 30., kedd 17 óra
Szubjektíven az építészeti és a festészeti 
fényről. Berta Erzsébet irodalomtörténész 
előadása a Medgyessy-múzeumban.

O Április 30., kedd 17 óra
Angol Társalgási Klub az Amerikai Kuckóban.

O Április 30., kedd 18 óra
Modem-filmklub. Pedro Almodovar: Mit 
vétettem, hogy ezt érdemlem?

O Április30., kedd 19 óra
Csokonai Színház: A sevillai borbély. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 1., szerda
Zselenszky-est a Sikk Klubban (Domb u. 1.). 
Vendég: Random Characters.

O Május 1., szerda 8 óra
Nagyerdei majális kirakodóvásár az Ady 
Endre sugárúton.

O Május 2., csütörtök 12 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Május 3., péntek 18 óra
Régről regélők. Ozsváth Sándor: Népmeséink 
és az európai meseirodalom. Előadás a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetemen 
(Péterfia u. 1–7).

O Május 3., péntek 20 óra
Sena-Lots of Tree lemezbemutató koncert a 
Roncsbárban.

O Május 4–12.
Születés hete 2013. Országos szakmai, 
kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat az 
Ifjúsági Házban.

O Május 4., szombat
Tavaszi játszók. Karikás-délután. Játszóház 
és táncház az Ifjúsági Házban.

O Május 4., szombat 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozások a 
Malompark II. épületében.

O Május 4., szombat 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O Május 4., szombat 20 óra
Neo-/Tesco Disco-koncert a Roncsbárban.

O Május 5., vasárnap 17.30
DVSC-DEAC – Szolnoki MÁV NB II-es labda-
rúgó-mérkőzés

ELŐZETES:

O Május 6., hétfő 19 óra
X+1/2X – Varnus Xaver és Lajkó Félix 
hangversenye a Nagytemplomban.

Vicces sztori. Csontó Lajos kiállítása a Modemben júniusig látogatható

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi 
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Lehet, hogy a szokásosnál talán nehezebben, de idén is 
megérkezik a tavasz a debreceni és a környékbeli kiskertek-
be. Azt mindenki tudja, hogy a jó munkához idő kell – s ha 
lehet, minél jobb idő. Emellett nem árt az sem, ha a megfe-
lelő eszközök is rendelkezésre állnak. Talajlazítás, metszés, 
fűnyírás, permetezés – válasszuk minden tevékenységhez 
a legjobbat. Ekkor a munka is öröm lesz, a kertünk virulni, 
a kedvünk ragyogni fog.

Tavasz
a kiskertben

az oldal támogatója:

ZUZU 98 Kft. Debrecen, Kishegyesi út 269.
Tel.: (52) 522-792  I  Fax: (52) 998-508
szerviz@zuzu.hu  I  szerviz.zuzu.hu

önjárós
benzinmotoros
fűnyírók

86.400 Ft-tól

FelCo
metszőollók

7.500 Ft- tól

Benzinmotoros 
kapálógépek

105.000 Ft-tól

Benzinmotoros 
háti permetezők 

27.900 Ft-tól

ágaprítók

427.500 Ft-tól
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áprilisi filmkavalkád

a burok

vasember 3.

Stephenia Meyer a világ egyik legkeresetteb írója 
a Twilight-saga óta. Ám van a vámpíros-farkas-
emberes regényeinél izgalmasabb és érdekesebb 
műve is. A burok a szerelem és az áldozathozatal 
története a közeli jövőben, amikor az egész emberi-
ség sorsa veszélybe kerül. A Földet idegen lények, a 
Lelkek foglalják el. Átveszik az irányítást a legtöbb 
ember elméje fölött, testüket azonban érintetlenül 
hagyják, és beleköltözve buroknak használják.
A kevés emberi ellenálló egyikét, Melanie-t (Saoirse 
Ronan) elfogja a Hajtók egyike (Diane Kruger), akik 
az utolsó emberektől védik az új fajt. Kétségbe-
esett csata után Melanie testébe beleoperálnak egy 
Vándor nevű Lelket, aki nem számít arra, hogy teste 
korábbi lakója nem hajlandó átadni az elméje fölötti 
uralmat.

pokoli futam
A szabadlábra helyezett férfi (Paul Walker) Dél-Af-
rikába utazik, hogy helyrehozza életét és visszasze-
rezze szerelmét. Nem is sejti, hogy a kölcsönzőben 
felvett kocsi a korrupt rendőrfőnök első számú cél-
pontjává teszi őt. A helyzetet bonyolítja a csomag-
tartóban talált megkötözött nő, akinek a szerepe 
nem világos kezdetben. Az egész város a nyomá-
ban, de a legfőbb csatát önmagával kell megvívnia.

Ahogy az várható volt, Tony Stark ismét magára 
ölti a Vasember jelmezét. Ez az a film, ahol szinte 
nem is a történet érdekes, hanem az események, az 
akciók sora. (Bár kétségtelenül nem véletlen, hogy 
óriási rajongótábora van szerte a világban ennek 
a sorozatnak...) Robert Downey Jr. mellett Guy 
Pearce-t, Gwyneth Paltrow-t, Ben Kingsley-t és Paul 
Bettany-t láthatjuk majd az év egyik legütősebbnek 
ígérkező filmjében.

Moziműsor
Filmek az Apollóban

nagyteRem
4–10. 13.45, 16.00, 18.15, 20.30 Nejem, nőm, csajom
11–17. 13.45, 16.00, 18.15, 20.30 Szép remények
18–24. 20.30 Likvidálva
18–24. 13.45, 16 óra, 18.15 Pokoli futam
25.–május 1. 13.45 Tüskevár
25.– május 1. 16 óra, 19 óra Felhőatlasz

kisteRem
4–10. 20 óra Tabu
4–10. 16 óra, 18 óra A kezelés
11–17. 16 óra, 18 óra Teddy mackó
11–17. 20 óra Született gengszterek
Április 18–24. 20 óra 360
18–24. 16 óra Likvidálva
25.–május 1. 16 óra, 18 óra, 20 óra Gyilkos vágyak

aRt teRem
4–10. 16.30 Az ember tragédiája
12–17. 17 óra, 19.30 Május után
18–24. 17 óra, 19.30 Ill manors – Rázós környék
25.–május 1. 17 óra, 19.30 Broken

Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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O Előző megfejtésünk: „Hol 
szentesküvő, ott boldogság 
lészen.” Nyertesünk, László 
Zoltánné (Jerikó u. 24.).
Nyereményét átveheti szer-
kesztőségünkben.

Mága Zoltán hegedűművész 
neve egybeforrott a karitatív 
kezdeményezésekkel. A mindig 
mosolygó mester elkötelezettje 
a tehetséggondozásnak és a 
zenei értékek felmutatásának is. 
Ezúttal is hasonló okból érkezik a 
cívisvárosba – és természetesen 
azért is, hogy tartalmas, igényes, 
kellemes zenei estet nyújtson 
a közönségének. A Nagytemp-
lomban, április 13-án 18 órától 
megtartandó hangversenyének 
bevételéből a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat hazai és 
kárpátaljai tehetséges fiatalokat 
támogat, a Nyilas Misi Ösztöndíj-
programja révén. Az est védnö-
kei: Bölcskei Gusztáv református 
püspök, valamint Kósa Lajos, 
Debrecen polgármestere.

Megfejtéseiket
április 18-ig várjuk a DTV 
címére, illetve e-mailben: 

rejtveny@debrecenikorzo.hu.

 A helyes megfejtést
beküldők között két

Debrecen és környéke
DVD-t sorsolunk ki.

Nemrég megnyitott Debrecen első húsdelikátesz boltja, a Húsmanufaktúra. A kínálat 
nem átlagos, hiszen kizárólag olyan termékeket forgalmaznak, amelyet kifogástalan 
alapanyagokból, gondos manufakturális eljárással alkottak meg. A húsdelikátesz 
üzletben a híres hungarikum, a mangalica termékei mellett megtalálhatók a világszerte 
ismert spanyol, olasz szárított sonkák és számos kulináris kiegészítő finomság, szigorúan 
olyan kistermelőktől, akik szenvedélyesen, sokszor saját alapanyagokból állítják elő 
termékeiket. Emellett más, különleges élelmiszerek is kaphatók: fűszerek, olajok, ecetek 
és szezonális termékek is. 

Mostantól nem kell messzire menni, ha jó minőségű hústermékeket és egyedi 
finomságokat keres magának, vagy ajándékba. A Húsmanufaktúra várja vendégeit a 
Simonffy utca 2/A alatt. 

www.husmanufaktura.hu  I  (30) 215-8227 

A debreceni gasztronómia
új szereplője

Mága-mágia



 Lapigazgató: Széles tamás
 Kiadó: debrecen városi televízió kft. 
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A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.
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Tavaszi koncertek

freshart7. Pályázatot hirdet a Debreceni Művelő-
dési Központ és a Városok Falvak Szövetsége fiatal 
képző-, ipar- és fotóművészek számára. A legkivá-
lóbb pályázót egy önálló, 2014-es kiállítás lehe-
tőségével díjazzák, melynek helyszíne a Belvárosi 
Galéria lesz. Jelentkezni április 30-ig lehet. Részle-
tek a Debrecenimuvkozpont.hu oldalon érhetők el.

Gershwin, Bernstein, Rahmanyinov és Sztravinszkij 
slágerművei szerepelnek a Kodály Filharmónia áp-
rilisi–májusi koncertjein, kiváló vendégkarmesterek 
dirigálásában.

Az április 18-ai hangverseny a Bartók Teremben  
a „kórusszimfóniák” címet is viselhetné, mindkét 
alkotásban fontos szerepe van az énekkarnak - a 
Prima-díjas Kodály Kórusnak. Az est első felében 
hallható Harangok című darabjában Rahmanyinov 
Edgar Allen Poe költeményét zenésítette meg. Majd 
Igor Sztravinszkij alkotása, a Zsoltárszimfónia 
hangzik fel. Szólisták: Szabóki Tünde, Nyári Zoltán, 
Haja Zsolt, vezényel Kovács János, a Magyar Állami 
Operaház első karmestere.
Május 9-én pedig Yaron Gottfried dirigens, ze-
neszerző, zongoraművész áll a Kodály Filharmo-
nikusok, a Kodály Kórus, s a Nagyváradi Állami 
Filharmónia Énekkara élén, illetve játszik szólót. A 
műsorban  Aharon Harlap, Gershwin és Bernstein 
művei csendülnek fel.





0 Ft 
induló  
díjak!*

5 évig 
fix kamat: 

7,20%**  
THM:

8,88%***

Költözzön 
segítséggel!

Válassza az OTP Otthonteremtési Bizalom Lakáskölcsönt!  
Használt lakás vásárlása esetén 5 évig fix kamattal  
és állami támogatással. 
Az akció időtartama: 2013. április 1 – április 30.  
A feltüntetett kamat és THM az április hónapban kezdődő ügyleti évre vonatkozik.
* 0 Ft induló díjak kedvezménye ügyletenként egy ingatlanfedezet esetére vonatkoznak.
** Az ügyfelet terhelő kamat 7,20% a futamidő első 5 évében. A kamat mértéke az alábbi feltételek teljesítése esetén érvényes: a teljes 
futamidő alatt havonta minimum 150 000 Ft összeget elérő rendszeres jövedelem átutalása a kölcsön törlesztési számlájaként szolgáló, 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági bankszámlára, és a teljes futamidő alatt legalább havonta 2 csoportos beszedési megbízás teljesülése. 
*** 5 millió Ft hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén, egyenletes törlesztés mellett, jövedelemigazolással igényelt termékek esetén.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett 
vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Lakáslízing Zrt. 
által folyósított hitel/lízing esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel és a lakáslízing igénybevételéhez lakásbiztosítási 
szerződés megkötése vagy megléte szükséges. 

otp ingatlanfedezetű hitelek

További díjkedvezményes hitelajánlatok, valamint részletes feltételek:  
www.otpbank.hu • www.otpjzb.hu • www.otplakaslizing.hu  
06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666 


