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ÚJ PEUGEOT 301

Egy stílusos autó a mindennapokra, egy stílusos autó az egész családnak: ez az új Peugeot 301!
A márka mérnökei semmit sem bíztak a véletlenre, ami az autó minőségét és változó körülmények közötti megbízhatóságát illeti. A modellt, majd 
21 000 órás motor tesztnek, 5 000 extrém körülmények közötti tesztnapnak, illetve 2 500 pontos belső átvizsgálásnak vetették alá. Ám az autó 
kényelme és tágassága is figyelemre méltó! A 301 kategóriáján belül kiemelkedően nagy hátsó lábhelyével, valamint 640 literes csomagterével** 
(1 352 literre bővíthető) tovább fokozza az utazás élményét. Az új Peugeot 301 (Peugeot Finanszírozással) már 2 500 000 Ft-ért az Öné lehet, 
amihez most +1 év casco-t és +2 év kiterjesztett garanciát adunk ajándékba*. További részletek márkakereskedésünkben és a peugeot.hu oldalon.

* Az ajánlat a 2012. december 5-től megkötött ügyfélszerződésekre, a visszavonásig érvényes. Jelen ajánlat a Peugeot Finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az új 
Peugeot 301 már 2 500 000 Ft-tól elérhető az 1 év ingyen Peugeot Casco+ szolgáltatással és a +2 év kiterjesztett ingyenes garanciával, de kizárólag a Peugeot 301 eXXtra 
finanszírozás igénybevétele esetén. A Peugeot 301 eXXtra finanszírozási szerződés megkötésének (és a +2 év ingyenes kiterjesztett garanciának) nem feltétele a casco biztosítási 
szerződés megkötése. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével a casco biztosítás díjának megfizetése a lízingbevevőt terheli. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével a casco 
biztosítás havi díja: minimum 4 810 Ft.
A Peugeot Casco+ részleteiről a www.peugeot.hu/casco/ oldalon és márkakereskedésünkben tájékozódhat. A +2 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián 
túl, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az autó garanciájának kezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig 
(amelyik határértéket előbb eléri az autó) érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben 
és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.  A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön Peugeot-
márkakereskedésünkben! A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció megváltoztatására. A kép illusztráció.  ** Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter)

OMP Autóház Kft.
Telefon: 52/503-510

Címünk: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
www.ompautohaz.hu 

     Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.
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Az élet 
indul el ekkor ...
A tél az nem az én évszakom: ha havat látok, az 
számomra borzasztó érzés. Bár valamelyik éjsza-
ka – olyan fél 3 körül – kimentem az udvarra, mert 
hihetetlen fény szűrődött be. Kisétáltam a fényképe-
zőgépemmel, s néztem, hogy már-már nappali fény 
volt. Nyilván a város sárgás színű lámpáitól kapta ezt 
a színezetet az egész ég alja. De úgy készítettem vaku 
nélkül fotókat, hogy mindent lehetett látni. Mintha 
nappal lett volna éjszaka. Esett a hó is – és nagyon 
szép volt a látvány, pedig téli képre én még nem 
mondtam azt, hogy szép...

Talán azért van ez, mert áprilisban születtem, a Kos 
jegyében. Tavasszal vagyok igazi erőben, a tavasz az 
én évszakom. Ahogy vége a karácsonyi ünnepeknek, 
elmúlik a szilveszter, onnantól én már azt mondom 
magamban mindig, hogy most már a tavasz közele-
dik – s nagyon várom ezt. Már csak a munkám miatt 
is, ami a virágkarneválhoz kötődik, s ami azon túl, 
hogy virág, még nyár is, és meleg is... 

Ha a hagyományt nézzük, ott is az van, hogy tavasz-
szal kezdődik igazán a parasztember számára a 
munka. Télen is van dolog, szó sincs róla, hogy ne 
lenne – de mégis tavasszal aktivizálja magát igazán 
az ember, akkor kezd csak dolgozni a földeken. Az élet 
indul el ekkor. S ennek még a húsvét sem mond ellent, 
mert a halálból is húsvétkor mentünk az életbe. 

A kegyelem húsvétkor jött el az ember számára.Most 
már dolgozhat, bizakodhat, teheti a dolgát: azt, amit a 
földi létben tennie kell.

Pikó Sándor 
festőművész, zenész
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Házasság 
az élet tüzében

Ismét lesz Házasság Hete a Nagyerdei Reformá-
tus Gyülekezetben február 21. és 24. között. Február 
21-én és 22-én 17 órától Kovács Károly tart filmes 
beszélgetést. Csütörtökön a Nagyszülők lehetőségei, 
pénteken pedig a Bátorság emberei című alkotások 
kapcsán. Szombaton (február 23-án) Elváltak ta-
pasztalatai mindenkinek címen tart előadást Paksy 
Sándor és Mariann 9.30-tól. Délután 15 órától 
kerekasztal-beszélgetés lesz házaspárokkal (Kovács 
Károly és Kata, Paksy Sándor és Mariann, Nagy 
Zsolt és Eszter), majd Püski Lajos előadása követ-
kezik Házasság az élet tüzében címen. A sorozat a 
február 24-én 10.30-tól kezdődő programmal zárul, 
melynek címe: Bátorság a megújulásra.
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Zoo-titkok
A téli hónapokban is tárt kapukkal várja a 

látogatókat a Nagyerdei Kultúrpark. A szokásos 
látványetetések mellett február 24-én megrendezik 
az állatok farsangját, 28. és március 2. között pedig 
Zoo-disputa címen állatvédelmi konferenciát indí-
tanak. Március 10-én a fehér kezű gibbonoké lesz 
a főszerep a Zoo-titkok során. Március 18. és 24. 
között pedig a víz lesz az úr: ekkor tartják ugyanis 
a víz hetét az állatkertben. A játszóházi foglalko-
zásokra óvodás és kisiskolás csoportokat várnak – 
előzetes bejelentkezéssel. 

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

Kortárs magyar drámák előadásai, szerzői és 
előadói vendégeskednek immár hetedik alkalommal 
a Csokonai Színházban. A 2007-ben Debrecenbe köl-
tözött seregszemlén február 28. és március 4. között 
kilenc új kortárs drámából készült előadást láthat a 
közönség. A műsorban két debreceni ősbemutató is 
szerepel: a már sikerrel játszott Na’conxypanban hull 
a hó (képünkön) mellett Tóth-Máthé Miklós darabja, 
A rögöcsei csoda premierjét is itt tartják.

A programban a 100 éve született Weöres 
Sándor életművének színházi szeletét bemuta-
tó konferencia, szakmai beszélgetés, filmvetítés, 
közönségtalálkozó és felolvasó-színházi előadás is 
szerepel. Részletek programoldalainkon, valamint a 
www.csokonaiszinhaz.hu oldalon.

Deszka Fesztivál



Marina Vlady, az ünnepelt francia színésznő és 
Vlagyimir Viszockij, a brezsnyevi korszak leghíre-
sebb színész-költő fenegyereke szerelmét dolgozta 
fel Hobo, azaz Földes László. A remekbe szabott, 
groteszk humorral fűszerezett színpadi játékot már-
ciusban újra műsorra tűzi a színház. Hobo partnere 
a darabban Szűcs Nelli, aki egy telefonos kisasz-
szonyt alakít. Fotó: Csokonai Színház/Máthé András

Realista módon megfestett gyári környezet. Reneszánsz hangulatú, ám ízig-vérig mai tájképek tévé-
toronnyal, ipari hulladékkal. Romantikusan hullámzó felhők rozsdás üzemek, vagy panelházsorok felett. 
Óriási gépek, feltépett drótkerítések. Kirándulás a zöldbe, ahol a távolban cementgyár dereng. Látványos, 
befogadható, értelmezhető és élvezhető festmények nyitják ablakok sorát egy olyan világra, amit elég jól 
ismerünk – mert a miénk. Vagy emlékeztet arra a helyre, ahol éltünk, élünk. 

A szomszédos Élesdi művésztelep elmúlt öt évét mutatja be a Modemben április 7-ig látható tárlat. 
A részben erdélyi magyar képzőművészek 1997 óta évente egy hónapot Élesden töltenek – mint most Deb-
recenben is látható, igen intenzív alkotással. Több tárlatuk volt már Magyarországon, Erdélyben és külföl-
dön, a társaságból pedig sokan nemzetközi szinten elismert művészekké váltak. 

Zóna: a mi világunk

Utazási vásár

Ballada a két 
sebzett hattyúról

A tavasz beköszöntével nemcsak a napsütéses órák száma nő, de az emberek 
vágya is, hogy a téli melankóliát hátra hagyva kimozduljanak otthonukból. Sokan 
ekkor már nyári szabadságukat is tervezni kezdik, lapozgatják a katalóguso-
kat, böngészik a világhálót. A választás megkönnyítéséhez március 22–24. 
között remek lehetőséget kínál az Utazás és Szabadidő 2013. Idegenforgalmi 
Kiállítás és Vásár a Kölcsey Központban, mely idén 23. alkalommal nyitja meg 
kapuit. A hagyományos szezonnyitó rendezvényen idén is számos utazási iro-
da, bel- és külföldi régió, város és turisztikai szolgáltató kínálja majd egyedi és 
kedvezményes ajánlatait. A kiállítás idén több újdonságot is tartogat: a belépés díj-
talan lesz, és a hagyományos programok – Falusi Porta, játszóház, fotógaléria – mel-
lett kísérő rendezvények kínálnak majd tartalmasabb kikapcsolódást a látogatóknak. 
Köztük kerékpár-szakkiállítás, valamint helyi ízeket és értékeket felvonultató, kulturális 
programokkal tűzdelt gasztronómiai bemutató és vásár a Baltazár Dezső téren.

További információ:
Tourinform-iroda  I  4024 Debrecen, Piac u. 20.
(52) 412-250  I  debrecen@tourinform.hu  I  www.debrecenivasar.hu
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Bor, konyha, egészség és kultúra
6

Korán eljegyezte magát a sport és a kultúra 
támogatásával...

Családi vállalkozásként indult a cégünk 1990-ben, 
és amikor 4 évvel később megnyitottuk a Sza-
bó Kálmán utcai üzletünket, elkezdtük a sportot 
támogatni. A debreceni női kézilabda nagyon sikeres 
korszakát élte ekkor: Csapó Erika, Jeddi Manyi és 
a többiek jó játékosok voltak, igazi egyéniségek, 
és a mérkőzések hangulata is óriási volt. Azokban 
az időkben képzőművészeti, illetve sporttémá-
jú könyvek kiadásában is segédkeztünk, teljesen 
önzetlenül. Úgy voltunk vele, ha van rá módunk és 
lehetőségünk, miért is ne... 

ez a régi debreceni polgároktól sem volt 
idegen, akik színházat építettek, mert megte-
hették...

Nálam ez a hozzáállás a természetes. Ezt hoztam 
otthonról, és amikor a feleségemet megismertem, 
akkor ott volt előttem az ő szüleinek a példája is. 
Ahogy ők, úgy én is mindenből a legjobbat kínálom 
a vendégnek, és ez soha nem mérlegelés, vagy 
számítgatás kérdése. A minőség mindenben fontos: 
a vállalkozásunkban is úgy állunk a dolgokhoz, hogy 
mindenből a legjobbat szeretnénk megteremteni, 
mindent a legmodernebb eszközökkel és techniká-
val próbálunk megvalósítani – lehetőleg hitel nélkül. 

„Engem mindig is sok 
minden érdekelt, a sport 
mellett a gasztronómia 

és a kultúra is.”

Visszavonul cége közvetlen irányításából 
Horváth Lajos: ám Debrecen közéle-
tében továbbra is markánsan jelen lesz. 
S hogy mit keres egy üzletember a sport 
és a kultúra világában? S mi köze egy-
máshoz a művészeteknek, a bornak és 
a gasztronómiának? Ezekről a témákról 
beszélgettünk a HBZ Zárcentrum és a 
Borudvar tulajdonosával, akit DTV nézői a 
Kukta című műsor Borpercek rovatából is 
jól ismerhetnek.



Bor, konyha, egészség és kultúra
S hogy jön a képbe a bor?

Sokat dolgoztunk feleségem szüleinek a kertjében 
Furtán, ahol természetesen akadt bora is apósom-
nak. De a hordók kezeletlenek voltak, a bor nem az 
igazi... Mondtam is neki, hogy én ezt nem szívesen 
innám. Inkább felajánlottam, hogy majd csinálta-
tok rendes hordót, kitanulom, hogy kell a szőlővel 
foglalkozni, a borral bánni. A maga módján könnyű 
volt ez, mert akartam és szerettem csinálni. Azóta 
megnyitottuk a Borudvart a Széchenyi utcán: ott 
és a HBZ Galamb utcai központjában is sokféle 
rendezvényt szervezünk. Kóstolókat, bemutatókat, 
illetve kiállításokat is, mert a bor a képzőművé-
szettől, az irodalomtól és a zenétől sincs messze, 
szerves része a magyar kultúrának. Ennek jegyében 
szervezzük február 22-én a nagy furmintkóstolón-
kat, a korábbiaktól eltérőn most a Kölcsey Köz-
pontban, ahol 20–25 borászat jelenik majd meg a 
legizgalmasabb tételekkel.

Nemcsak a bort, a könyveket is szereti. mikor 
ér rá olvasni?

Rossz alvó vagyok, és amíg nem jön álom a sze-
memre, akár hajnalig olvasok. Nagyon szeretem a 
könyveket. Tévét keveset nézek, leginkább olyan 
műsorokat, amelyekből lehet tanulni. De erre a ter-
mészet is alkalmas, csak figyelni kell. Például itt a 
kökény, ami különleges gyümölcs, de csak akkor jó, 
ha már megcsípte a dér. Rájöttem, ha beteszem pár 
órára a fagyasztóba, akkor éppen ilyen lesz. Kipró-
báltuk, készítettünk belőle likőrt, pálinkát. Adott volt 
a technika, csak egy kicsit gondolkodni kellett rajta. 

De ez már a gasztronómia világa... S erről a 
vonzalmáról a DTV nézői is meggyőződhettek. 

Ha egyszer főzöl egy ételt, és megdicsérnek, milyen 
finom volt, akkor kedvet kapsz hozzá, hogy legkö-
zelebb is belefogj. S amikor újra elkészíted, már 
lesz róla tapasztalatod, ami arra inspirálhat, hogy 
még jobbat alkoss... A gasztronómia művészet és 
tudomány is. Gyakran észre sem vesszük, milyen 
közel van hozzánk a lehetőség, hogy egészsége-
sebben táplálkozzunk. Az unokáimnak sokszor én 
keverem össze a kefirt áfonyával, vagy szólok a 
kollégáimnak, ne műanyag palackba töltsék a teát, 
hanem üvegbe. Hiszek abban, hogy korán kell kez-
deni tanítani a gyerekeket, ismerjék meg az ízeket, 
az illatokat, s akkor később nem jönnek zavarba, 
ha azt hallják, hogy a sauvignon blanc illata olyan, 
mint a frissen vágott fű.

A kultúra viszont nemcsak tanulás, de pénz 
kérdése is.

Ma kultúrára kevesebb ideje és kedve van az embe-
reknek. Akinek gond az, hogy enni adjon a gyereké-
nek, annak nem lesz kedve kultúrával foglalkozni. 
Ha viszont a gazdaság egy kicsit meglendül majd, 
akkor a kultúránk újra és sokkal erősebben lábra 
fog kapni. Sokkal többen megnéznek majd egy-egy 
tárlatot a HBZ Galériában is, szívesebben járnak 
rendezvényekre az emberek, s nagyobb figyelmet 
fordítanak majd a testi és lelki egészségükre is.

„A bor szerves része a 
magyar kultúrának. Ennek 

jegyében szervezzük február 
22-én a nagy furmintkóstolót 

a Kölcsey Központban.”

Szénási Miklós



A körülöttünk lévő világot szemléli 
Ozsváth Sándor. Minden érdekli, mindent 
észrevesz. A hétköznapi apróságoktól a 
nagy, nemzeti sorskérdésekig. Rövid tár-
cáit olvasva felvillannak a zsibi életké-
pei, a falusi élet mulandósága, a lányok 
és nők szépsége, a kórházi ágy hűvöse, 
a szüret vagy a vadászat hangulata. 
Hőse, „atyánkfia” sétál az általunk is 
ismert cívisvárosban, de járja a határon 

túlra szakadt magyarok lakta területeket, s vissza-
visszatér a szülőfaluba, a süllyedő múlt, az emlékezet 
füves területeire. Hol egy hegedűt, hol egy kutyát idéz 
meg. Nagy tudás, szeretet, féltés, töprengés jellemzi 
ezeket az irodalmi igényességű írásokat, melyeket 
olvasni jó – már csak azért is, mert magunkra ismer-
hetünk általuk. Ozsváth Sándor tervezett trilógiájának 
második kötete a Mik vagyunk, mely az Accordia 
kiadásában jelent meg.

Mik vagyunk?

Sokan nem tudják, hogy amikor gulyáslevest 
esznek, akkor voltaképpen „ta-ken”-get kana-
laznak, amikor pedig pörkölt kerül az asztalra, 
azt hun őseink „keng”-ként már Krisztus előtt a 
második században fogyasztották. Az „Embe-
rek Aranyban” című szkíta kincseket bemutató 
kiállítás debreceni szervezője, a Főnix Rendez-
vényszervező Nonprofit Kft., és a Hotel Lycium 
a négycsillagos szálloda Átrium éttermében 
várják mindazokat, akik a csodás tárgyak meg-
tekintése mellett, megkóstolnának egy „szkíta” 
menüsort is. A gasztronómia oldaláról is meg-
ismerkednének egykori őseink mindennapjaival. 
Ezért Balogh Károly, a Hotel Lycium séfje, Nyers 
Csaba natúrszakáccsal együttműködve egy 
olyan menüsort készített el, amelyet vélhetően 
valamikor szkíta eleink is fogyaszthattak. Akik 
ellátogatnak a kiállításra, azok kedvezményes 
áron kóstolhatják meg őseink ízvilágát, illetve 
akik kipróbálták a szkíta menüsort, kedvezőbb 
áron tekinthetik meg a tárlatot. Szkíta lakoma 
jelenidőben – kóstoljon ősi ízeket az Átrium 
étteremben! Az ínyencek kísérőül tradicionális 
magyar borokkal mondhatnak áldást őseink 
tiszteletére.

Régről regélők

Forradalmi táncház
Szép magyar hagyomány, hogy az ünneplés ze-
nés, táncos vigassággal az igazi. Nem gondolják 
ezt a Belvárosi Közösségi Házban sem másként. 
Ezért március 15-én 16 órától forradalmi han-
gulatú, verbunkos tanulással egybekötött közös 
ünneplésre várnak mindenkit, hogy megemlé-
kezzenek az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről, hőseiről. A programhoz 
kézműves-játszóházat is terveznek!

Folytatódik idén is a magyar történelemmel, 
kultúrával és hagyománnyal foglalkozó műve-
lődéstörténeti sorozat. Az előadások helyszíne 
továbbra is a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem (azaz a volt tanítóképző) lesz a Péterfia 
utcán. A szerves műveltség iránt érdeklődők min-
den második pénteken 18 órától hallgathatnak 
előadásokat. Február 22-én Szántai Lajos és Réti-
Szabó Sándor A magyar népmesék vallomása 
életről, halálról, csillagokról beszél majd. Március 
8-án Pap Gábor a népmesékről és az évkörről, 
22-én pedig Molnár V. József az áldozatból 
támadó életről tart előadást, míg április 5-én 
Harangozó Imre lesz a vendég, aki a Két testvér 
című népmese kapcsán idézi meg a régi magyar 
világképet. 

a Hotel Lyciumban
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Szavaztak a Dehir.hu olvasói

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ismét megrendezte az Év embere választását a 
Dehir.hu. A hírportál által felkért zsűri javaslatai 
alapján a Dehir.hu olvasói szavaztak arról, kik 
nyújtották a legemlékezetesebb teljesítményt 
szerintük 2012-ben Debrecenben. Az Év sportoló-
ja risztov Éva lett, edzője Kondás elemér. Az 
Év művésze címet mészáros Tibor színész kap-
ta, az Év tudósának Nagy László biológust, az 
Év üzletemberének Szabó miklóst (Tranzitker) 
választották az olvasók. 

9

Szavazott a közönség legnépszerűbb rendez-
vényre is: ez a campus lett, a legkedveltebb 
közösségi tér pedig a Hal köz. A közönség után 
meghozta döntését a zsűri is, eszerint az Év 
embere 2012-ben risztov Éva lett. A díjakat 
ünnepélyes eredményhirdetésen vehették át a 
díjazottak, ahol a zsűri tagjai mellett Kósa Lajos 
polgármester, Papp László és Somogyi Béla 
alpolgármesterek, valamint Széles Tamás, a DTV 
ügyvezetője is jelen voltak.
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Somogyi béla kulturális ügyekért felelős alpolgármester ne-
véhez fűződik a kezdeményezés, hogy készüljenek portréfilmek 
Debrecen díszpolgárairól.

– Úgy gondolom, lényeges, hogy akiket a város megtisztelt 
ezzel a címmel, az érezze is a megbecsülést. Olyan emberekről 
van szó, akik a közélet, a kultúra, a tudomány világában jelen-
tős teljesítményt nyújtottak, s tették ezt önzetlenül, Debrecen 
érdekében. A régi világban könyvek jelentek meg, ma, a digitális 
technika korszakában pedig egy-egy életrajzi film készül róluk, 
hogy megörökítsük portréjukat. Számomra is tanulságos alkotá-
sok születnek a Debrecen Televízió műhelyében. Noha a legtöbb 
díjazottat közelebbről is ismerem, egy-egy filmben olyan ben-
sőséges és szép részletek is felvillannak, melyek még tovább 
árnyalják a róluk alkotott képet. A DTV filmjei az emberi vonat-
kozásokból is fel-felvillantanak, nem ritkán tudományos alapos-
sággal. Sohasem feledem el, milyen szép, veretes mondatokban 
beszélt Bényi Árpád, a kitűnő festő: máig érvényes gondolatait 
a digitális technika jóvoltából újra és újra felidézhetjük.

„Törd meg az éhezőknek kenyeredet.” A szentírás talán egyik 
meghatóbb idézete az, amely bosák Nándor, a Debrecen–Nyír-
egyházi Római Katolikus Egyházmegye püspökének jelmon-
data. Azt fejezi ki vele, amit a szolgálatáról, az istentől kapott 
feladatáról gondol. Az ige szeretete, a hit, annak mélysége a 
családjától kapott örökségében gyökerezik, amely egészen a 
felvidéki Taksonyig vezet. A Galánta közeléből kitelepített család 
a nyírségi homok tanyavilágába is megőrizte tájszólását és 
gondoskodó, istenfélő gondolatvilágát és nemzetszeretetét. 

– Szerkesztőként lelket melengető élmény és megtiszteltetés 
volt beszélgetni, együtt utazni a püspök atyával, hiszen azonos 
kötődés köt össze vele – mert Vojtkó Ferenc szerkesztő maga is 
határon túli születésű. – A Krisztus-követés és a nehéz sorsból 
eredő nemzetszeretet. 

Élete egyik legmegrázóbb napja volt, mikor Mádról, a szü-
lőfalujából elhajtották a zsidókat 1944-ben, köztük Évikét, aki 
gyakran járt át hozzájuk ebédelni. Erről is mesél Orosz István 
történész professzor, Debrecen díszpolgára a róla készülő port-
réfilmben. Iván Aurél, a film szerkesztője elfogult: mint mondja, 
volt tanárának életét, munkásságát kell bemutatni. A mindig 
friss és magával ragadó történészt, akinek óráin sosem lehetett 
unatkozni. Orosz István mesél arról, hogyan került a mádi borász 
fia Debrecenbe, milyen nyomot hagyott benne tanára, Szabó 
István, s hogyan védte fegyverrel az egyetemet 1956-ban – és 
hogyan rektorhelyettesként az 1980-as években. A rendszervál-
tás után parlamenti képviselő lett: a filmben szó esik arról, hogy 
az oktatási bizottság elnökeként rengeteget vitázott Fodor Gábor 
és Bokros Lajos miniszterekkel a tandíjról, majd súlyos betegsége 
után hogyan tért vissza a katedrára, hallgatói közé.

Portréfilmek 
Debrecen díszpolgárairól
Újabb két alkotás van születőben a DTV műhelyében: Bosák Nándorról és 
Orosz Istvánról készül egy-egy film.



Világverseny a jégen
Az elmúlt bő egy évtizedben tizenhárom sportágban közel húsz világ-

versenyt rendezett Debrecen. A város hírét most a rövid pályás gyorskor-
csolyázók repítik messzi földre: a sportág világbajnokságainak törté-
netében rekordot jelentő 36 ország 168 versenyzője nevezett a Főnix 
Csarnokban március 8-10. között zajló nagy nemzetközi seregszemlére.

 
A házigazda magyar válogatottban Heidum Bernadett, Darázs 

Rózsa, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Lajtos Szandra, Tóth Patrícia, 
illetve Béres Bence, Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, 
Loth Dávid Mano, Nagy Konrád és Oláh Bence készült Telegdi Attila 
szövetségi kapitány vezetésével a debreceni szereplésre, a jégre lépők 
névsorát néhány nappal a rajt előtt, március 3-án hirdetik ki.

 
A debreceni sportbarátoknak érdemes lesz kilátogatniuk a Főnixbe, 

hiszen rövid pályás gyorskorcsolya igazán látványos, izgalmas sportág, 
dinamikus küzdelmet, nagy csatákat hoz a futamok minden másodperce.

 
A gyorskorisok mellett a testvérsportágak is bemutatkoznak. A tervek sze-

rint hazai műkorcsolyázók, szinkronkorcsolyázók is versengenek majd, s lesz 
területi gyorskorcsolya-diákolimpia is. A szervezők különleges eseményekkel 
is készülnek – azt szeretnék, ha a világverseny apropóján Debrecenben minél 
többen kipróbálhatnák és megkedvelnék a korcsolyázást.

Még idén elkészülhet az új jégcsarnok, a már meglévő 
mögött. Erre szükség is van, mert a jeges sportok kedvelői 
már kinőtték a Debrecen Jégcsarnokot.

A növekvő igények kiszolgálására a meglévő jégcsarnok 
épülete mögött egy újabb csarnoképületet húznak fel, így 

gyakorlatilag megduplázódna a jelenlegi létesítmény. A bővítés 
a Debreceni Sportcentrum Kft. beruházásában valósul meg, 

főképp az új sporttörvény nyújtotta lehetőséget, a társasági adó 
felajánlásokat felhasználva. Az új épület úgynevezett munka-

csarnok lenne, ezért ott csak egy kis lelátó épülne, körülötte 
pedig parkolókat alakítanának ki. A beruházás költsége 
előreláthatóan bruttó 580 millió forint.

Jeges sportok: 
dupla öröm

„Várhatóan március körül elindul a beruházás. Ha minden jól megy, 
szeptember végére, október elejére elkészülhet a csarnok. Mi min-
denképpen azt szeretnénk, ha a következő korcsolyaszezonra már 
két csarnok állna a jeges sportok szerelmeseinek a rendelkezésére.”

Becsky András, ügyvezető, Debrecen Jégcsarnok Kft.

11





13

A labdarúgó NB I. hosszú téli szünete után március 
2-án, szombaton, Kecskeméten lép pályára először a 
Loki. Az MTK négy, a listavezető Győr tíz pont előnnyel 
áll a címvédő DVSC-Teva előtt. Szakály Péter, a tabella 
3. helyén található debreceni klub csapatkapitánya 
optimistán tekint a tavaszi 13 bajnoki mérkőzés elé.

– Az őszi idény kezdetén megfogalmazott célja-
ink az október-novemberi hullámvölgy ellenére sem 
változtak: szeretnénk olyan helyezést elérni, amellyel 
valamelyik nemzetközi sorozaton indulhatunk. Ehhez 
jó esélyeink vannak a Magyar Kupában, de szeretnénk 
a bajnokságban is minél előrébb végezni. Tavaly sérü-
lések tizedelték a társaságot, ezért nem volt egyenle-
tes a teljesítményünk, de abban bízom, hogy tavasszal 
sérülések nélkül, topformában futballozunk.

Szakály Péter: 
tavasszal 
topformában 
akarunk focizni

Két kupában is 
érdekelt a Loki

 
Egyszerre három vasat tart a tűzben a DVSC-Teva 
focicsapata: a bajnoki címvédő ebben az évben is 
ki akarja harcolni a nemzetközi szereplés jogát, s 
e célkitűzést az NB I-ben, vagy a Magyar Kupában 
elért eredménnyel valósíthatja meg. A bajnoki foly-
tatás csak március 2-án lesz, a kupákban azonban 
már februárban pályára lépnek a csapatok.

 
A Magyar Kupa-negyeddöntő családi ügy volt a 

farmcsapat Létavértes ellen, s a kettős győzelem 
jóvoltából a Loki már elődöntősként várja, hogy a 
február 23-án és 27-én esedékes további párhar-
cokból melyik három együttes csatlakozik a legjobb 
négy közé.

mAgyAr KupA 

DVSC-Teva – Létavértes 2–0 és 8–0 
Vasas – Siófok  
Budapest Honvéd – Győri ETO
Vác (NB II) – Videoton

Liga-kupa

Videoton – DVSC-Teva
Eger – Győri ETO
Ferencváros – Pápa 
PMFC – Budapest Honvéd

A negyeddöntőben az első 
mérkőzésekre február 
20-án, a visszavágókra 
március 6-án kerül sor.

A csapatkapitány 
optimistán tekint 

a jövőbe

Korhut mihály 
helyzetben



Dickmann Roland mellett Bergics András (középkori 
és magyar duda, hegedű, ének, moldvai furulya), 
Gál Márió (középkori dobok, csörgők), Kiss Ernő 
(ciszter, tambura), Németh Anna (magyar és skót 
duda, hegedű), Szlama László (koboz, citera, síp) 
alkotják a zenekart.

Verseny- és jegyinformációk: www.shorttrack2013debrecen.com/hu_HU
Facebook: ISU World Short Track Speed Skating Championships 2013 Debrecen Hungary

JEGES SZÁGULDÁS, ELKÉPESZTŐEN IZGALMAS FUTAMOK,
HAZÁNK ÉS A VILÁG LEGKIVÁLÓBB GYORSKORCSOLYÁZÓI DEBRECENBEN

ISU RÖVIDPÁLYÁS 
GYORSKORCSOLYA VILÁGBAJNOKSÁG
2013. MÁRCIUS 8-10. DEBRECEN, FŐNIX CSARNOK

Kőnig Trade: harc az NB I-be jutásért
A debreceni kötődésű, s a hazai bajnoki meccseit a Hódos Imre sportcsarnokban játszó Kőnig Trade Bal-
mazújváros NB I/B-s férfikézilabda-együttese nagy harcban áll a bajnoki címért, az őszi idényzáráskor a 
listavezető törökszentmiklósiaktól egy ponttal lemaradva a második helyet foglalta el a táblázaton. Rácz 
Sándor edző társulata kilenc győztes és két vesztes meccset jegyzett a sorozat első felében, s 322–267-es 
gólkülönbséggel rendelkezik (István Péter 70, Pánczél Zoltán 65 találattal járult hozzá a csapat sikeres őszi 
szerepléséhez). A tavaszi 11 mérkőzéses bajnoki menetelés február 23-án kezdődik, s a Kőnig Trade 18 
órától a debreceni Hódos-sportcsarnokban fogadja a pont nélküli sereghajtó Hajdúböszörmény együttesét.

16., szombat: 
20., szerda: 

23., szombat: 
  2., szombat: 
   
  6., szerda: 
  9., szombat: 
10., vasárnap: 
16., szombat: 

23., szombat: 
30., szombat: 
31., vasárnap:

DVSC-TEVA – Nyíregyháza, edzőmeccs
Videoton – DVSC-TEVA, 
Ligakupa-negyeddöntő, első mérkőzés
DVSC-TEVA – Diósgyőr, edzőmeccs
Kecskemét – DVSC-TEVA, NB I., 18. forduló
DVSC-DEAC – Balmazújváros, NB II.
DVSC-TEVA – Videoton, Ligakupa-negyeddöntő, visszavágó
Orosháza – DVSC-DEAC és Balmazújváros – Honvéd II., NB II
DVSC-TEVA - Pécs, NB I., 19. forduló
Pápa – DVSC-TEVA, NB I., 20. forduló
DVSC-DEAC – Újpest II. és Vác – Balmazújváros,  NB II
DVSC-DEAC – Honvéd II. és Balmazújváros – Putnok, NB II
Vác – DVSC-DEAC és Cegléd – Balmazújváros, NB II
DVSC-TEVA – Újpest, NB I., 21. forduló

Február

Március 

Február

Március 

Tavasz a futballpályákon Pattog a kézilabda
23., szombat: 
Kőnig Trade Balmazújváros – 
Hajdúböszörmény (Debrecenben)
2., szombat: 
Lajosmizse – Balmazújváros
9., szombat: 
Balmazújváros – Gödöllő
(Debrecenben)
15., péntek: 
Balassagyarmat – Balmazújváros
23., szombat: 
Balmazújváros – Eger (Debrecenben)
30., szombat: 
Ózd – Balmazújváros
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Varga Tamás elnököl, edzősködik és alapít-
ványt működtet, emellett még edzeni is jut 
ideje, sőt játszik az OB I-es felnőttcsapatban, 
aminek mellesleg ő a csapatkapitánya

Varga Tamásék szeretnék 
kinevelni a jövő nagy

vízilabdázóit Debrecenben

21., 20 óra: BVSC-Zugló – Debrecen
23., 18 óra: Debrecen – PVSK-Füszért
  2., 18 óra: Debrecen – OSC
  6., 19.30:  Debrecen – Kaposvári VK
12., 18 óra: Debrecen – juniorválogatott
14., 19 óra: Groupama – Honvéd – Debrecen
23., 18 óra: Debrecen – ZF Eger
  3., 16 óra: Szolnok – Debrecen
  6., 18 óra: Debrecen – Teva-Vasas

A pólósok
programja

A polihisztor olimpiai bajnok
December közepe óta Varga Tamás a felnőtt-vízilab-
daklub elnöke, aminek eddig is ő volt a csapatkapitá-
nya és az egyik legjobb játékosa. Emellett edzőként 
dolgozik a nevét viselő pólósuliban, és gyerekeken 
segít az alapítványával.

- Létrehoztunk egy alapítványt, aminek elsősorban az 
a célja, hogy azok a tehetséges gyerekek is pólózhassa-
nak, akiknek a szülei anyagi helyzete egyébként ezt nem 
engedhetné meg. 

A pólósuli szerencsére sikertörténet. Egy éve indult el, az 
első évfolyamra 50 gyereket választottunk ki, és nyugodtan 
mondhatom, több tehetség is van köztük. Hogy mást ne 
mondjak, az egyik kis srác engem Kásás Tamásra emlékez-
tet. A tálentumokat keressük továbbra is, és várjuk azokat 
a 6 és 12 év közötti gyerekeket, akik kipróbálnák magukat 
a vízilabdában.

Mindenképpen az a legfőbb célom, hogy a debreceni 
utánpótlást olyan nagy bázissá alakítsam, amiből a klub 
hosszú távon építkezni tud, szeretnénk kinevelni a jövő 
nagy vízlabdázóit.

Az a vágyam, hogy minél hamarabb tősgyökeres deb-
receni pólósok játszhassanak majd az első csapatban. Úgy 
gondolom sikerülni is fog, mivel nagyon motivált vagyok – 
mondja a kétszeres olimpiai bajnok Varga Tamás. 

Február

Március

Április
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Verseny- és jegyinformációk: www.shorttrack2013debrecen.com/hu_HU
Facebook: ISU World Short Track Speed Skating Championships 2013 Debrecen Hungary

JEGES SZÁGULDÁS, ELKÉPESZTŐEN IZGALMAS FUTAMOK,
HAZÁNK ÉS A VILÁG LEGKIVÁLÓBB GYORSKORCSOLYÁZÓI DEBRECENBEN

ISU RÖVIDPÁLYÁS 
GYORSKORCSOLYA VILÁGBAJNOKSÁG
2013. MÁRCIUS 8-10. DEBRECEN, FŐNIX CSARNOK



– Ma egyre többen rádöbbennek arra, hogy mindenük megvan – csak éppen egészségük nincs... – mondja Bajkán Ildikó. 
Az ismert, gyógynövényekkel foglalkozó szakember szerint nem árt, ha jobban odafigyelünk magunkra, mert ha nem 
szánunk időt az egészségünkre, akkor esetleg majd sok időt kell a betegségeink kezelésére fordítanunk.
– A természet törvénye szerint a tavasz a megtisztulás és az elengedés időszaka. Az évnek az a része, amikor megnyílunk, 
és helyet adunk az új dolgoknak – mondja Ildikó, aki olyan csodaszert ajánl a Debreceni Korzó olvasóinak, ami nem kerül 
sok pénzbe, és rásegít a karcsúság és egészség útjára. – Ez a böjt. Amennyiben nem szeretnénk teljes böjtöt tartani, akkor 
kiváló lehetőség a dr. Steinberger-féle tisztító csomag, mely barna rozskenyérből, zöldség- és gyümölcslevekből áll. Ehhez 
tiszta vizet és 2-3 csésze csalán- vagy májtisztító teát ajánlok.
Ildi Füvesboltjai 12 éve szakképzett segítőkkel működnek Debrecenben, a Pulykakakas Üzletházban (telefon: (52/ 323-850) 
és az Auchan (a volt Cora) áruházban (telefon: 411-689). Olyan üzletek ezek, ahol személyre szabott tanácsadással segítik 
a vásárlókat egészségük megőrzésében.

www.ildifuvesboltja.hu

Mint dr. Emeriewen Péter szemész szakorvos, kontaktológus elmondta, még tovább bővítették szol-
gáltatásaikat. „A Visioffice segítségével egyénre szabott szemüvegeket készítünk, emellett új gene-
rációs lencséket forgalmazunk, a kínálat nagyon széles, az olcsóbbaktól a luxus kategóriáig terjed.”
A Kossuth utca 3. szám alatti üzletben a szakorvosi vizsgálaton kívül szürkehályog-műtétet is végez-
nek. De az is bizalommal fordulhat az Onome optika munkatársaihoz, akinek gyors szemüvegkészí-
tésre van szüksége. (Ez lehetséges akár hozott keretbe is!) Természetesen továbbra is foglalkoznak a 
szemüvegek javításával és szervizelésével. A magánszemélyek mellett munkaszemüvegeket igénylő 
cégeket is kiszolgálnak. A vásárlók igényeihez alkalmazkodva lehet náluk egészségkártyával, Szép-kártyával is fizetni, de beváltják az SZTK vényeket is. Mint dr. Emeriewen 
Péter megjegyzi, szem előtt tartják az ügyfelek érdekeit, és állandóan megújuló akciókkal kedveskednek vásárlóiknak. Az Onome Szemészet és Optika további üzletei a 
szokott helyen a debreceni Auchan (volt Cora) áruházban és Hajdúszoboszlón, a Szilfákalja úton találhatók.

További információk: (52) 322-839, illetve www.onome.hu

A sevillai borbély
Cselszövés, intrika, szerelem, vágya-
kozás – és persze pénz... A sevillai 
borbélyt, Rossini slágerekkel teli ope-
ráját Debrecenben Szinetár Miklós 
állítja színre. Mint az ismert rendező 
ígéri: „nem lesz benne semmiféle 
erőltetett modern »izé«, de nem is 
operamúzeumi előadást készítünk, 
hanem érdekes, játékos, vicces 
darabot a pénzről, és mindarról a 
felfordulásról, ami a pénzzel jár.”
Premier március 22-én, 
a Csokonai Színházban.

Újra remek kamarazenei koncert lesz Debrecenben, a műfaj egyik 
legavatottabb magyar szakértője, a Salzburgban élő és alkotó világhírű 
Bényi Tibor irányításával. Március 7-én 19.30 órától a Bartók Teremben 
az alábbi művek csendülnek fel: J. Brahmstól a B-dúr szextett (op.18 ), 
Mozart g-moll vonóskvintettje (KV516) és Haydn G-dúr (Üstdob) szimfó-
niája.
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brahms, mozart és Haydn
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Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem

JELENTKEZZ 
KÉPZÉSEINKRE!

 
HitélEti képzésEk

 
EGYSÉGES 

OSZTATLAN KÉPZÉSEK

Teológia szak 
Teológia szak lelkipásztor szakirány 

ALAPSZAKOK

Katechéta-lelkipásztori munkatárs 
szak

Kántor szak 

MESTERSZAKOK

Hittanár-nevelő szak 
Pasztorális tanácsadás és szervezet-

fejlesztés szak 
 

NEm HitélEti képzésEk
 

ALAPSZAKOK

Tanító szak 
Kommunikáció- és médiatudomány szak 

Informatikus könyvtáros szak 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
Szociális munka

 – ifjúságsegítő szakirány
Kommunikáció és média 

- moderátorasszisztens szakirány 

Kommunikáció és média
- kommunikátorasszisztens szakirány

Elérhetőség: (52) 518-536
karrier@kfrtkf.hu  I  info@drhe.hu

FELNŐTTKÉPZÉSI 
TANúSíTvÁNYT NYújTó KÉPZÉS

a DRHE Karrierközpontban: 
Pályázatíró tanfolyam (90 óra) 

Elérhetőség: (52) 518-500/18611, 
karrier@kfrtkf.hu

www.drhe.hu

A jelentkezési lapot az első helyen megjelölt óvodában kell leadni 
február 22-ig. Az óvoda vezetője márciusban hoz döntést, és erről írásban 
értesíti a szülőket. A beiratkozás időpontja: április 17–18. Pótbeiratkozás: 
április 25. Szükséges hozzá a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, 
illetve ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat, a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa.

Hamarosan itt az óvodai jelentkezések ideje. Debrecenben 36 önkor-
mányzati fenntartású óvoda közül hármat lehet megjelölni a jelentkezési 
lapon. (Ezt bármely óvodában be lehet szerezni, de a Debrecen.hu oldalról 
is letölthető!) A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék 
sorrendjét is tükrözi. Fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, 
nem körzetes, vagy munkahelyhez közeli intézmény.

A gyermek halmozottan hátrányos helyzetének megállapításához a 
szülő önkéntes nyilatkozata szükséges. Ez a polgármesteri hivatal Szociális 
Osztályán adható le (a Kálvin téri új városházán szerdán 8-tól 12 óráig, 
csütörtökön 13-tól 17 óráig.

Jelentkezni idén a Boldogfalva Óvodába, az Újkerti Manófalva Óvodába 
(Károlyi Mihály u. 2.), a Kismacsi Óvodába, valamint a Homokkerti Pitypang 
Óvodába (Szabó Kálmán u. 39.) is lehet.

A nem önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés a 
fenntartójuk által meghatározott módon történik.

„A városi önkormányzat
23 általános iskola, 

4 gimnázium, 
2 gyógypedagógiai intézmény 

és 2 kollégium fenntartását adta 
át az államnak.

További 
15 középfokú intézmény 

esetében az állam lett a működ-
tető is. Ezenkívül több alapítványi, 
egyházi és egyetemi fenntartású 
intézmény közül választhatnak a 

diákok és a szülők”

Óvodás lesz a gyerek!

Bene Edit, humánfőosztály-vezető
DMJV Polgármesteri Hivatal
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A Debreceni Egyetem az ország legnagyobb 
felsőoktatási intézménye, a legnépszerűbb vidéki 
egyetem. 

A sokrétű képzés és a kiváló tudással rendelkező 
oktatók révén a Debreceni Egyetem idén elnyerte a 
kiemelt kutatóegyetemi státuszt, amelyet összesen 
három egyetem (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Szegedi Tudományegyetem) jogosult használni ma 
Magyarországon. Ez többletfinanszírozást is jelent, 
és olyan nemzetközi kapcsolatok létesítésének le-
hetőségét, pályázati alternatívákat, amelyek a hall-
gatók számára is előnyösek lehetnek. Többek között 
ezért is jó döntés a Debreceni Egyetem választása. 

Minden diák számára fontos, hogy egy olyan 
intézményben folytassa tanulmányait, amely 
különböző szinteken – a felsőoktatási szakkép-
zéstől a doktorképzésig – a teljes kínálatot tudja 
nyújtani. A Debreceni Egyetem ilyen. Hagyományait, 
értékeit őrző, európai léptékű, folyamatosan fejlődő 
intézmény, regionális és szellemi központ, ahová 
érdemes jönnie egy továbbtanulni vágyónak.

miért válasszam a
Debreceni egyetemet?

prof. Dr. Jávor András
oktatási rektorhelyettes

Az itt szerzett diploma jó ajánlóle-
vél a végzettek számára. Hallgatóinak 
és oktatóinak lehetőségük nyílik bekap-
csolódni a hazai és nemzetközi tudományos 
vérkeringésbe.

 A világszerte több mint száz egyetemmel 
létesített együttműködési szerződések, az Eras-
mus- és más programok révén a diákok számta-
lan külföldi ösztöndíj között válogathatnak. 

Az egyetemen jelenleg 3500 külföl-
di diák tanul, többségük angol 
nyelvű képzésen, amely hamarosan 
nyitottá válik a hazai hallgatók 
számára is, ami felkészítheti őket 
a nemzetközi munkaerőpiacon való 
részvételre is.

A tehetséggondozás jegyében a 
kiválóan tanuló, alkotó és sportoló 
hallgatók külön művészeti és sport-
ösztöndíjban részesülhetnek. 

A hallgatók új, korszerű, illetve 
felújított diákhotelekben lakhatnak, 
a tanuláson kívül – a város pezsgő 
kulturális és sportéletének kö-
szönhetően – gazdag a kínálat 
a kikapcsolódásra, szórako-
zásra. 

Az egyetemre idén akár 
már 240 ponttal is be lehet 
kerülni, de februárban 
érdemes a lehetőségekről 
tájékozódni a tanulmányi 
osztályokon, vagy akár a 
www.unideb.hu oldalon.





O Február 15., péntek 18 óra
„Találkozásaim Wass Alberttel.” Erdei 
József, a Gróf Wass Albert Társaság elnökének 
önálló estje a Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 15., péntek 19 óra
Csokonai Színház: János vitéz. Lendvay-
bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház:
A gyertyák csonkig égnek (Parázs). 
Bérletszünet.

O Február 15., péntek 19.15
U23 kosárlabda-mérkőzés az Oláh Gábor 
utcai sportcsarnokban.

O Február 15., péntek 20 óra
Esti Kornél, Óriás, Carbovaris, Tesco Disco. 
Koncertek a Roncsbárban.

O Február 16., szombat
DVSC-Teva – FC Tatran és DVSC-Teva – 
Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-edző-
mérkőzések.

O Február 16., szombat 10 óra
Hétvégi családi játszóházi program a 
Tímárházban. Farsangi maszk készítése.

O Február 16., szombat 10 óra
Kreatív Debrecen. KreDenc Alkotói Piac a 
Malompark Bevásárlóközpontban.

O Február 16., szombat 11 óra
Homokba temetett múlt. Keczán Mariann 
múzeumpedagógus tárlatvezetése a Déri 
Múzeumban.

O Február 16., szombat 15 óra
Karikás családi délután az Ifjúsági Házban.

O Február 16., szombat 16 óra
Friss Café Mezei Elmírával és Szendi Gá-
borral az Alexandra könyváruházban
(Piac u. 34–36.).

O Február 16., szombat 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az élményfürdőben.

O Február 16., szombat 18 óra
Valentin-nap a jégen. Jégdiszkó a Jégcsar-
nokban.

O Február 16., szombat 19 óra
Valentin-napi éjszakai fürdőzés a termál-
fürdőben. Zene, tánc, koktélok! Gőzprogra-
mok a gőzkabinban. 

O Február 16., szombat 
18 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: A gyer-
tyák csonkig égnek (Parázs). Bsz. 19 óra: 
Csokonai Színház: Bolha a fülbe. Bsz.

O Február 16., szombat 19.30
Mobilmania, Radar, The Rock Band. Kon-
certek a Roncsbárban.

O Február 17., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciripiciri mesék. 

O Február 17., vasárnap 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modemben.

O Február 17., vasárnap 
14.30 és 15.30: Zumba az élményfürdőben. 
17 óra, 17.40 és 18.20: Szaunaprogramok az 
élményfürdőben.

O Február 17., vasárnap 18 óra
Csokonai Színház: Bolha a fülbe. Bsz.

O Február 18., hétfő 19 óra
Csokonai Színház: Hídi vásár, történetek… 
– a Hajdú Táncegyüttes előadása – Nagy 
György-táncbérlet.

O Február 19., kedd 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 19., kedd
14 óra: Víg Kamaraszínház: Kastanka. Csukás-
bérlet. - 19 óra: Csokonai Színház: A vihar. 
Lontay-bérlet.

O Február 19., kedd 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Február 19., kedd 18 óra
Zóna Filmklub a Modemben. Gothár Péter: 
A részleg.

O Február 20., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 20., szerda 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 20., szerda 13.30 és 14.45
Táncoló dobverők – a SONUS Ütőegyüttes 
hangversenye. 

O Február 20., szerda
14 óra: Víg Kamaraszínház: Kastanka.
Benedek-bérlet. -19 óra: Csokonai Színház: 
A vihar. Németh László-bérlet.

O Február 20., szerda 16.30
Ércbe öntött emlékeink. Kotricz Tünde elő-
adása a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban.

Programok            időrendben

Ha február, akkor farsang! A népszerű Alma együttes február 23-án ad koncertet
a Kölcsey Központban
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O koncert  O kiállítás  O rendezvény  O színház  O sport   O családi



O Február 20., szerda 18 óra
Életreform Egyesületi Esték: Dr. Csikai 
Erzsébet orvos-természetgyógyász előadása az 
Ifjúsági Házban.

O Február 21., csütörtök 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé. 

O Február 21., csütörtök
14 óra: Víg Kamaraszínház: Kastanka. Zelk 
Zoltán-bérlet.
18 óra: Csokonai Színház: 
A vihar. Ady Endre-bérlet.

O Február 21., csütörtök 15 óra
A nyírábrányi Bokréták táncegyüttes 
lakodalmas játéka a Tímárházban.

O Február 21., csütörtök 17 óra
Mumifikálás: út az örökkévalóság felé. 
Liptay Éva és Kóthay Katalin előadása a Déri 
Múzeumban. 

O Február 21., csütörtök 18 óra
Boll Weevil Folk Blues Gang – koncert és 
beszélgetés a folk blues eredetéről a Belvárosi 
Közösségi Ház Pódiumtermében.

O Február 21., csütörtök 19.30
Mendelssohn- és Bruckner-est a Bartók 
Teremben. Km.: Bődi Kármen (ének), Kodály 
Kórus, Kodály Filharmonikusok.

O Február 22.
Múltidéző debreceni képeslapok kiállítá-
sa a Malompark Bevásárlóközpontban
(március 17-ig).

O Február 22., péntek 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Február 22., péntek 14 óra
Táncoló dobverők – a SONUS Ütőegyüttes 
hangversenye. Művészeti vezető és a műsort 
ismerteti: Szabó István.

O Február 22., péntek 15 óra
Ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyam a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Február 22., péntek 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Február 22., péntek 19 óra
Csokonai Színház: A vihar. Honthy Hanna-
bérlet.

O Február 22., péntek 19.30
Farsang 2013. Koncertek a Lovardában. 
Fellép: ZZ COPY, Kowalksy, Csányi Szabi, 
A Nyughatatlan, Skafunderz, Paddy Rats.

O Február 23.
Elbrusz Expedíció 2012. Radics Tamás és 
Misi Dávid PhD-hallgatók fotókiállítása 
az Élettudományi Galéria – Tudományegyetem 
Botanikus kert között.

O Február 23., szombat
DVSC-Teva – Diósgyőr labdarúgó-edzőmér-
kőzés.

O Február 23., szombat 8 óra
Megyei Borverseny a Mathiász János Kertba-
rát Kör szervezésében a Megyeházán.

O Február 23., szombat 
9 óra: Jeges Farsang farsangi gyermek-
programokkal a Jégcsarnokban. 12 óra: 
Jégkorongshow. Akadályverseny, korong-se-
bességmérés és kapura lövés, nem csak hoki-
soknak. 18 óra: Jégdiszkó. 21 óra: Éjszakai 
jégdiszkó.

O Február 23., szombat 10.30
Ákombákom – alkotókör apróságoknak a 
Modemben.

O Február 23., szombat 10 óra
Télbúcsúztató a Zsuzsi Erdei Vasúttal. 
Indulás 10-kor Hármashegyaljára. Kiszebáb-
égetés, télűző rítusok. Visszaindulás 13.20-kor. 

O Február 23., szombat 11 óra
Farsang az Alma Együttessel a Kölcsey 
Központban. 9 órától ingyenes játszóház, kéz-
műves-foglalkozások.

O Február 23., szombat 11 óra
Homokba temetett múlt. Mező Szilvesz-
ter  tárlatvezetése a Déri Múzeumban.

O Február 23., szombat 15 óra
Ezo-szombat az Ifjúsági Házban. Barta Éva 
numerológus–újságíró előadása a számmisz-
tikáról.

O Február 23., szombat 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az élményfürdőben.

O Február 23., szombat 18 óra
Debrecen – PVSK-Füszért férfivízilabda OB I. 
mérkőzés a Sportuszodában.

O Február 23., szombat 19 óra
Farsangi bál – műsor, tánc élőzenével a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Február 23., szombat 19 óra
Csokonai Színház: A vihar. Csortos Gyula-
bérlet.

O Február 23., szombat 19 óra
Dumaszínház a Lovardában. Fellépők: 
Kovács András Péter, Beliczai Balázs, Bellus 
István.

O Február 23., szombat 20 óra
Dash / Escape 07. Koncertek a Dharma Klub-
ban az Ifjúsági Házban.

O Február 24.
10 éves Pasztellfestők Egyesületének 
kiállítása az Elméleti Galériában (Nagyerdei 
krt. 98. Klinika). 

O Február 24., vasárnap
Állatok farsangja a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Február 24., vasárnap 10 óra
Szupermini-jégkorongtorna 
a Jégcsarnokban.

O Február 24., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az okos lány. Babus-
gató. 

O Február 24., vasárnap 10 óra
Yours Truly futás a Nagyerdőn. 5, 10, 15, 25 
vagy 50 km-es távon. 
Online jelentkezés a DKM honlapján.
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Debreceni Retró. A három gyűjtő – Kondor Tamás, 
Gesztelyi Tamás és Hőbör Zoltán – anyagából 
nyílott tárlat a Simonffy utcai Ifiházban március 
1-ig látható

Hortobágyi esték. Előadássorozat
a hortobágyi látogatóközpontban.
Információ: (52) 589-000

O Február 24., vasárnap 14.30 és 15.30
Zumba az élményfürdőben.

O Február 24., vasárnap 17 óra
Vasárnapi muzsika. Fafúvós kamarazene 
a Kölcsey Központban.

O Február 24., vasárnap 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az élményfürdőben.

O Február 25., hétfő 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Február 25., hétfő 19 óra
Csokonai Színház: A vihar. Universitas-bérlet.

O Február 25., hétfő 20 óra
Sugalló Táncház az Ifjúsági Házban.

O Február 26., kedd 
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Hamu-
ban sült pogácsa. 10 és 14 óra: Aliz, a lány, 
aki követte a fehér nyuszit.

O Február 26., kedd 14 óra
Janikovszky Éva-emlékkiállítás a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárban.

O Február 26., kedd 17 óra
Aqua-zumba a termálfürdőben.

O Február 26, kedd 19 óra
Csokonai Színház: A vihar. Lendvay Márton-
bérlet.

O Február 27., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Február 27.,szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 óra: Hamuban 
sült pogácsa. Játék. 10 és 14 óra: Aliz, a 
lány, aki követte a fehér nyuszit. 

O Február 27., szerda 13.30 és 14.45
Táncoló dobverők – a SONUS Ütőegyüttes 
hangversenye. Művészeti vezető és a műsort 
ismerteti: Szabó István.

O Február 27., szerda 15 óra
„Ki mit tud?” – nyugdíjasoknak a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 27., szerda 17 óra
Világörökségünk, a Hortobágy. Előadás 
a Diószegi Sámuel Természetvédelmi Oktató-
központban (Kartács u. 25.). Információ: (52) 
453-254.

O Február 27., szerda 17 óra
Kalevala-nap a Belvárosi Közösségi Házban a 
Magyar–Finn Baráti Körrel.

O Február 27., szerda 17 óra
Aby Szabó Csaba és Gajdán Zsuzsa festő-
művészek kiállítása a Belvárosi Galériában. 
Megnyitja: Cs. Tóth János művészeti író. Közre-
működik: Herczegfalvi Zoltán hegedűművész. 

O Február 27., szerda 18 óra
Életreform Egyesületi Esték – Domoki 
Mária reikimester-tanárral az Ifjúsági Házban.

O Február 28 – március 2.
Zoo-disputa – Állatvédelmi Konferencia a 
Nagyerdei Kultúrparkban.

O Február 28., csütörtök
DESZKA: Komáromi Jókai Színház: Spiró 
György: Príma Környék.

O Február 28.,csütörtök 
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: Aliz, a lány, 
aki követte a fehér nyuszit. 
10 óra: Hamuban sült pogácsa.

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

Felix Mendelssohn-Bartholdy és Anton Bruckner műveit játssza a Kodály Filharmónia 
Bődi Kármen közreműködésével február 21-én a Bartók Teremben Információ:

Máté László
Telefon: +36 30 416 27 38

E-mail: lacimate@gmail.com
facebook.com\Debreceni Régiségvásár

www.debreceniregisegvasar.hu
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RÉGISÉGVÁSÁR

ANTIK FAIRS
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O Február 28., csütörtök 13 óra
„Csapókert csillagai” – gyermek-tehetség-
kutató verseny a Csapókerti Közösségi Házban. 

O Február 28., csütörtök 15 óra
Diabéteszfarsang a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Február 28., csütörtök 17 óra
Alkalmazott víziók. A Partiumi Keresztény 
Egyetemen tervezőgrafikus és kommunikációs 
hallgatóinak kiállítása a Műterem Galériában.

O Február 28., csütörtök 18 óra
Zóna. Balázs Imre Barna és Kovács Lehel festő-
művészek tárlatvezetése a Modemben. 

O Február 28., csütörtök 19 óra
Piros bugyelláris. Vígjáték a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központban (Faraktár u. 67.). 

O Február 28., csütörtök 20 óra
Kistehén. Koncert a Roncsbárban.

O Március 1., péntek
DESZKA: Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház: 
Erdős Virág: Pimpáré és Vakvarjúcska. 
Marosvásárhelyi Yorrick Stúdió és a M. Nem-
zeti Színház koprodukciója: Székely Csaba: 
Bányavakság. Csokonai Színház: Tóth-Máté 
Miklós: A rögöcsei csoda. Pintér Béla 
Társulat: 42. hét.

O Március 1., péntek 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Aliz, a lány, aki követte 
a fehér nyuszit.  Hamuban sült pogácsa.

O Március 1., péntek 14 óra
Bolgár Tavaszünnep az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 1., péntek 20 óra
Kerekes Band, Shapat Terror. Koncertek a 
Roncsbárban.

O Március 2., szombat
DESZKA: RS9 Színház: Podmaniczky Szilárd: 
A fenyegetett gyilkos anatómiája

O Március 2., szombat 10 óra
Kézműves-foglalkozás a Füredi úti reformá-
tus templom és gyülekezeti házban.

O Március 2., szombat 10 óra
Múzeumpedagógia a Déri Múzeumban.

O Március 2., szombat 13.30
Gyűjtőhobbisok figyelmébe! Minden hónap 
első szombatján az Ifjúsági Házban.

O Március 2., szombat 15 óra
Karikás családi délután az Ifjúsági Házban.

O Március 2., szombat 18 óra
Debrecen – Orvosegyetem Sport Club 
férfivízilabda OB I. mérkőzés a Sportuszodában.

O Március 2., szombat 20 óra
Beat Dis, Colorstar, Sanyiman, Palotai. 
Koncertek a Roncsbárban.

O Március 3., vasárnap 
DESZKA: Bárka Színház: Szabó Borbála: 
A teljes tizedik évad.

O Március 3., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: Hetvenkedő János. 
Magyar Népmese Színház vendégelőadása. 
Hamuban sült pogácsa.

O Március 3., vasárnap 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai foglalko-
zás a Modemben. Információ: (20) 971-4606.

O Március 3., vasárnap 14.30
DVSC-DEAC – Balmaz NB II-es labdarúgó-
mérkőzés.

O Március 4., hétfő
DESZKA: Budapesti Katona József Színház: 
Kovács Dániel – Vinnai András: Virágos 
Magyarország. Csokonai Színház: Ga-
lambos Péter – Kovács-Cohner Róbert: 
Na’conxipánban hull a hó.

O Március 4., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Beültettem kiskerte-
met a tavasszal… Kamara-táncoltató.

O Március 4., hétfő 19 óra
Az átutazó. Koncert a Kölcsey Központban. 
Közreműködik: Udvaros Dorottya, Dés László és 
Cserhalmi György.

O Március 5., kedd 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az okos lány.  A titok 
(Mire jó, ha az ember érti az állatok beszédét?).

O Március 5., kedd 18 óra
Zóna Filmklub a Modemben.

O Március 5., kedd 19 óra
Nyitott akadémia. Müller Péter a Lovar-
dában: A megoldhatatlan problémák megha-
ladása.

O Március 6., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Március 6., szerda 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az okos lány.  
A titok (Mire jó, ha az ember érti az állatok 
beszédét?).

O Március 6., szerda 18 óra
DVSC-Teva – Videoton FC Liga-kupa-
negyeddöntő labdarúgó-mérkőzés Oláh Gábor 
utcai stadionban.

O Március 6., szerda 19.30
Deberecen – Kaposvári Vízilabda Klub 
férfivízilabda OB I. mérkőzés a Sportuszodában.

O Március 7., csütörtök 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az okos lány.  A titok.

O Március 7., csütörtök 19.30
Brahms–Haydn-koncert a Bartók Teremben. 
Műsoron: J. Brahms: B-dúr szextett, op.18, J. 
Haydn: G-dúr (Üstdob) szimfónia, Hob.94., 
Kodály Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: 
Bényi Tibor.

Gyermek-tehetségkutató verseny lesz a 
Csapókerti Közösségi Házban február 28-án

Tóth Miklós és Kujbus János képei a Hal Köz Galériában láthatók március 28-tól
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O Március 8-10.
2013. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya 
Világbajnokság a Főnix Csarnokban.

O Március 8.
Az én palettám – Szarka Emma festő jubileu-
mi kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 8.
Tavasznyitogató – szárazvirág-kötészeti 
bemutató a Tímárház – Kézművesek Házában.

O Március 8.–április 7.
Földi Péter kiállítása a Simonffy Galériában. 
Megtekinthető keddtől péntekig 11–18-ig, 
szombaton 10-13-ig.

O Március 8., péntek 10 és 14 óra
Vojtina: Az okos lány.  Babusgató.

O Március 8., péntek 16 óra
Ezo-péntek az Ifjúsági Házban. Kiderülés – a 
derűs élet titka. Laár András előadása.

O Március 8., péntek 18 óra
Bolgár est a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 8., péntek 20 óra
Ganxsta Zolee és a Kartel. 
Koncert a Roncsbárban.

O Március 9–10.
Útban az aranykor felé. A magyar nemzet 
jövője a Kárpát-medencében és a világban. 
Konferencia a Kölcsey Központban. Információ: 
(30) 205-2411.

O Március 9.
Vicces sztori. Csontó Lajos kiállítása a 
Modemben.

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

O Március 9., szombat 9.30
V. Józsai Pálinka- és pogácsaverseny a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 9., szombat 10 óra
Hétvégi családi játszóház a Tímárházban. 
Tavaszi díszek természetes anyagokból, kokár-
dakészítés.

O Március 9., szombat 
10 óra: Regionális foltvarró találkozó a 
Csapókerti Közösségi Házban. 
16 óra: „Hogyan éltem túl a Lyme-kórt” 
– Kissné Szoboszlai Ibolya osztja meg tapaszta-
latait a betegséggel kapcsolatban.

O Március 9., szombat 10.30
Ákombákom szakkör apróságoknak a 
Modemben.

O Március 9., szombat 11 óra
Bíró Lajos óceániai ékszerei. Tárlatvezetés 
a Déri Múzeumban.

O Március 9., szombat
14 óra: DHK – Sanok jégkorongmérkőzés a 
Jégcsarnokban. 18 óra: Nőnapi jégdiszkó.

O Március 9., szombat 16 óra
Nemezelés, kötélverés, kosárfonás, 
kokárdakészítés a Homokkerti Közösségi 
Házban. Küzdő-és böjti játékok, leánytáncok 
tanulása. Huszárverbunk-bemutató a Deb-
receni Népi Együttessel. Ünnepi műsor.  Km.: 
Bárdosi Ildikó, Molnár Miklós és zenekara.

O Március 9., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Gödöllő 
férfi NBI/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Március 9., szombat 20 óra
Nemjuci, Grand Mexican Warlock. Koncer-
tek a Roncsbárban.

O Március 10., vasárnap 10 óra
Zootitkok. A fehérkezű gibbonok a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Március 10., vasárnap 10 óra
Vojtina: Az okos lány. Babusgató.

O Március 10., vasárnap 18.30
DVSC-Teva – Pécsi MFC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O Március 11., hétfő 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Március 11-13. 13.30
Delta mozi: Kutyaszálló. 

O Március 11., hétfő 19 óra
Mozart-est DE Zeneművészeti Kar Liszt-ter-
mében. Km.: Canticum Novum Kamarakórus, 
DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara. 

O Március 11., hétfő 20 óra
Sugalló Táncház az Ifjúsági Házban.

O Március 12., kedd
Debrecen – Junior válogatott férfivízilabda 
OB I. mérkőzés a Sportuszodában.

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

Nemjuci- (képünkön) és Grand Mexican Warlock-koncert lesz március 9-én

A Zónán február 28-án az Élesdi Művésztelep tagjai, Balázs Imre Barna és Kovács Lehel 
tartanak tárlatvezetést a Modemben. Képünkön Ferenczy Zsolt festménye
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Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Március 11-13. 13.30
Delta mozi: Kutyaszálló. 

O Március 11., hétfő 19 óra
Mozart-est DE Zeneművészeti Kar Liszt-ter-
mében. Km.: Canticum Novum Kamarakórus, 
DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara. 

O Március 11., hétfő 20 óra
Sugalló Táncház az Ifjúsági Házban.

O Március 12., kedd
Debrecen – Junior válogatott férfivízilabda 
OB I. mérkőzés a Sportuszodában.

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

Nemjuci- (képünkön) és Grand Mexican Warlock-koncert lesz március 9-én

A Zónán február 28-án az Élesdi Művésztelep tagjai, Balázs Imre Barna és Kovács Lehel 
tartanak tárlatvezetést a Modemben. Képünkön Ferenczy Zsolt festménye
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O Március 12., kedd 15 óra
Szólj tisztán és hangosan. Tar Károly költő 
kötetbemutatója a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 12., kedd 19 óra
Indul a bakterház – a Kalocsai Színház 
előadása a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontban.

O Március 13., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Március 13., szerda 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A titok.

O Március 13., szerda 19 óra
Kortárstánc-minifesztivál a Modemben. 
Hodworks: Ahogy azt apám elképzelte. 

O Március 14., csütörtök 10 és 14 óra
Csalavári csalavér. A MiaManó Színház 
előadása a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontban.

O Március 14., csütörtök 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A titok.

O Március 14., csütörtök 13.30
Szent Patrik-napi interaktív játszóház az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 14., csütörtök 17 óra
Pasolini Máté evangéliuma című filmje 
a Füredi úti református templomban beszél-
getéssel.

O Március 14., csütörtök
18 óra: Kukla Krisztián tárlatvezetése a 
Csontó-kiállításon a Modemben. 19 óra: 
Kortárstánc-minifesztivál. Réti Anna: Vis-a-
vis – találkozások A-val.

O Március 14., csütörtök 20 óra
Heaven Street Seven koncert a Roncsban.

O Március 15., péntek 17 óra
Talpra, magyar! – forradalmi táncház 
a Belvárosi Közösségi Házban a Hajdú 
Néptáncegyüttes és a Debreceni Népi Együttes 
táncosaival. 

O Március 15., péntek 20 óra
Kalapács Akusztika-koncert a Roncsbárban.

O Március 16–17., szombat-vasárnap
Házaspárok hétvégéje a Füredi úti reformá-
tus templom és gyülekezeti házban. Előadó: 
Szarka Miklós ref. lelkész, pár- és családtera-
peuta.

O Március 16., szombat
Nemzetközi küzdősportgála a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Március 16., szombat 9 óra
Mentálcsavar Klub az Ifjúsági Házban.

O Március 16., szombat 11 óra
Homokba temetett múlt. Kovács József 
Dénes muzeológus tárlatvezetése a Déri 
Múzeumban.

O Március 16., szombat 15 óra
Karikás családi délután az Ifjúsági Házban.

O Március 16., szombat 19 óra
Sándor-József-napi bál a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Március 16., szombat 20 óra
Junkies, Rómeó Vérzik. 
Koncertek a Roncsbárban.

O Március 17., vasárnap 10 óra
Vojtina Bábszínház: Iciripiciri mesék. 

O Március 17., vasárnap 15 óra
DVSC-DEAC – Újpest FC NB II-es labdarúgó-
mérkőzés.

O Március 18–23.
„Játékos tudomány – A fizika csodái” – 
interaktív kiállítás a Belvárosi Galériában.

O Március 18–24.
A víz hete az állatkertben. Vizes élőhe-
lyek. Ismerkedés a vízi világgal. Játszóházi 
foglalkozások óvodás és kisiskolás csoportok 
számára előzetes bejelentkezéssel a Nagyerdei 
Kultúrparkban.

O Március 18., hétfő 14 óra
Az 5 éves Táncos Lábú Szupernagyik 
tánccsoport zenés szórakoztató műsora a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 18., hétfő 19 óra
Kortárstánc-minifesztivál a Modemben. 
Forte Társulat: Godot-ra várva.

O Március 19., kedd 17 óra
Vietórisz Aranka csipkeverő és tanítvá-
nyainak kiállítása a Józsai Közösségi Házban. 

O Március 19., kedd 17 óra
Angol Társalgási Klub az Amerikai Kuckóban.

O Március 19., kedd 17.30
Csonka Gábor (ismertebb nevén)
Vándorboy ázsiai élménybeszámolója az 
Ifiházban.

O Március 19., kedd 18 óra
Zóna Filmklub a Modemben.

O Március 20-21. szerda-csütörtök 9 óra
Iciripiciri Óvodás Bábcsoportok Térségi 
Találkozója az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 20., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Március 20., szerda 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hol jártál, báránykám?
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Beszélgetős orgonamuzsika Karasszon
Dezsővel a Füredi úti református
templomban március 21-én

A Solar Surf (képünkön), a Mangod, az Anna & The Barbies és a dAsh lép fel a Roncsban 
március 23-án

O Március 21., csütörtök 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hol jártál, báránykám?

O Március 21., csütörtök 15 óra
Nemzeti ünnepünkre emlékezünk a Ho-
mokkerti Közösségi Házban a Debreceni Népi 
Együttessel.

O Március 21., csütörtök 15 óra
Aranyszalma Néptánc Együttes hajdúsági 
csárdás és nánási játékfűzés-bemutató a 
Tímárházban.

O Március 21., csütörtök 18 óra
Tavaszi Csillagászati Bemutató a Magni-
túdó Csillagászati Klub közreműködésével az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 21., csütörtök 18 óra
Beszélgetős orgonakoncert Karasszon 
Dezső orgonaművész közreműködésével a 
Füredi úti református templomban. 

O Március 22., péntek 9 óra
Városi népdaléneklési verseny általános 
iskolások számára a Józsai Közösségi Házban.

O Március 22., péntek 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hol jártál, báránykám?

O Március 22., péntek 16.30
Húsvéti népszokások felelevenítése, virág-
kompozíciók, asztaldísz, dekoráció készítése, 
tojásfestés a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 22., péntek 17 óra
Színházi világnap – gálaműsor a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 22., péntek 20 óra
Leander Rising-koncert a Roncsbárban.

O Március 23., szombat 10 óra
Húsvéti kézműves-játszóház a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Március 23., szombat 10.30
Húsvéti boldogság. Múzeumpedagógiai 
foglalkozás a Debreceni Református Kollégium 
Múzeumában.

O Március 23., szombat 10.30
Ákombákom – alkotókör a Modemben. 

O Március 23., szombat 11 óra
Tárlatvezetés a Bíró Lajos óceániai éksze-
rei kiállításon a Déri Múzeumban. 

O Március 23., szombat 15 óra
DVSC-DEAC – Budapest Honvéd-MFA NB 
II-es labdarúgó-mérkőzés.

O Március 23., szombat 16 óra
Húsvéti Motolla a Homokkerti Közösségi 
Házban. Tojásfestés, csuhényuszi és tojástartó 
készítése. Zöldág-járás a földesi Szélrózsa Tánc-
együttes táncosaival. Magyar golgota: Szántai 
Lajos magyarságkutató előadása.

O Március 23., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Eger férfi
NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Március 23., szombat 18 óra
Debrecen – ZF Eger férfivízilabda 
OB I. mérkőzés a Sportuszodában.

O Március 23., szombat 20 óra
Solar Surf, Mangod, Anna & The Barbies, 
dAsh. Koncertek a Roncsbárban.

O Március 24., vasárnap 10 óra
Vojtina: Batu-tá kalandjai.  
Hol jártál, báránykám?

O Március 24., vasárnap 11 óra
III. Rotary Futófesztivál. Információ: www.
rotaryfelmaraton.hu

O Március 24., vasárnap 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai foglalko-
zás a Modemben. Információ: (20) 971-4606.

O Március 25., hétfő 9 óra
Megyei Magyar Nóta és Népdaléneklési 
Verseny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 25., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Beültettem kiskerte-
met a tavasszal… Kamara-táncoltató.

O Március 25-27. 13.30
Delta mozi: Barátom, Knerten. Információ, 
jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Március 25., hétfő 17 óra
Nyelvünkben rejtező bölcsesség. Balla 
Ede Zsolt előadása a Józsai Közösségi Házban. 

O Március 25., hétfő 19 óra
A Mozaik Kamaraegyüttes hangversenye 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 25., hétfő 20 óra
Sugalló Táncház az Ifjúsági Házban.

O Március 26., kedd 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcára. Kamara-bábkészítő.

O Március 26., kedd 13.30
Csapó Filmklub: Az öt legenda.

O Március 27.
Tiba Erzsébet gobelin- és gyöngyékszer-
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 27., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.
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O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi 

Hol szentesküvő, ott boldogság lészen… – kiállítás szerelmi jegyajándékokból
a Tímárházban

A székesfehérvári Vörösmarty színház 
vendégszerepel Debrecenben Herczeg 
Ferenc Bizánc című előadásával március 
25–29. között. A képen Hirtling István és 
Lábodi Ádám



O Március 21., csütörtök 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hol jártál, báránykám?

O Március 21., csütörtök 15 óra
Nemzeti ünnepünkre emlékezünk a Ho-
mokkerti Közösségi Házban a Debreceni Népi 
Együttessel.

O Március 21., csütörtök 15 óra
Aranyszalma Néptánc Együttes hajdúsági 
csárdás és nánási játékfűzés-bemutató a 
Tímárházban.

O Március 21., csütörtök 18 óra
Tavaszi Csillagászati Bemutató a Magni-
túdó Csillagászati Klub közreműködésével az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 21., csütörtök 18 óra
Beszélgetős orgonakoncert Karasszon 
Dezső orgonaművész közreműködésével a 
Füredi úti református templomban. 

O Március 22., péntek 9 óra
Városi népdaléneklési verseny általános 
iskolások számára a Józsai Közösségi Házban.

O Március 22., péntek 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Hol jártál, báránykám?

O Március 22., péntek 16.30
Húsvéti népszokások felelevenítése, virág-
kompozíciók, asztaldísz, dekoráció készítése, 
tojásfestés a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 22., péntek 17 óra
Színházi világnap – gálaműsor a Csapókerti 
Közösségi Házban.

O Március 22., péntek 20 óra
Leander Rising-koncert a Roncsbárban.

O Március 23., szombat 10 óra
Húsvéti kézműves-játszóház a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Március 23., szombat 10.30
Húsvéti boldogság. Múzeumpedagógiai 
foglalkozás a Debreceni Református Kollégium 
Múzeumában.

O Március 23., szombat 10.30
Ákombákom – alkotókör a Modemben. 

O Március 23., szombat 11 óra
Tárlatvezetés a Bíró Lajos óceániai éksze-
rei kiállításon a Déri Múzeumban. 

O Március 23., szombat 15 óra
DVSC-DEAC – Budapest Honvéd-MFA NB 
II-es labdarúgó-mérkőzés.

O Március 23., szombat 16 óra
Húsvéti Motolla a Homokkerti Közösségi 
Házban. Tojásfestés, csuhényuszi és tojástartó 
készítése. Zöldág-járás a földesi Szélrózsa Tánc-
együttes táncosaival. Magyar golgota: Szántai 
Lajos magyarságkutató előadása.

O Március 23., szombat 18 óra
Kőnig-Trade-Balmazújváros – Eger férfi
NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre 
Rendezvénycsarnokban.

O Március 23., szombat 18 óra
Debrecen – ZF Eger férfivízilabda 
OB I. mérkőzés a Sportuszodában.

O Március 23., szombat 20 óra
Solar Surf, Mangod, Anna & The Barbies, 
dAsh. Koncertek a Roncsbárban.

O Március 24., vasárnap 10 óra
Vojtina: Batu-tá kalandjai.  
Hol jártál, báránykám?

O Március 24., vasárnap 11 óra
III. Rotary Futófesztivál. Információ: www.
rotaryfelmaraton.hu

O Március 24., vasárnap 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógiai foglalko-
zás a Modemben. Információ: (20) 971-4606.

O Március 25., hétfő 9 óra
Megyei Magyar Nóta és Népdaléneklési 
Verseny a Belvárosi Közösségi Házban.

O Március 25., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Beültettem kiskerte-
met a tavasszal… Kamara-táncoltató.

O Március 25-27. 13.30
Delta mozi: Barátom, Knerten. Információ, 
jegyfoglalás: (52) 439-866.

O Március 25., hétfő 17 óra
Nyelvünkben rejtező bölcsesség. Balla 
Ede Zsolt előadása a Józsai Közösségi Házban. 

O Március 25., hétfő 19 óra
A Mozaik Kamaraegyüttes hangversenye 
a DE Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O Március 25., hétfő 20 óra
Sugalló Táncház az Ifjúsági Házban.

O Március 26., kedd 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcára. Kamara-bábkészítő.

O Március 26., kedd 13.30
Csapó Filmklub: Az öt legenda.

O Március 27.
Tiba Erzsébet gobelin- és gyöngyékszer-
kiállítása az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 27., szerda 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.
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O Március 27., szerda 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcára. Kamara-bábkészítő.

O Március 28.
Tóth Miklós és Kujbus János kortárs festő-
művészek kiállítása a Hal Köz Galériában. 

O Március 28., csütörtök 17 óra
Jézus utolsó vacsorájának felidézése 
közös étkezéssel a Füredi úti református 
templom és gyülekezeti házban. 

O Március 28., csütörtök 18 óra
Zóna. Az Élesdi Művésztelep alkotóinak tárlat-
vezetése a Modemben. 

O Március 28., csütörtök 19 óra
Albee: Mindent a kertbe. Vígjáték az Éless-
Szín előadásában a VOKE Egyetértés Művelődé-
si Központban.

O Március 28., csütörtök 19.30
Nagycsütörtöki hangverseny a Bartók 
Teremben. Műsoron: Csemiczky és Verdi. Km.: 
Jónás Krisztina (ének), Kodály Kórus, Nagyvára-
di Állami Filharmónia Énekkara, Kodály Filhar-
monikusok. Debrecen. Vezényel: Pad Zoltán.

O Március 29-30.
Kultműhelyek Országos Konferenciája a 
Modemben. 

O Március 29., péntek 18 óra
Passió címmel Krisztus szenvedéstörténete a 
Nagytemplomban katonazenekar közremű-
ködésével.

O Március 29., péntek 20 óra
Bin Jip-koncert a Roncsbárban.

O Március 30. – június 16.
Az új világ. Kortárs kanadai printművé-
szet – Derek Besant: A nyelv vége. Kiállítás 
a Modemben.

O Március 16., szombat 11 óra
Homokba temetett múlt. Tárlatvezetés a 
Déri Múzeumban. 

O Március 30., szombat 20 óra
A Nyughatatlan. Koncert a Roncsbárban.

O Március 31., vasárnap 16.30
DVSC-Teva – Újpest FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O Április 4., csütörtök 19.30
Ravel–Saint-Saëns–Berlioz-est a Bartók 
Teremben. Várdai István (gordonka), Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Somogyi-
Tóth Dániel.

ELŐZETES

O Április 10., szerda 12 óra
„A vers néma. Adj neki hangot!” 
24 órás maratoni versfelolvasás a költé-
szet napja alkalmából a Belvárosi Közösségi 
Házban.

O Április 11., csütörtök
B. Orosz István képzőművész kiállítása a 
város napja alkalmából a Belvárosi Galériában.

19.30: Ünnepi koncert a város napja al-
kalmából a Bartók Teremben. Műsoron: W. A. 
Mozart: Esz-dúr sinfonia concertante, g-moll 
(Nagy) szimfónia. A Kodály Filharmonikusokat 
Bényi Tibor vezényli.

Szólj tisztán és hangosan: Tar Károly a
Belvárosi Közösségi Házban tartja új 
kötetének bemutatóját március 12-én

Régiségvásár március 10-én és 24-én,
majd legközelebb április 14-én lesz a 
szokott helyen, a Kishegyesi úti Tesco 
parkolójában

Tárlatok a városban

Alkotó Nagyik
     Újkerti Közösségi Ház, márc. 1-jéig
Lénárt Attila grafikus
     Benedek Elek Könyvtár, 2-ig
Emberek Aranyban
     Kölcsey Központ, 3-ig
Pasztellfestők
     Elméleti Galéria, 8-ig
Múltidéző debreceni képeslapok  
     Malompark, 17-ig
Meztelen: csoportos kiállítás
     Hal Köz Galéria, 24-ig
Szarka Emma
     Újkerti Közösségi Ház, 25-ig
Tavasznyitogató
     Tímárház, április 2-ig
Földi Péter
     Simonffy Galéria, 7-ig
Olekszandr Bilozub: Átváltozások 
      Vojtina, 14-ig
Tiba Erzsébet gobelin, gyöngyékszer 
     Újkerti Közösségi Ház, 19-ig

Ezo-péntek
Laár Andrással

Jó-e sértődötten, mogorván, gyűlöl-
ködve élni? Vagy jobb szeretve lenni és 
szeretetet adni? Vannak-e módszerek 
arra, hogy pozitívan lássuk a világot? 
S ha egyedül nem tudjuk megoldani a 
problémáinkat, várhatjuk-e az égből a 
segítséget? Március 8-án 16 órától az 
Ifjúsági Házban Laár András árulja el a 
derűs élet titkát. Laár első olyan könyve a 
Kiderülés, melyben komolyabb, filozofi-
kusabb énje kerül előtérbe – bár azért az 
abszurd humor és az egyéni stílus jegyei 
is fellelhetők a kötetben. A dedikálással, 
könyvvásárral egybekötött előadásra 
jegyek az Ifiházban és a Piac utca 41. 
alatti Ezo boltban vásárolhatók.

Maratoni 
versfelolvasás

A költészet napja alkalmából 24 órás 
maratoni versfelolvasást szervez a DMK 
Belvárosi Közösségi Háza „A vers néma. 
Adj neki hangot!” címen. A programra 
várnak minden verset mondani, olvasni 
vagy csak egyszerűen hallgatni szerető 
irodalombarátot. A tervek szerint április 
10-én 12 órától április 11-én 12 óráig 
minden órában egy-egy ismert deb-
receni közéleti személyiség olvassa fel 
kedvenc versét, és mesél a költészethez 
való viszonyáról. Intézmények, csoportok 
jelentkezését is fogadják. A részvételhez 
viszont előzetes regisztráció szükséges: 
személyesen a DMK Belvárosi Közösségi 
Házában (DB., Kossuth u. 1.), illetve 
telefonon a (52) 413-939-es számon.



Hitelfelvétel esetén az állami kamattámogatás, 
a vissza nem térítendő lakásépítési támogatás, 
vagyis a szocpol, és a lakástakarék együttesen is 
igénybe vehető. Ha ezeket az állami támogatásokat 
optimális mértékben mind igénybe vesszük, akár 
6,7 millió forint előny is elérhető – tudtuk meg 
Barkó Józseftől, az OTP Bank Északkelet-magyaror-
szági Régiójának ügyvezető igazgatójától.

A legmagasabb támogatási összegben egy, 
legalább 4 gyermekes, minimum 110 nm-es új épí-
tésű alacsony energiafogyasztású lakásba költöző 
család részesülhet. Számukra egy 15 millió Ft-os 
Otthonteremtési lakáshitel felvételével az állam 
közel 2,93 millió Ft kamattámogatást biztosít, míg 
szocpollal további 3.250.000 Ft-ot lehet igénybe 
venni. Mindezeken felül megéri lakástakarékot is 
kötni, mivel ennek a konstrukciónak köszönhetően 
szerződésenként további évi 72.000 Ft, 4 év alatt 
270.000 Ft, két lakástakarék szerződés esetén 
összesen 540.000 Ft állami támogatáshoz juthat-
nak a hitelfelvevők. A fenti állami támogatásokkal 
összesen optimális esetben 6,7 millió Ft előny is 
elérhető új lakás vásárlása vagy építése esetén. 

„Ha az előbbi példát egy átlagos, 2 gyermekes 
családra nézzük meg, akik egy 80 nm-es ,A

,
 energia 

osztályú új ingatlanba költöznének, melyhez 10 

millió Ft Otthonteremtési hitelt 
vesznek igénybe, és további két 
lakástakarék szerződést kötnek, 
a támogatás mértéke a követ-
kezőképpen alakulna: 1,68 millió 

Ft kamattámogatásra, 1,1 millió Ft szocpolra és 
az ltp után járó 540 ezer Ft támogatásra lennének 
jogosultak, ami közel 3,3 millió Ft állami támoga-
tást jelentene – tájékoztatott Barkó József. - Az 
OTP Banknál mindhárom támogatás egy kézből 
hozzáférhető”.

A hitelhez kapcsolódóan azonban vannak egy-
szeri (induló) és rendszeres kiadások. Ezeket is érde-
mes alaposan megismerni. Az induló, vagy egyszeri 
költségek – pl. a hitelbiztosítéki érték megállapítási 
díja, hitelkeret-beállítási jutalék, vagy a közjegyzői 
díj – elengedése komoly megtakarítást jelenthet. 

Az ügyvezető igazgató a megfelelő konstruk-
ció kiválasztásával kapcsolatban elmondta: „Az 
új állami otthonteremtési támogatások kedvező 
lehetőségeket kínálnak a családoknak a lakáscélú 
kiadásaik finanszírozásához. A hitelfelvételt most 
meghosszabbított díjelengedési akcióval is támo-
gatjuk, amellyel mintegy 80 ezer forint spórolható 
meg a kezdő költségekből (egy átlagos 5 millió Ft 
összegű lakáskölcsön igénylése esetén).”

A lakásvásárláskor érdemes körültekintően mérlegelni a finanszíro-
zási lehetőségeket, hiszen jelentős összeget lehet megtakarítani az 
elérhető állami támogatások igénybevételével, illetve a megfelelő 
banki konstrukciók kiválasztásával.
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februári és márciusi
filmkavalkád

Drágább, 
mint az életed

Úton
Hitchcock 

John McClane hadnagy (Bruce Willis) megtudja, 
hogy a fia, Jack (Jai Courtney) bajba került Moszk-
vában. Bár régóta nem beszélnek egymással, ha-
bozás nélkül a segítségére siet – és természetesen 
a küzdelem középpontjában találja magát. McClane 
többnyire véletlenül keveredik a terroristák útjába, 
a fia viszont mindig tudja, mit csinál – és ő sem ijed 
meg könnyen. Két generáció együtt száll szembe 
a lehetetlennel: New Yorktól Moszkváig és tovább, 
egészen Csernobilig… 

Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) minden idők 
egyik legjobb rendezője volt, a hátborzongató 
filmek királya. De egyben ember is: vonzották a nők, 
vágyott a szerelemre, hajlott az önzésre, és a film-
készítés majdnem olyan fontos volt számára, mint 
imádott felesége (Helen Mirren). Hitchcock élete 
egyik legnagyobb dobására készül. A Psycho-t, egy 
elhagyott motel, egy nem is olyan ártatlan szőke 
nő és egy őrült gyilkos történetét készül leforgatni. 
Mellette a felesége, előtte a korszak egyik legszebb 
színésznője (Jessica Biel), a közelben pedig egy 
másik sztár, Janet Leight (Scarlett Johansson). 

A fiatal író, Sal Paradise (Sam Riley) életét felfor-
gatja a szabad szellemű Dean Moriarty (Garrett 
Hedlund) és barátnője, Marylou (Kristen Stewart) 
érkezése. Keresztülutazzák az országot, sok-sok 
emberrel találkoznak, akik kitörölhetetlen hatással 
lesznek életükre. Az úton a korlátlan szabadság és 
az élet nagy kérdései mellett az alkohol, a drog és 
a szex is előkerül. A film a beatgeneráció kultikus 
könyve, Jack Kerouac regénye alapján készült. 

Moziműsor
Filmek az Apollóban

NAgyTerem
14–17.: 13.45, 16 óra Életem szerelme
14–17.: 20.30 Szerelmek háza
14–17.: 18.15 Starbuck
18–20.: 13.45, 16, 18.15, 20.30 Ted
21–27.: 18.15, 20.30 Sinister
21–27.: 13.45, 16 óra Samsara
28.–márc. 6. 13.45, 16, 18.15, 20.30  Anna Karenina

KISTerem
9–15.: 16, 18, 20 óra Rúzs, reptér, satöbbi
14–20.: 18 óra Rómának szeretettel
21–27.: 16, 18, 20 Ne zavarjanak!
28.–márc. 6.: 16 óra Tibetben a lélek
28.–márc. 6.: 18 óra Boszporusz felett a híd
28.–márc. 6.: 20 óra Violeta: Köszönet az életnek

ArT Terem
14–17.: 15 óra Családban marad
14–20.: 17 óra, 19.30 Most jó
21–24.: 17 óra, 25–27.: 17 óra, 19.30 A vadászat
Február 28.– március 6. 17 óra, 19.30 Cycle

LATIN fILmeK HeTe
Február 21. 19.30 Violeta: Köszönet az életnek
22. 19.30 Megtalált emlékek
23. 19.30 Felhők felett
24. 19.30 Tabu

Még több film, még több moziműsor:
a Dehir.hu hírportálon.
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Nemes Géza középiskolásként a Péchybe járt, 
ahol építészetet tanult: ez volt ugyanis a családi ha-
gyomány náluk, ezen a területen dolgoztak a szülei 
is. Őt azonban sokkal jobban érdekelte az elektro-
nika, a műszerek, a számítógépek, a forrasztások 
és szerelések világa. Ennek a 
hobbinak – vagy ha úgy tetszik: 
szenvedélynek – köszönheti azt 
is, hogy egy ismerőse javaslatára 
bekopogtatott a helyi televízió 
stúdiójába, ahova felvételt nyert, 
és lehetőséget kapott, hogy több 
területen is kipróbálja magát.

– Technikusként kerültem 
a DTV szerkesztőségébe, de 
később dolgoztam vágóként, fog-
lalkoztam feliratozással, grafiká-
val, most pedig rendező vagyok 
– mondja. S hogy ez mit jelent 
a televíziózás világában? Nemes 
Géza az élő adásokat vezényli: a 
híradótól a sportközvetítéseken 
át az éjféli miséig, vagy a legkü-
lönfélébb külső kitelepülésekig a 
közvetítőkocsival. A munkája részben hasonlít arra, 
ami a legtöbb nézőben él arról, mit csinál egy szín-
házi vagy egy filmrendező. Alkotótevékenység ez is, 
mondja, de több a kötöttség. A stúdió berendezése, 

a világítás, a kamerák állása 
nagyjából adott, mégis van lehe-
tősége kreatív megoldásokra.

– Az én munkám azzal kez-
dődik, hogyha kezembe kapom 
mondjuk a Napszemle szöveg-

könyvét, és végiggondolom, hogyan jelenhet meg 
ez a legjobban a képernyőn. Sok múlik azon, mikor 
kit és mit mutatunk, milyen ritmusban. Egyáltalán 
nem mindegy, hogyan áll össze egy híradó, milyen 
képek, feliratok, bejátszások jelennek meg, s milyen 

sorrendben. Irányítanom kell a 
kollégáimat, az operatőröket, a 
riportereket. Figyelni kell arra, ha 
többen beszélgetnek, mikor kit 
lásson a néző. Gyakorlatilag fej-
ben „lejátszom” előre az adást, 
s mivel élőben megy minden, itt 
nem lehet hibázni. 

Ha közvetítőkocsival megy 
valahova a stáb, az mindig újabb 
és újabb kihívást jelent. Ki kell 
találni, hány kamerával, milyen 
állásokból lehet megmutatni az 
eseményt annak érdekében, hogy 
a néző azt érezze, szinte ott van 
a helyszínen, és közvetlen közel-
ről szemléli az eseményt.

– A nézők ugyanazt a szín-
vonalat várják el tőlünk is, amit 

az országos csatornáktól megszoktak  – állapítja 
meg Nemes Géza. – S mi is így állunk hozzá: nem 
véletlen, hogy a Debrecen Televízió sorra nyeri a 
szakmai díjakat.
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 Nemes Géza: fejben „lejátszom” előre az adást

Sokan dolgoznak azért, hogy a néző elégedett legyen, ha leül a 
képernyő elé, és a Debrecen Televízió műsorait kezdi nézni. Közéjük 
tartozik Nemes Géza rendező is. Bár őt magát szinte soha nem 
lehet látni, a munkáját viszont annál gyakrabban. 

A rendező,  aki az
élő adásokat 
vezényli
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A rendező a saját életét is 
igyekszik a legjobb tudása szerint 
„vezényelni”. Ha munka van, akkor 

minden idejét, energiáját erre 
fordítja. De ha vége az adásnak, 
hazamegy, és próbál minél több 

időt a családjával – feleségével és 
két kisgyerekével – tölteni. S ha 

kikapcsolódásként az olvasás mel-
lett megnéz egy-egy filmet, akkor 
próbálja kikapcsolnia a „szakmai 
szűrőt”, hogy ne azt nézze, ő mit 
csinálna másképpen – vagy miből 
mit érdemes átvenni, megtanulni.
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Csehov
Debrecenben
Csehov két darabját is láthatják 
hamarosan a nézők: március 
29-én a Stúdiószínházban lép 
színre a beregszászi társulat 
a Három nővérrel. A gyerekek 
pedig Kastanka, a fiatal kutya-
lány történetén izgulhatnak, aki 
elveszíti gazdáját. Már egészen 
reményvesztett és elgémberedett 
a fagytól, mikor egy titokzatos 
úr megsajnálja, és hazaviszi a 
lakásába. Ott a kutyalányt furcsa 
társaság fogadja: egy gúnár, 
egy kandúr és egy disznóhölgy 
– amint éppen cirkuszi számot 
gyakorolnak. S kiderül: Kastanka 
őstehetség. Első fellépése mégis 
váratlan izgalmakkal jár...

Szobor Szent 
Istvánnak
Adománygyűjtést szervez a 
katolikus egyház az államalapító 
király teljes alakos bronzszobrá-
nak felállítására. Ezt a szabad-
ságtelepi Szent István-templom 
parkjában helyeznék el. Az átadás 
tervezett időpontja: augusztus 
20. A tervező és kivitelező Bíró 
Lajos szobrászművész. A várható 
költségek 6 millió forintra rúgnak. 
A kezdeményezést 5-5 ezer 
forinttal lehet támogatni. A Deb-
receni Szent István Egyházköz-
ségért Alapítvány számlaszáma: 
11100609-18549971-10000001. 



Megfejtéseiket február 26-ig 
várjuk a DTV címére: 4025 

Db., Petőfi tér 10., ill.:
rejtveny@debrecenikorzo.hu.

A helyes megfejtők között 
egy, a Debrecen Televízió 

által készített virágkarneváli 
DVD-t sorsolunk ki – némi 

fényt, nyári hangulatot
csempészve a februárba...

33

Eltökéltséggel és a zene iránti szeretettel lehet maradan-
dót alkotni – ez a backdoor zenekar hitvallása, mottójuk 
pedig a kompromisszummentes zenélés. A cívisvárosi 
orvostanhallgatókból 2003-ban alakult formáció elhozta 
a hajdúságba Amerikát, ugyanis a fiúk azt a soft-rock 
stílust művelik, ami az Egyesült Államokban lassan már 
nemzeti kinccsé vált. A stílust kicsit azért megpörget-
ték, hiszen magyar dalszövegeket tesznek a lendületes 
dallamok mögé. Bár a tengerentúlon népszerű, dallamos-
ságához képest mégis kissé undergroundnak számít a 
műfaj. Czuriga Dániel, a banda szólógitárosa szerint olyan 
stílust választottak, ami hűen tükrözi a tagok egyéniségét 
és stílusát.

A zenekar több tehetségkutatón is kiemelkedően telje-
sített, 2008-ban a Campus Fesztivál szervezői őket kérték 
fel, hogy írják meg a rendezvény hivatalos dalát. Első 
lemezük 2010-ben jelent meg Éld át! címmel. Dalaikat 
nemcsak a helyi, hanem az országos rádiók is rendszere-
sen játsszák. 

A csapat jelenleg kisebb szünetet tart, mivel több tag 
külföldön tartózkodik, ám a dalok közben is születnek. 
Czuriga Dániel azt ígéri, az előző lemezhez hasonlóan a 
következő is átgondolt, minőségi anyag lesz, de semmit 
nem akarnak elkapkodni.

Amerikai hangulat, 
magyaros lendület

(bögre)
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Nagycsütörtöki zene
Nagyszabású koncertre készül a Kodály Filharmó-
nia. Március 28-án 19.30-tól Verdi kevésbé ismert 
egyházzenei alkotásai mellett a kortárs magyar 
zeneszerző, Csemiczky Miklós Stabat Materét fogják 
játszani a Bartók Teremben. Verdi Quattro pezzi 
scacri (Négy egyházi darab) című kompozíciója való-
jában különböző időpontban keletkezett művek laza 
ciklusa. Valamennyi késői alkotás, az 1886–1897 
közötti időszak termése: az Ave Maria és a Laudi 
alla vergine Maria kíséret nélküli kórusmű, míg a 
Stabat Mater és a Te Deum nagy együttest foglal-
koztató oratorikus alkotás. A koncerten közremű-
ködik Jónás Krisztina (ének), a Kodály Kórus és a 
Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkara, valamint a 
Kodály Filharmonikusok.

Húsvéti boldogság 
Múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak az 
egyházi ünnepkörhöz kapcsolódva március 23-án 
10.30–12 óráig a Debreceni Református Kollégium 
Múzeumában. 

A húsvét üzenetét közvetítő együttléten helyet 
kap a játék, az ének és a témához illeszkedő kéz-
műves-tevékenység. A foglalkozásra óvodásokat és 
kisiskolásokat várnak családtagjaikkal együtt!

SikereS pályázatot valóSított meg az építéSz kamara
Cross-border cooperation between architectural design organisations  I  Építész Szervezetek közötti Határon Átnyúló Együttműködés

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége február 19-én 15 órától tartja záró sajtótájékoztatóját a Kamara előadó termében (Deb-
recen, Sarló utca 3.), mely a határon átnyúló projektje végső eredményeiről, valamint a program sikeres befejezéséről és megvalósításáról 
számol be. A projektet az európai unió finanszírozta. Vezető partner a Román Építészek Kamarájának Bihor-megyei területi Kamarája, projekt 
partner a Hajdú-Bihar-megyei Építész Kamara. A program szakmai előkészítése 2010.decembere óta zajlik, megvalósítási időszaka 2012. 
március 1-én kezdődött és idén február 20-án zárul. A „Két ország, egy cél, közös siker!” mondattal fémjelzett program célja a prioritások-
ban rögzített célok megvalósításának támogatása, az építészeket képviselő két kamara rendelkezésére álló eszközeivel. A projekt azt a célt 
tűzte ki, hogy kölcsönösen, egymás tudását felhasználva és kiegészítve, a határ menti régió lehetőségeinek minél hatékonyabb feltárása 
érdekében közös városfejlesztési és tervezési stratégiát dolgozzanak ki, bevonva ebbe a gazdasági szereplőket, illetve véleményezési lehe-
tőséget biztosítsanak a magánszemélyeknek, közösségeknek. A közös projekt keretében professzionális témákkal kapcsolatos kiállításokat 
és konferenciákat tartottak. A konferenciák elméleti eredményei adták a záró kiállítások témáját, a projekt céljait és annak „megvalósulását” 
a nyilvánosság, illetve az érdeklődők elé tártuk.  A két szakmai szervezet – Nagyváradról és Debrecenből – 2005 óta működik együtt és vál-
lalásaik eddig is egyedülálló témákról szóltak, éppen ezért fontos a tapasztalatok jövőbeli cseréjének hosszú távú biztosítása és fenntartása.  

Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013





Korzó169x245_képeslapkiállítás.indd   1 2013.02.06.   14:14:46


