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Sokáig kellett a tavaszra várnunk, és hirtelen nyár lett. 
A falvak csendjét rotációs kapák, szekerek zaja töri. 
Ha este Debrecenben is lovas kocsikat látunk, tudjuk: 
közeledik a végzős középiskolások ballagása, a diákok 
szerenádoznak. Felszabadultan telik az este, éjszaka. 
Elérzékenyül minden résztvevő – a tanárok bevallják, 
a diákok megbánják csínytevéseiket. 

„Papa, téged mindenki ismer?” –  kérdik unokáim, 
ha köszönnek, megállítanak. Ha nem is mindenki, de 
sokan vannak – válaszolom. Tanárként, intézmény-
vezetőként sok tanítványom lett az elmúlt évtizedek 
alatt. Közöttük vannak, akik a tudományos világ, a 
politika, a művészetek vagy az orvoslás dolgaiban ér-
tek el kiváló eredményeket, és olyanok is, akik átlagos 
hétköznapi emberek. Büszke vagyok rájuk.

Az érettségi vizsga is úgy robban be a diákok 
életébe, mint az idei tavasz – várunk rá, s alig hisszük, 
a szerenád után már itt is van. Ez már nagyobb izga-
lommal jár. De aki alaposan felkészült, azt csalódás 
nem érheti. A sikeres munka szép eredményeket hoz, 
és megnyugvást a család számára: „Végre, leérettsé-
gizett a gyerek!”-  mondható júniusban,  s holnapra 
már nem is gyerek. Új életet kezd, főiskolán, egyete-
men, szakmát tanul, vagy munkát keres.

Mert városunkban ilyenkor minden az iskolákról 
szól. Ez a debreceni májusok, júniusok – s az élet 
rendje…

Kertész Béla,
a Tóth Árpád Gimnázium 
nyugalmazott igazgatója
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O CELEBEK, KIRÁLYOK ÉS ÁLLATI HŐSÖK.
Roskó Gábor remekül szaxofonozik, de még annál is 
jobban fest. Ez a tehetséges művész a 80-as évek 
egyik legizgalmasabb figuratív festői életművét 
hozta létre. A 90-es években elsősorban grafiká-
kat készített, s elkezdett kerámiával is dolgozni. 
Debreceni tárlatán jól megférnek egymás mellett 
történelmi utalásokkal teli, néha vicces, néha 
provokatív képei: Rózsa Sándor (akire lecsapott a 
borkommandó), Salamon király és Oszama bin La-
den, vagy éppen különös hangulatú állatmeséinek 
színes szereplői – például a kisoroszlánt ölelő nagy 
sörényes, amint éppen kávét főz egy gázpalackon... 
A Modem július 28-áig látogatható, A történelem 
terhe című kiállításán először láthatók együtt a 
művész több mint 30 éves pályájának legfontosabb 
alkotásai – a hatalmas korai festményektől a finom 
grafikákon és akvarelleken át a legújabb kerámia-
installációkig.
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O Nincs átmeneti időszak, ha csak a naptárat lapozgat-
juk, meg az időjárási statisztikákat nézegetjük; ezt már jó 
pár éve megtapasztaltuk. A tél után szinte rögtön a nyár 
tör ránk, a klasszikus értelemben vett tavasz szinte csak 
néhány napra teszi tiszteletét az életünkben.

A sport és a kultúra világában viszont másként van ez. 
A jeges szezon véget ért, a labda azonban még pattog a 
zöld gyepen és a pályán, ugyanakkor a kiállítások száma 
nem csökken, de a színházi premiereké igen, hiszen az évad 
lassan a végére jár.

Jártunkban-keltünkben pedig azt látjuk, hogy egyre több 
vendéglátóhely települ ki terasszal, nem csoda, hogy úgy 
érezzük, elkezdünk ismét élni. S persze, hogyne vágynánk 
kifelé, ki a szabadba, az ég alá. 

Ahogy haladunk előre a június felé, elkezdenek gya-
rapodni a szabadtéri programok. Már körvonalazódik a 
horizonton a nyár, a fesztiválok időszaka is. A nagyobbak 
ide készülnek (túl a vizsgákon, ballagáson), a kisebbek meg 
táborba. Lehet tervezgetni, álmodozni, s szervezni az előt-
tünk álló heteket. Akár úgy, hogy eltesszük a Korzót, ami 
hűséges társunk lehet egy újabb hónapon át.

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

Májusi napfény

O Nem csak azért szeretjük őket, mert 
tavaly az azeri fővárosban rendezett 
Eurovíziós Dalfesztiválon ott voltak 
Sound of Our Hearts című dalukkal. 
Mondhatni, ez jószerével nem is számít. 
Az annál inkább, hogy a Compact Disco 
nagyon mai, nagyon modern, hangu-
latos elektronikus zenét játszik. Erről a 
debreceniek is meggyőződhetnek má-
jus 18-án; ekkor ugyanis – az Ivan and 
the Parazol társaságában – a Roncs-
bárban koncertezik majd a csapat.Compact Disco

(sz)
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O DÉLIBÁBOS HORTOBÁGY. Idén ünnepli alapítá-
sának negyvenedik évfordulóját hazánk első és legna-
gyobb nemzeti parkja, Hortobágy. A töretlen látóhatár, 
a természettel és egymással harmóniában élő állatok, 
az élő pásztorhagyományok mai napig felejthetetlen él-
ményt nyújtanak. A helyi természeti és kulturális értékek 
felfedezésére számos lehetőség kínálkozik. Egy izgalmas 
pusztaszafari őshonos vadon élő állatok közelében, egy 
különleges séta a csárdák mentén, egy lovas kocsikázás 
a gulyák és ménesek között, egy madármegfigyelő túra 
a halastavi kisvasúton vagy egy éjszakai séta a csillagos 
égbolt alatt csak néhány azon programok közül, melyek 
garantáltan kikapcsolnak és elvarázsolnak mindenkit.
A jubileumi évben további különleges élmények várják a 
látogatókat Hortobágyon: májusban kihagyhatatlan az 
országos gulyásverseny és pásztortalálkozó és az európai 
nemzeti parkok napja rendezvénysorozata, de a pünkösd 
és a gyermeknap is számos meglepetést ígér.
 
Tourinform-iroda Piac u. 20.  I  (52) 412-250 
debrecen@tourinform.hu  I  www.iranydebrecen.hu

János vitéz 
visszatér
O Népszerű, mindenki által ismert és ked-
velt zenés darab kerül műsorra májusban 
a Csokonai Színházban: visszatér az évad 
elején bemutatott János vitéz. Bakonyi 
Károly, Heltai Jenő és Kacsóh Pongrác 
daljátékának hőse egy kis faluból indul 
világhódító útjára. Megmenti a francia 
királyt, s hosszas bolyongása végén le-
győzi a gonosz boszorkányt is, hogy életét 
azzal kösse össze, akit mindig is szeretett: 
szíve szép Iluskájával. 
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O Van fogalma róla, hány ismert művész pá-
lyája indult innen?

Több mint 150 színész, rendező, dramaturg, ope-
ratőr, zenész, „médiamunkás” került ki iskolánkból. 
A Színművészeti Egyetemet, művészeti főiskolákat 
elvégzett diákjaink közül többen ma már országo-
san is ismertek. Rendszeresen több tanítványunk 
nyer felvételt a Színművészeti Egyetemre: az előző 
tanévben majdnem százszoros túljelentkezésnél - a 
14 felvett közül 5 a mi növendékünk volt. 

O Mi kellett ahhoz, hogy azok, akik idejárnak, 
sikerrel vegyék az akadályokat?

A koncepciónk az volt, amit aztán az egyik rosta-
vizsgán Törőcsik Mari is megfogalmazott, hogy nem 
színészeket nevelünk, hanem tehetséges emberek-
kel foglalkozunk, akikből igyekszünk a maximumot 
kihozni, fejleszteni önismeretüket, kommunikációju-
kat, fellépésüket. Közülük a képzés 4-5 éve alatt ki-
választódnak azok, akik művészileg olyan tehetség-
gel, alázattal és szorgalommal rendelkeznek, hogy 
megpróbálják ezt a pályát. De nekik is legfeljebb
50 százalék az esélyük a bejutásra. A sikeres felvé-
telihez – az előbbieken túl – hallatlan kitartás és a 
művésztanárok szorgalma is kell.

O A dráma tagozat, a színészképzés összeforrt 
Várhalmi Ilona tanárnő nevével is. Mi lehet a 
sikere titka?

A szó jó értelmében vett megszállottság. Rendkívül 
kreatív, hallatlan nagy munkabírású, magával és 
másokkal szemben is igényes a művészeti vezető 
igazgatóhelyettesünk. A diákokkal és a művészta-
nárokkal is igen jó kapcsolatot alakít ki.
A képzés minden területére személyesen felügyel a 
jelentkezéstől a felvételiken, belső vizsgákon át az 
érettségiig, a szereplésekig és gálákig. Remek stáb 
alakult ki, amelynek részesei az osztályfőnökök és a 
közismereti tanárok egyaránt.

O Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a 
Csokonai Színházzal. Most hány művész tart 
órát az Adyban?

Összesen tíz művésztanár, részben az Adyban, 
részben az intézményünkben működő alapfokú 
művészeti iskolában. Kapcsolatunk a diákok felől is 
szoros a színházzal. Éppen most folyik a ,,Légy jó 
mindhalálig” musical válogatása, de minden évad-
ban van különben olyan darab, amelyben több adys 
diák szerepet kap. Ilyen volt a Momo és a Mária is. 
Iskolánknak Ady-bérlete van, amellyel megtöltünk 
egy házat. A színház vállalásaként minden Ady-bér-

A maximumot hozzák ki a tehetséges diákokból
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Több játékfilm is kikerült a Debrecen 
Televízió műhelyéből az utóbbi évek-
ben. A Borzontorz meséi, vagy a Szé-
kelyhidi Ágoston drámájából forgatott 
„Végítélet” után ezúttal ismét ifjúsági 
film készül „Csalánba nem üt” címen. 
Az alkotásban közreműködnek az Ady-
gimnázium diákjai is. A tehetséges 
fiatalokról, a neves debreceni okta-
tási intézmény múltjáról és jelenéről, 
az ott folyó munkáról beszélgettünk 
Rózsavölgyi Gáborral, a gimnázium 
igazgatójával. Az Ady ugyan még egé-
szen „fiatal” – 1984-ben tartották az 
első tanévnyitót –, ám hamar az egyik 
legnépszerűbb középiskola lett. Ebben 
nagy szerepe van a dráma tagozatnak. 



A maximumot hozzák ki a tehetséges diákokból
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letes előadás 18 órakor kezdődik, utána a színé-
szekkel, rendezővel beszélgethetnek az érdeklődő 
diákjaink.A dráma- és táncórák keretében pedig 
minden diákunk ellátogathat a kulisszák mögé is.

O A diákok szeretik az iskolát, rendre óriási a 
túljelentkezés. Igazgatóként milyennek látja 
az intézmény szellemiségét?

Nyitott, a diákokat partnerként kezelő, követelő, 
fejlesztő, egymásra odafigyelő attitűd jellemez 
bennünket, adysokat. 2011-ben akkreditált Kiváló 
Tehetségpont lettünk. Három területen folytatunk 
tehetségazonosítást, gondozást, tanácsadást: ezek 
- a dráma mellett - a kórusének és a magyar-an-
gol két tanítási nyelvű oktatás. 

Debrecenből, az Ady-gimnáziumból indult 
Kálloy-Molnár Péter, Hajdú „Steve”, Fésűs 
Nelli, Hajdu Szabolcs, Schell Judit, Gubás 
Gabi, Botos Éva, Keresztes Tamás, Polgár 
Csaba, Tenky Réka, illetve Boros Kriszta 
és Szani Roland pályája is.

O Most a Debrecen Televízióval készül közös 
film.

A diáktémával foglalkozó, diákok szereplésével 
készülő, nagyrészt iskolában játszódó film a DTV 
produkciójában lesz látható. Széles Tamással, a 
televízió igazgatójával és Dánielfy Zsolttal nagyon 
jó személyes és munkakapcsolatunk alakult ki, így 
nem lesz nehéz az együttműködés. A mi feladatunk 
a megfelelő gyerekek kiválasztása lesz. Reméljük, 
hogy a nézőknek is tetszeni fog a film.

Bővebben:

(sz. m.)
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Érezd, hogy élsz ott legbelül, a zene örök, az 
élet örök – idén e címmel hirdette meg irodalmi 
pályázatát a Magyar Hospice Alapítvány 
Méltóság mezeje programja. A díjátadó 
ünnepséget a Kölcsey Központ báltermében 
rendezték meg. A háromszáz beérkezett pálya-
művet vers, dalszöveg, próza és esszé kategó-
riában, korosztályonként bírálta el a négytagú 
zsűri.

Kilenc iskolából összesen 38 diákot jutal-
maztak, és a felkészítő tanárok munkáját is 
elismerték. A programvezető Porkoláb Gyöngyi 
elmondta, a pályázat elsődleges célja, hogy a 
gyerekek tudjanak és merjenek az érzéseikről 
beszélni.

- Napjainkban, amikor a gyerekek a 
Facebookon élik az életüket, rövidítve üzenget-
nek egymásnak, és amikor azt halljuk, hogy 
egyre kevesebbet olvasnak, akkor egy-egy ilyen 
irodalmi pályázatnak nagyon fontos az üzenete. 
A mai kor gyereke igenis szeret olvasni, s meg 
tudja fogalmazni versben, prózában vagy 
dalszövegben az érzéseit – nyilatkozta Porkoláb 
Gyöngyi, a Méltóság Mezeje program debreceni 
vezetője.

Tehetséges
diákokat jutalmaztak

Az esztelen és megbocsáthatatlan pusztítás áldozatai 
előtt tiszteleg a Nagyerdő kapujában megbújó em-
lékmű, mely főhajtás a XX. század minden debreceni 
áldozata előtt is.

A Medgyessy sétány villasora előtti kompozícióban 
négy – összetört, szétszóródott – oszlop fehérlik, róluk 
pedig erőtől duzzadóan, méltóságteljesen emelkedik ki 
egy főnixmadár, valamint a ragyogón fénylő Nap.

A bronz és kétféle kő alkotta művet 1996-ban, a 
millecentenárium évében állíttatta a debreceni önkor-
mányzat. A szoborcsoportot a debreceni E. Lakatos 
Aranka és a karcagi Györfi Sándor szobrászművészek 
készítették. A macskaköves kis dombon magasodó 
alkotás felirata: „A II. világháború debreceni hősi halot-
tainak és a század polgári áldozatainak emlékére”. 

A debreceni önkormányzat, a politikai, egyházi és 
civilszervezetek képviselői hagyományosan május 9-én, 
a győzelem napja alkalmából rendeznek itt koszorúzási 
emlékünnepséget. Ez az a nap, amikor 1945-ben Né-
metország aláírta a feltétel nélküli megadását rögzítő 
dokumentumot. Akkorra a II. világháborúban már csak-
nem 50 millióan vesztették életüket.

Bronzfőnix
a fenyők közt
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A díjazottakról
kisfilmek láthatók
a Dehir.hu oldalon.

„1835 óta létezik a 
díszpolgári cím; az 
ezzel kapcsolatos 
hagyományt újította 
fel a közgyűlés 1991-
ben. Ekkor döntöttek 
arról is, hogy a város 
napját április 11-én 
ünneplik meg.”

Szabó László, Vidnyánszky Attila, Nagy János,Somogyi-Tóth Dániel (a Kodály 
Filharmónia képviseletében), Risztov Éva, Pántya Sándor és Felföldi László a 
polgármester, Kósa Lajos társaságában

A város napját ünnepelte Debrecen

I. Lipót császártól és királytól 1693-ban szabad 
királyi városi rangot kapott Debrecen. Ez alkalomból 
minden évben április 11-én kitüntető címeket 
adományoz a városi közgyűlés. Idén új helyszí-
nen, a Kölcsey Központban tartotta ünnepi ülését a 
testület. 

Kósa Lajos polgármester az ünnepi közgyűlés 
megnyitóján elmondta, Debrecen sorsa emberi, csa-
ládi sors – a polgárai sorsa. Hosszú nemzedékeken 
keresztül a város az, amivé a lakói teszik. 

Hagyományosan most is ketten kaptak dísz-
polgári címet. Nagy János, a Debreceni Egyetem 
rektorhelyettese, az Agrár- és Gazdálkodástudo-
mányok Centrumának elnöke, valamint Risztov Éva 
olimpiai bajnok úszó, a Debreceni Sportcentrum–
Sportiskola versenyzője. 

A város érdekében kifejtett jelentős tevékeny-
sége elismeréseként Pro Urbe-díjat kapott Felföldi 
László plébános, püspöki helynök, esperes, aki tíz 
éve vezeti a debreceni Megtestesülés Plébániát, 
valamint Vidnyánszky Attila, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színházi rendező, aki 2006-tól volt a Cso-
konai Színház művészeti vezetője, majd a debreceni 
teátrum direktora, júliustól pedig a Nemzeti Színház 
munkáját irányítja.

Mecénás-díjat Pántya Sándor, a Bazár-Parking 
2000 Kft. ügyvezetője vehetett át, ahogy Szabó 
László, a TEVA Magyarország Zrt. vezérigazgatója is. 

Idén a Kodály Filharmónia részesült a Kölcsey 
Ferenc-ösztöndíjban, melyet a közgyűlés 2006-ban 
alapított, hogy Debrecenről szóló alkotások létrejöt-
tét ösztönözze. 
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Challenge
Day és
„Mozdulj,
Debrecen!”
városi sportnap

A sportnap programjai több helyszínen zajlanak:
. óvodák
. általános és középiskolák
. sportegyesületek
. sportintézmények
. fitneszklubok
. debreceni nagyvállalatok
. játszóterek

A Mozdulj, Debrecen program fő célcsoportja a debreceni lakosság.

A programok között szerepel például: Zumba, Body Art, Best Body Katus Attilával, Taebo, illetve különböző be-
mutatók az edzések közötti pár percben.

Ezenkívül az ország piacvezető fitnesz-wellness iskolája, életmód- és táplálkozás-tanácsadó, masszőr várja a sport 
és életmód iránt érdeklődőket.

A rendezvény a látogatók számára ingyenes.

A rendezvény 
szervezője az MSE 
Magyar Sport- és 
Életmódfejlesztő 
Klaszter.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.sporteseletmod.hu, info@sporteseletmod.hu
www.facebook.com/mozduljdebrecen
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Elkezdődött a rájátszás az OB 1-es vízilabda-baj-
nokságban. A legjobb négyből kimaradó Debrecen 
célja idén is a nemzetközi kupaszereplés kiharcolá-
sa, amihez muszáj megszerezni az ötödik helyet.

A magyar vízilabda-bajnokság rájátszása a felső 
házban háromfordulós. Az alapszakaszban ötödik-
ként végző DVSE szempontjából az első kör tétje a 
legjobb négy közé jutás volt. A dúsgazdag Szolnok 
elleni, két győzelemig tartó párharcot a tartalékos 
debreceniek 2–0-ra elveszítették.

A második körben (mérkőzésnapok: május 5., 8. 
és 11.) az dől el, hogy ki játszhat majd az 
5. helyezésért, ami még nemzetközi szereplést, 
azaz Európa Kupa-indulást ér. Ebben a sorozatban 
tavaly az elődöntőig menetelt a DVSE. Ez a párharc 
szintén két győzelemig tart. Az ellenfél az alapsza-
kasz nyolcadik helyezettje, a Szentes lesz.

Ha a Debrecen nyeri a csatát, akkor jön a 
helyosztó az ötödik helyért (mérkőzésnapok: május 
14–15., 17–18. és 20–21.), az ellenfél pedig a Hon-
véd–BVSC-párharc nyertese lesz. Itt is két győzelem 
szükséges a párharc eldöntéséhez.

Irány Európa! 

– Mindenképpen szeretnénk megszerezni az ötö-
dik helyet. Azt hiszem, erre képes is a csapat, hiszen 
a szóba jöhető ellenfeleket az alapszakaszban már 
legyőztük. Ehhez persze fontos lenne, hogy a sérü-
lések elkerüljenek bennünket, és ne legyen eltiltott 
játékos, mert ahhoz kevesen vagyunk, hogy ezt 
elbírja a csapat – mondta Varga Tamás vezetőedző.

Alex Giorgetti, az OB 1-es vízilabda
bajnokság alapszakaszának gólkirálya

O A csontkovácsolás az egyik legrégebbi „gyógyítási” eljárás. Gyors, 
hatékony és majdnem mindenkin alkalmazható. Hatékonyságára 
jellemző, hogy már közvetlenül az első kezelés után érezhető jótékony 
hatása.

Főleg mozgásszervi problémákban szenvedőknél (lumbágó, sérv, 
zsába, nyakmerevség, hát-derék fájdalmak, övszerűen feszítő érzés, 
térdfájdalom stb.) hasznos. De jelentős javulást lehet vele elérni belső 
szervi betegségek esetén is: például veseelégtelenség, emésztési és 
allergiás problémák, menzeszgörcs, epebántalmak, pajzsmirigy vagy 
fejfájás esetén is. Emiatt is kérdezik sokan, mi a csontkovácsolás hatás-
mechanizmusa, s hogyan képes kifejteni azonnal érezhető hatását.
A kisagy vezérli az idegszálakon keresztül a testben lévő szervek, iz-
mok, ízületek, bőrfelületek működését és érzékelését. Ha az idegszálon 
blokkok, negatív idegnyomások vannak csigolya- vagy porcelcsúszás-
ból, meszesedésből, izomgörcsből fakadóan, az információ nem tud 
teljes egészében áramolni, és ezáltal alulműködésre kényszerül a test 
azon szakasza, ahol a probléma, a fájdalom vagy a betegség megjele-
nik. Ha e blokkokat oldjuk, akkor a fájdalom csökken vagy megszűnik.

Tudni kell, hogy a csontkovácsolás esetében nem elsősorban 
gyógyításról van szó, hanem a szervezet öngyógyítási képességének a 
felélesztéséről, sok esetben azonnal érezhető hatással társítva.

Petrofszky Zoltán  I  Csontkovács Petró  I  + 3620 297-5735
Debrecen, Széchenyi u. 42.  I  www.csont-kovacs.hu
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„Persze, örülök a gólkirályi címnek, de ez 
inkább a csapat érdeme. Ez is azt bizonyítja, 
hogy milyen erős a Debrecen.” 

Alex Giorgetti, az OB 1-es vízilabda-
bajnokság alapszakaszának gólkirálya
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Az idei szezonban nem úgy szerepel a DVSC-TEVA, 
ahogy azt a szurkolók megszokták a csapattól. Ennek 
ellenére is teljesülhet a célkitűzés: a nemzetközi 
kupaszereplés.

A bajnokság utolsó harmadában szinte végig 
a negyedik-ötödik helyen áll/állt a DVSC-TEVA a 
tabellán. A Győrtől már aligha lehet elvenni a bajnoki 
címet, a további dobogós helyezésekért viszont nagy 
csata várható az MTK, a Videoton, a Ferencváros és 
a Loki között. A debreceniek sorsolását elnézve, nem 
túl biztató a helyzet, hiszen mindhárom riválissal 
játszani kell még, a másik olvasat viszont, hogy 
innentől kezdve a saját kezükben van a sorsuk, mert 
ha verik a konkurenciát, akkor még sokat szépíthet-
nek az idei szezonon.

A Magyar Kupa amolyan biztonsági tartalék 
lehet idén, mert a döntőt a Loki–Vasas- és a Győr–
Videoton-párharc győztese játssza (lapzártakor 
ez még nem dőlt el), és mivel jókora átfedés van 
a szereplők között, még az is előfordulhat, hogy a 
Debrecen egy kupaezüsttel is kijut Európába, ha 
a döntőbeli rivális már a bajnokságban kivívja a 
nemzetközi szereplés jogát (a kupagyőzelem mel-
lett a bajnoki ezüst és a bronz is Európa Ligát ér). 
A debreceniek célja azonban a hatodik kupagyőze-
lem, amivel még megmenthető a szezon.

Loki-dilemma,

Sok debreceni szurkolóban megmaradt az a kép, 
amikor a DVSC-TEVA kapusa, Nenad Novakovics egy 
ütközés után fájdalmas arccal a füvön maradt a 
Győr elleni rangadón (még az ősszel). Utóbb kide-
rült: elszakadt az elülső és a hátsó keresztszalagja, 
illetve a belső oldalszalagja is. Egy német specialis-
ta műtötte meg, aki korábban olyan világsztárokat 
operált, mint a Bayern Münchenben futballozó Arjen 
Robben vagy Franck Ribery. A műtét sikerült, a 
szerb kapus pedig már a visszatérésre készül.

- Már teljesen jól vagyok. Szerencsére egyál-
talán nem érzek fájdalmat a műtött térdemben. 
Egyelőre még külön készülök, három hete egyéni 
edzéseken gyakorolunk Erdélyi Miklós kapusedzővel. 
Végre a labda is előkerült, mert már nagyon hiány-
zott. Jó volt újra félelem nélkül belerúgni. Sokáig 
tartott, mire eljutottam idáig. A kilenc hónap alatt 
újra kellett építenem magam testileg és lelkileg is.
A sérült lábam nagyon lefogyott. A combom átmé-
rője 13 centivel lett kisebb, de szerencsére sikerült 
újranövesztenünk az izmokat. Az orvosom meg is 
lepődött, mikor a legutóbbi kontrollon ránézett. Ed-
dig is türelmesen dolgoztam, ezután sem szeretnék 

kapkodni, úgyhogy most azt mondom, júniusra, 
mire a csapat elkezdi a felkészülést, én is
100 százalékos állapotban leszek. Már alig várom, 
hogy újra magamra ölthessem a Loki-mezt. Ígé-
rem, jobb leszek, mint azelőtt.

A Loki hátralévő bajnoki mérkőzései:

Május 12. DVSC-TEVA–Videoton
 17. Paks–DVSC-TEVA
 26. DVSC-TEVA–Ferencváros

Június 1. MTK–DVSC-TEVA

Novakovics: 9 hónap foci nélkül

Bővebben:

Nenad Novakovics kilenc hónappal ezelőtt sérült 
meg (Fotó: dvsc.hu)
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O Az épülő stadion lelátóját az elsők között próbálhatta ki Orbán Viktor és Kósa Lajos. A miniszterelnök 
április 26-án érkezett Debrecenbe, és a labdarúgó-akadémia szombati avatása előtt egy nappal megnézte 
a készülő Nagyerdei Stadiont is. 

Orbán Viktor szerint jó látni, hogy a debreceni vállalkozók ilyen nagy örömmel dolgoznak a stadionon. 
Nagy büszkeségre ad okot, hogy magyar cégek képesek ilyen létesítményt létrehozni – nyilatkozta a minisz-
terelnök, hozzátéve, hogy a kormány régi adósságát törleszti a mostani stadionépítésekkel.

Miniszterelnök a lelátón

Alapkőletétel
O A város napján, április 11-én lerakták a Nagy-
erdei Stadion alapkövét. A rendezvényen Halász 
János, kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta: 
a létesítmény nem csak egy „focipálya” lesz, hanem 
sokkal többféle funkciót fog ellátni. Kósa Lajos pol-
gármester pedig ünnepi beszédében arról is szólt, 
hogy „ez egy magyar stadion lesz, amelyet magyar 
mérnökök, magyar beszállítók és magyar munkások 
építenek.” Képünkön: Halász János államtitkár,
Víg László kormánybiztos, Tóth László, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő gazdasági főigazgatója és 
Kósa Lajos polgármester

Fociünnep Pallagon
O A helyi sport nagy napja volt április 27.: ekkor 
adták át a Debreceni Labdarúgó-akadémiát. Az ün-
nepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. 

Pallag zsúfolásig megtelt az avatás időpont-
jára. Kósa Lajos polgármester óriási „Hajrá, Loki!” 
kiáltással kezdte a beszédét. Felelevenítette, hogy a 
létesítményhez szükség volt a klub kellő hozzáállá-
sára és a kormány támogatására is.  

A beruházás összköltsége 1,4 milliárd forint volt, 
melyből a város 300, a DVSC Futballszervező Zrt. 
150 millió forintot vállalt, a fennmaradó összeget 
pedig a társaságiadó-felajánlásokból fedezték. 

Az 1900 négyzetméter alapterületű létesít-
ményben nyolc füves és egy műfüves nagy-
pályát építettek, valamint hat kisebb, műfű 
borítású játéktér is rendelkezésre áll.
Az épületben tizenkét kisebb és egy nagy öltö-
ző, konditerem, konferenciaterem és kiszolgá-
lóhelyiségek is helyet kaptak.



Hallgass a bauMaxra:

„Ha a Medve finoM Halat fogott 

egy folyóban, Másnap is visszatér.”

Több száz termék csak Önre vár!
Akár 70%-kal olcsóbban is megvásárolhatja 

az ott található termékeket.
Válogasson kedvére a folyamatosan változó 

termékkínálatunkból! 

Az akció 2013. július 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

     Megnyílt a                              
a debreceni bauMax áruháznál!

kiárusításos sátor

13.990 Ft

19.990 Ft  

a bauMax sátor ajánlatából:
Ízelítő

Elektromos fűnyíró 
„EM 1200” 
n 1.200 W
n vágásszélesség: 32 cm
n  fűgyűjtő: 28 l
xx 22054616

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 4.  •  Telefonszám: +36 52 524 900 • A sátor nyitva tartása: H – Cs:  1000 – 1800,  P-Sz: 900 – 1900, V: 900 - 1700

XX_Debrecen_169x78.indd   1 30.4.2013   10:48:03

Király Sándor klubelnök szerint ez a jövő. Az NB 1/B-s férfi kézi-
labda-bajnokság dobogósánál, a Kőnig-Trade-Balmazújvárosnál 
munka mellett sportolnak a játékosok, és nem derogál nekik.

Ragadót vesztett a Mezőkövesd ellen a Balmazújváros az
NB 1/B 18. fordulójában. A Kőnig-Trade hazai pályán kapott ki 
egy góllal, és lépéshátrányba került a feljutásért vívott harcban. 
Király Sándor klubelnök azt mondja, az ezüstérmet minimum meg 
kell szerezni a csapatnak, aztán jövőre újra megpróbálják, mert 
szerinte működőképes az a klubmodell, amiben a játékosok egy 
része a kézilabda mellett dolgozik is.

O Új fedett medencét építene az önkormányzat és a Sportcentrum a városi uszoda mellé. A létesítmény 
várhatóan egymilliárd forintba kerül majd, amit részben a társaságiadó-felajánlásokból finanszíroznának. 
Ha elkészül a medence, akkor még többen tudnak majd úszni és sportolni az uszodában.

Király Sándor: nem adtuk fel a küzdelmet

Munka után kézilabda 
– félprofi sportolók Balmazújvárosban
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– Nem mi találtuk fel a spanyolviaszt. Ez Norvégiában már évek óta így működik, hogy a játékosok egy 
részének profi, másik részének félprofi szerződése van. Ez semmiféle feszültséget nem kelt a csapatban. 
Némelyik játékos kifejezetten kéri, hogy dolgozhasson is a sport mellett, mert már készül a civil életre.
A feljutást illetően még nem adtuk fel a küzdelmet, de ha idén nem jön össze, megpróbáljuk jövőre is, mert 
mi készen állunk az élvonalra – mondta Király Sándor.



Énekesek a siker kapujában
Fiatalok, tehetségesek és imádják a zenét. Márkus Luca tavaly meg-
nyerte a Debrecen Hangja-dalversenyet, Erdős Fruzsina évek óta sokat 
hallható szereplője a város könnyűzenei életének, Dánielfy Gergő pedig  
szintén a versenyen szerzett nevet magának azzal, hogy bejutott a 
döntőbe. 

O Luca számára a zene egyet jelent a feltöltődéssel, s mint mondja, 
különleges helyzetben van, mivel a zene által adni és kapni is tud. Kilenc-
éves kora óta köze van az énekléshez; szülei már akkor musicaliskolába 
íratták. A dalverseny neki és Dánielfy Gergőnek is sokat adott, ismertek 
lettek, egyre több felkérést kapnak. Gergő szerint ezeknek a megméret-
tetéseknek különösen nagy jelentőségük van, mert segítenek abban, hogy 
minél többen hallják és lássák őket, ezzel együtt fejlődni is tudnak.
A fiatalember az általános iskolában, ötödikes korában kezdett komo-
lyabban foglalkozni az énekléssel, s bár nagy álma volt, hogy egyszer 
híres kosaras lesz, a zene gyorsan magával ragadta. Népdalénekesként 
kezdte, de a könnyűzene közelebb áll a szívéhez.

O Erdős Fruzsina tapasztalt énekes, több zenekarban énekel, tanít a 
Rocksuliban, s Jantyik Zsolt ,,Ez a város” című dalában is szerepelt. Az ő 
pályafutása is népdalénekléssel kezdődött, de otthonosan mozog a rock-
zene világában. Nem jelent neki gondot az ,,átszellemülés”; a két műfajt 
vegyítve különleges pluszt tud adni a közönségének. Úgy látja, fontos a 
személyiség, hiszen éppen azáltal lehet a legjobban megkülönböztetni 
egyik énekest a másiktól. Fruzsina nem elégszik meg annyival, hogy 
Debrecenben sikeres: mer nagyot álmodni. Országos karriert építene, ám 
tudja, ez hosszú és nehéz út, de felkészült rá. Mint mondja, a zene táplál-
ja, nagyon hiányozna az életéből.

O Nagy terveket szövögetnek. Luca élete a színház, a zene, nagy álma 
a színművészeti egyetem, éppen ezért fontos neki a tanulás. Sokat dol-
gozik, hogy az éneklés és az iskola ,,ne üsse egymást”. Gergő még csak 
most ismerkedik a hangjával, de céltudatosan, lelkesen tekint a jövőbe; 
első körben saját korlátaival, így a mutálással kell megküzdenie. Sza-
xofonozni, zongorázni, gitározni is megtanult, mert fontos neki, hogyha 
egy zenekar tagja lesz, értse, amit a társak a hangszereiken csinálnak. 
Közben az egyik országos tehetségkutató ajtáján kopogtat, s joggal bízik 
a sikerben.

Bögre Zoltán

Márkus Luca
Dánielfy Gergő

Erdős Fruzsina

www.ifihazdebrecen.hu 
facebook.com/ifihazdebrecen 

május 3.  
Városi bolondballagás

és Civil piknik 
május 4-11.  

Születés hete, 2013 
május 7.  

International Event 
2013

május 9.
„Szemünk fénye, a gyermek” 

konferencia

május 13.
Kim Plainfield dobkurzusa (USA) 

május 16.  
Purisaca Golenya Ágnes előadása

május 17.
Kövessi Péter előadása 

május 18.  
Karikás-pünkösd

május 23.
Közösségi tér és kreativitás - kon-
ferencia és projektbemutató nap 

május 25.  
Lego®KLIKK - gyereknap 

raklapbútorfestés 
biciklialkatrészek újrahasznosítása 

csütörtökönként 
Termelői udvar és ÖkoKör

háztartászöldítés örömmel

Az IfjúságI Ház
bemutAtjA:



O Tarka-Barka Kézművesműhely 
nyári, kézművestábora
kisiskolásoknak az Ifiházban.
június 24–28. 7.30–17.00,
július 1–5. 7.30–17.00
Ár: 17 ezer Ft
Ifjúsági Ház, (52) 532-670

O Angol–környezetvédelmi tábor
a Bohátka lovastanyán.
július 1–5. 8.00–16.00
Ár: 25 ezer Ft

O Angol szabadidős táborok
óvodásoknak és iskolásoknak.
június 17–21., június 24–28., 
július 15–19., július 22–26., 
augusztus 26–30.
Ár: 27 ezer Ft 
www.angoldebrecen.hu

O Kézműves nyári tábor
gyermekeknek, hetes turnusokban.
június 24.–augusztus 30.
Ár: 25 ezer Ft
(30) 621-5356

O Nyári tánctábor 3–13 éves 
gyermekek részére a Domb u. 
1. alatt. június 17–21., 24 –28., 
július 1–5., 8–12., 15–19., 22–26. 
Ár: 22 ezer Ft  
(30) 957-6237

O Úszótábor és úszóoktatás a 
Nagyerdei Élmény- és Strandfür-
dőben, 4 éves kortól, 8–17 óráig.
június 17–21., 24–28., július 15–
19., 22–26., aug. 5–9., 12–16. 
Ár: 19 800 Ft  I  (30) 249-7276

O Manóvár-tábor
Idegen nyelv, sport, játék.
Ár: 14 500 Ft  I  (70) 374-9324
június 24–28., július 1–5., 8–12., 
15–19., 22–26., 29.–augusztus 
2., 5–9., 12–16.

O Angol nyelvű focitábor a DEAC 
Egyetemi Sporttelepen, heti tur-
nusokban. Június 17–28.
Érdeklődni a táborvezetők-
nél lehet: Lente Lajos (DVSC 
Loki Focisuli): (70) 372-5015, 
lentelui@freemail.hu, Katona 
Zoltán (DEAC-utánpótlás):
(70) 953-6045.

O Úszás, vízilabdázás, mozgás és 
élménytáborok heti turnusokban, 
hétfőtől péntekig, naponta 8–17 
óra között. Június 17.–augusztus 
16.  I  Ár: 15 ezer Ft
(20) 211-9401

O Debreceni Tábor a Dorcas 
Campingben. június 17–21., 
24–28., július 1–5., 15–19., 
22–26., 29.–augusztus 2., 5–9., 
12–16., 19–23. 
Ár: 16 ezer Ft  I  (70) 238-0027

O Nyári napközis rádiós tábor
10–18 évesek részére Fancsika 
versenyállomáson. Augusztus 
12–16. Ár: 15 ezer Ft. 
(52) 387-176.

NAPSUGÁR-TÁBOROK
Idén is indulnak a DMK nyári 
táborai, általános és középiskolá-
soknak.Információ: DMK központ  
(52) 413-939,
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
www.debrecenimuvkozpont.hu

OTenisztábor – Kismacsi Közös-
ségi Ház  I  június 17–21. 
ONépművészeti-kézműves 
– Tímárház; június 24–28. 
OTenisztábor – Kismacsi kh.; 
OKézműves-gyerektábor – Csa-
pókerti kh.; ONémó úszótábor 
– Újkerti kh. OBábtábor – Új-
kerti kh.; július 1–5.  OLádafia 
– Homokkerti kh.; OTenisztábor 
– Kismacsi kh.; ONépművészeti 
kézművestábor –Tímárház
OLádafia – Homokkerti kh.; július 
8–12. ONépművészeti kézmű-
ves –Tímárház; OFazekastábor 
– Újkerti kh.; OSzivárvány népi 
kézműves és hagyományápoló 
– Józsai kh. ONépművészeti kéz-
műves –Tímárház; július 15–19.  
OTermészetbarát – Újkerti kh.  
ONépi tábor – Homokkerti kh. 
július 17–21. ONéptánc és népi-
kézműves – Újkerti kh.; július 22– 
26. ONépművészeti kézműves 
– Tímárház OSakktábor – Újkerti 
kh; júl. 29.–aug. 2. Népművészeti 
kézművestábor – Tímárház

Lakossági, vállalkozói:
- számlavezetés: EIB, SMS, 
Netbróker, Bankkártya
- betét: folyószámla mellett 
lekötött és egyedi konstrukciók, 
befektetési alapok
- hitel: 
- lakosságnak: fogyasztási hitel 
(akár egészségmegőrzésre), 
lakásvásárlási hitel, szabadfel-
használású jelzáloghitel (lakásfel-
újításra, korszerűsítésre is, számla 
bemutatása nélkül!)
- vállalkozásnak: beruházási, 
forgóeszköz, Széchenyi kártya, 
támogatások előfinanszírozása

Keresse a Balmazújváros és 
Vidéke Takarékszövetkezet 
debreceni kirendeltségeit:

4025 Debrecen, Hatvan utca 39. 
(Tel.:525-732)

4031 Debrecen, Kishegyesi út 46.  
(Tel.:541-583)

www.balmaztakarek.hu  

ISMERI
SZOLGÁLTATÁSAINKAT?



Közösségi tér és kreativitás címmel 2013. május 23-án 

kerül sor az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, 

„„Építő közösségek” - A) közművelődési intézmények a 

kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejleszté-

sét elősegítő új tanulási formák szolgálatában” címmel 

kiírt pályázati felhívás nyertes projektjeinek bemutat-

kozó konferenciájára. 

A helyi és országos projektek között bemutatásra kerül a 

TÁMOP – 3.2.3/A-11/1-2012-0075 számú „Kaláka Pláza kreatív 

művészeti foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági Ház-

ban” című projekt. A Kaláka Pláza tizenegy foglalkozássoroza-

tán készült produktumok is kiállításra kerülnek. 

Az országból és a megyéből érkező szakemberek mintaértékű 

projektek bemutatása révén erősítik a hálózatépítést.

www.ifihazdebrecen.hu  I  www.kalakaplaza.hu 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Közösségi tér és Kreativitás

O Május 18-án 9.00–13.00 
óra: Vargakerti gyermeknap. 
10.00–18.00 óra: Gyermeknap és 
pünkösdikirály-választás a Csapó-
kertben. 14.30–18.00: óra: Ondódi 
családi majális.
O 22-én 14.00–17.00 óra:
Nagyerdei gyermeknap.
O 24–26.: Malompark
gyermeknapi vidámság.
25–26.: Gyereknap a Hortobágyon.
O 25-én: Lego–KLIKK-gyereknap 
az Ifjúsági Házban. 9.00 óra: 
Rendkívüli gyermeknap a józsai 
könyvtárban. 9.30–13.00 óra: 
Ifjúság utcai gyermeknap.
O 10.00–17.00 óra: Vasutas-
majális és körzeti gyermeknap 
a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban. 10.00–13.00 óra: 
Wesselényi-lakótelepi családi 
délelőtt. 13.30–18.00 óra: Józsai 
gyermeknap. 15.00–18.00 óra: 
Újkerti gyermeknap.
O 26-án: Gyermeknap a Nagy-
erdei Kultúrparkban. 8.00 óra: 
Nagyerdei gyereknapi kirakodó-
vásár az Ady Endre sugárúton. 
10.00–20.30 óra: Bubu-gyereknap 
az élményfürdőben. 11.00–13.00 
Gyermeknap a Modemben. 11.00 
és 15.00: Halász Judit gyermekna-
pi műsora a Kölcsey Központban.
O 31-én 10.00–14.00 óra: Homok-
kerti gyermeknap. 10.00–14.00 
óra: Nagysándor-telepi gyermek-
nap.

HURRÁ, GYEREKNAP!
Bőséges programkínálat várja 
májusban a gyerekeket. Íme egy 
rövid lista, hol és mikor vehet-
nek részt számukra, nekik, értük 
szervezett rendezvényeken.
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A remény virágai
O Különleges esemény helyszíne volt április 23-án az 
állatkert, ahol a nárcisz, a Magyar Hospice Alapítvány 
Méltóság Mezeje programja szimbolikus virágának
12 fajtáját ültették el. Nyolc debreceni oktatási intéz-
mény 220 diákjával érkezett ezen a kedden, illetve 
szerdán az állatkertbe, hogy megnézzék a remény 
virágait. Csatlakozott hozzájuk Porkoláb Gyöngyi, a 
Méltóság Mezeje program vezetője is, aki elmondta, 
milyen fontos, hogy a gyerekek megértsék „az élet és 
az életvég közötti átmenetet és ennek a szakasznak a 
fontosságát, boldogabb és szomorúbb időszakait is”.

3D az Apollóban
O Fennállásának centenáriumát tavaly ünnepelte a patinás film-
színház, idén pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: 3D-s vetítésekre is 
alkalmas projektort kapott. Így most már Debrecen művészmozija is 
rendelkezik egy világszínvonalú digitális vetítési rendszerrel. 

A fejlesztés önkormányzati támogatásból és pályázati forrásból 
valósult meg. A beruházásnak köszönhetően az Apolló mozi
74 férőhelyes Kisterme a lehető legmodernebb, ún. 4K képminőségre 
is képes. Az eredményes közbeszerzési pályázat után – várhatóan 
nyár végén, ősz elején – a 176 férőhelyes Nagyterem is teljesen kor-
szerű vetítés- és hangtechnikát fog kapni.

S hogy milyen konkrét változásokat hoz a nézők számára a mozi 
korszerűsítése? A frissebb, változatosabb filmkínálat mellett lehetőség 
nyílik a premierhéten történő bemutatókra is, látványos technikai és 
minőségi javuláson megy át a filmnézés, s nem utolsósorban pedig 
továbbra is kedvező jegyárakkal lehet találkozni. (3D-s előadások 
esetén például a legdrágább jegy is mindössze 1090 forintba kerül!)

Visszatérnek a
Nemzeti Filharmonikusok
O Május 24-én pótolják elmaradt januári koncertjüket 
a Bartók Teremben a Nemzeti Filharmonikusok. Ezút-
tal a 19–20. század fordulójának Bécsébe kalauzolják a 
hangversenylátogatókat. Felhangzik egy Mendelssohn-kom-
pozíció, majd Alban Berg hegedűversenye, amit a szerző 
„Egy angyal emlékének” ajánlott. 

Az est különlegessége, hogy a szólista, Kokas Katalin 
hegedűművész – aki nemzetközi összehasonlításban is a 
legjelentősebb fiatal violinisták közé tartozik – egy XVII. 
századi, hatalmas értékű Stradivari-hangszeren játszik.

A hangversenyen a fiatal magyar karmesternemzedék 
egyik legtehetségesebb tagja, Hamar Zsolt dirigál.

(A Kodály Filharmónia Napló-bérletsorozata érvényes a 
hangversenyre, de jegyek is válthatók!)

Koszorúzások
O Az 1944-es debreceni szőnyegbombázás hősi halottainak és polgári áldozatainak tiszteletére az önkor-
mányzat június 2-án koszorúzásokat rendez. 10 órakor a Medgyessy sétányon, a város hősi halottainak és 
polgári áldozatainak emlékművénél Szekeres Antal jegyző tart megemlékezést, 10.40-kor pedig Rusznák 
András, a MÁV Zrt. területi központjának vezetője mond beszédet a Nagyállomás épületének falán elhelye-
zett emléktáblánál. 



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

Ütemterv szerint épül Debrecenben az új 
villamospálya. Közműkiváltás, kábelfektetés, 
felsővezeték-, vasút- és útépítés folyik a 2-es 
villamos vonalán. A munkálatok gyors és szakszerű 
elvégzése érdekében a Dózsa György utcát és a 
Nádor utcát teljes szélességében lezárták, valamint 
előreláthatólag június 30-ig a Hunyadi János utcán, 
a Bethlen utcán, a Mester utcán, a Csemete utcán, 
a Füredi út–Dózsa György utca–Nádor utca csomó-
pontban és a Thomas Mann utcán is korlátozták a 
forgalmat.

A Salétrom utcai remízben szintén jó ütemben 
halad a kivitelezés. A májusban érkező új CAF 
gyártmányú prototípus-villamos fogadásához szük-
séges telephelyi és csarnokon belüli vágányok elké-
szültek. Hamarosan végeznek a csarnok, az irodák 
és a kiszolgálóhelységek végleges burkolásával, 
valamint folytatják a közműkiváltást, a felsőveze-
ték- és a további vágányépítési munkálatokat.

LENDÜLETBEN
A KIVITELEZÉS
HAMAROSAN ÉRKEZIK AZ ÚJ CAF VILLAMOS

Az új CAF villamos érkezése jelentős mérföldkő 
a 2-es villamosprojekt történetében. A várható-
an május végén érkező prototípus jármű közúton 
történő szállítása, lerakodása az Ispotály utcán és 
környékén forgalomkorlátozással jár majd. Elsősor-
ban az itt élő lakosok számíthatnak részleges vagy 
teljes útlezárásra. 

Az új villamos május végétől próbajáratként 
közlekedik majd a Petőfi tértől a Péterfia utcáig. 
A tízezer kilométeres tesztüzem után érkezhet 
a többi, kiváló műszaki tartalommal rendelkező, 
egyenként 221 utas szállítására alkalmas, alacsony 
padlós, légkondicionált CAF villamos.

Bővebb információ a www.2-esvillamos.hu és a
www.dkv.hu internetes honlapokon található.
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Az ajánlat a Magyar Telekom szolgáltatási területén vehető igénybe telefon- és internetszolgáltatás egyidejű igény-
bevétele esetén, üzleti ügyfelek számára egy vagy két éves, határozott időtartamú szerződés kötése esetén. Az aján-
latban feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák. A hívások elszámolása másodperc alapon történik. A tájékoztatás 
nem teljes körű, további információk: 1444, www.invitel.hu/next

Döntsön 
jól Ön is!

Üzlete sikeréhez 
elég egy jó választás

Szeretné vállalkozását sikerre vinni? Ehhez csak egy jó döntést kell hoznia: 
válassza az Invitel minőségi szolgáltatásait! 
Telefon kedvező, másodperc alapú percdíjakkal és korlátlan internet 
egy csomagban már 6290 Ft-tól. 
Minden együtt, hogy vállalkozását sikerre vigye! 
Tegye meg az első lépést! www.invitel.hu/next

Takarítsa meg céges költségének akár egyharmadát!

IN_33011690_LLU_DebreceniKorzo_press_169x245.indd   1 4/25/13   6:13 PM



O Május 9–10.
Forradalom – performativitás – struktúra. 
Tudományos tanácskozás a Modemben.

O Május 9., csütörtök
Erdő Fruzsina tanszaki koncert az Ifjúsági 
Ház Dharma Klubjában.

O Május 9., csütörtök, 9 óra
A születés – az új élet misztériuma. Konferen-
cia az Ifjúsági Házban.

O Május 9., csütörtök
14 óra: Csokonai Színház: Holdbeli csónakos. 
Tamási Áron-bérlet.
18 óra: Víg Kamaraszínház: Na’ Conxypanban 
hull a hó. Bérletszünet.

O Május 9., csütörtök, 16 óra
Varga László Uzsorások világa című 
könyvének bemutatója a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban. 

O Május 9., csütörtök, 17 óra
R.E.A.D. olvasóprogram az Amerikai Kuckóban.

O Május 9., csütörtök, 17 óra
Fény és építészet. Bazsányi Sándor iroda-
lomkritikus és Wesselényi-Garay Andor építész 
előadása a Medgyessy Ferenc Emlékmúze-
umban.

O Május 9., csütörtök, 17.30
ÖkoKör az Ifjúsági Házban.

O Május 9., csütörtök, 18 óra
Dumaszínház a Lovardában.
Fellép: Kiss Ádám, Badár Sándor, Tóth Edu.

O Május 9., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés Roskó Gábor retrospektív 
kiállításán a Modemben. Hornyik Sándor 
művészettörténész, a kiállítás kurátora kalau-
zolja a látogatókat.

O Május 9., csütörtök, 19 óra
Salsagyakorlás és buli a Sikk Klubban.

O Május 9., csütörtök, 19.30
Yaron Gottfried vendégszereplése a Bar-
tók Teremben. Műsoron: A. Harlap–Y. Barzilai: 
My Father will no longer bless the bread;
L. Bernstein: Chichesteri zsoltárok. Közreműkö-
dik: Daniella Lugassy (ének); Nagyváradi Állami 
Filharmónia Énekkara; Kodály Kórus Debrecen; 
Kodály Filharmonikusok Debrecen.

Programok            időrendben

Szent íbiszek és törpeflamingók: május 12-én a gondozók mesélnek az állatkert titkairól

21

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

O Május 10.
Ékszervilág. Langmár-Nagy Réka kiállítása a 
Tímárház – Kézművesek Házában. 
Látogatható: június 12-éig.

O Május 10.
Szilágyi Imre grafikusművész kiállítása a 
Déri Múzeumban. 
Látogatható: június 22-éig.

O Május 10.
Élő bolygónk színpompás növényvilága. 
Válogatás Soó Rezső bélyeggyűjteményéből a 
Malompark II. épületében. 
Látogatható: augusztus 31-éig.

O Május 10., péntek
Kékfrankos borkóstoló a Kölcsey Központ-
ban. Információ: Borudvar: (52) 533-555.

O Május 10., péntek
Fülemülék éjszakája. Tavaszi madármegfi-
gyelés a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Május 10., péntek
Cojones- / Just four- / Hangovers-
koncertek az Ifjúsági Ház Dharma Klubjában.

O Május 10., péntek, 17 óra
Aqua Zumba a Termálfürdőben. 

O Május 10., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus.
Téri Árpád-bérlet.
Horváth Árpád Stúdiószínház: Jászai.
Bérletszünet.

O Május 10., péntek, 20 óra
Skatch- / Skafunderz-koncert a Roncsbárban.

O Május 11–12.
Mihály-napi országos kirakodóvásár a 
Böszörményi úton.

O Május 11., szombat, 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozók a
Malomparkban.

O Május 11., szombat, 9 óra
Bababörze a Csapókerti Közösségi Házban. 
Regisztráció csak magánszemélyeknek a
(70) 370-5254-es telefonszámon.

O Május 11., szombat, 10 óra
Családi játszóházi program a Tímárházban. 
Papírdíszek készítése, gyöngyszövés.

O Május 11., szombat, 10.30
Beteljesült ígéret. Pünkösdi családi délelőtt 
a Debreceni Református Kollégium Múzeu-
mában.



O Május 11., szombat
10.30: Ákombákom – alkotókör apróságok-
nak a Modemben. 18 óra: Csáki László vizuális 
művész rendhagyó tárlatvezetése a Vicces szto-
rin. 20 óra: Kerti vetítés Csáki László animáci-
ós és krétafilmjeiből. 21 óra: Fűszer-Csemege. 
(A Dub Székház stábja bakelit-lemezjátszókkal 
felszerelkezve.)

O Május 11., szombat, 11 óra
Déri Frigyes egyiptomi gyűjteménye egy 
elfeledett nílusi utazás tükrében. Tárlatvezetés 
tart Mező Szilveszter muzeológus.

O Május 11., szombat, 14 óra
Debrecen irodalmi emlékhelyei. Keczán 
Mariann irodalomtörténész előadása a Med-
gyessy Ferenc Emlékmúzeumban. 

O Május 11., szombat, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Május 11., szombat, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 11., szombat, 18 óra
Kőnig-Trade–Balmazújváros - Békés férfi 
NB I/B. kézilabda-mérkőzés a Hódos Imre-ren-
dezvénycsarnokban.

O Május 11., szombat, 19 óra
Demjén Ferenc-szuperkoncert a Kölcsey 
Központban.

O  Május 11., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Mensáros 
László-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Jászai. Bérletszünet.

OMájus 11., szombat, 19 óra
Görög katolikus jótékonysági est a Józsai 
Közösségi Házban. 

O Május 11., szombat
21 óra: Török Ádám & Mini Corporation-kon-
cert a Roncsbárban, majd: 23.30: Debrec’N’Bass.

O Május 12., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Május 12., vasárnap, 10 óra
Zootitkok. A szent íbiszek és a törpeflamingók 
a Nagyerdei Kultúrparkban. Bepillantás az 
állatkerti állatok életének titkaiba – mesélnek 
a gondozók

O Május 12., vasárnap, 10 óra
Rajzfilmünnep az Apolló moziban. 10 óra: 
Bogyó és Babóca. 11 óra: Szaffi. 12.30: Kérem a 
következőt! – Sebaj Tóbiás – Süsü.
A sárkány.14 óra: Vuk. 14.30: A szépség és a 
szörnyeteg 3D.
16 óra: Így neveld a sárkányodat.
18 óra: C.A.K.O Rajzfilmstúdió filmjei.

O Május 12., vasárnap, 10 óra
Alma-koncert a Lovardában. 

O  Május 12., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Csipkerózsika. A Nagy-
váradi Szigligeti Színház Lilliput Társulatának 
vendégelőadása.

O Május 12., vasárnap, 11 óra
Vasárnapi múzeumpedagógia a Modem-
ben. Dimenzió 3-2-1.

O Május 12., vasárnap
14.30 és 15.30: Zumba az Élményfürdőben.
17 óra, 17.40 és 18.20: Szaunaprogramok.

O Május 12., vasárnap, 16 óra
Ahogy én szeretlek. Nótagála a Lovardában. 

O Május 12., vasárnap, 16.30
DVSC-TEVA–Videoton FC bajnoki labdarúgó-
mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O Május 12., vasárnap, 19 óra
Csokonai Színház: A nagy Romulus. Németh 
László-bérlet. Horváth Árpád Stúdiószínház: 
Jászai. Bérletszünet.

O Május 13., hétfő
Kim Plainfield-dobkoncert az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubjában.

O Május 13., hétfő 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Szíp kerekek, forogjatok!

O Május 13., hétfő, 14 óra
Virágzik a cseresznyefa. Báli mulatság a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 13., hétfő, 18 óra
3x12 Filmklub. Mispál Attila: A fény ösvényei. 
Helyszín: Carpe Diem teaház (Batthyány u. 8.).

O Május 13., hétfő
18.30: DEAC–MAFC férfi NB I-es futsalmérkőzés.
20.30: DEAC–Kincsem Lovaspark SE férfi 
NB II-es futsalmérkőzés a Hódos Imre-ren-
dezvénycsarnokban.
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Fergeteges komédia a Világjobbítók: modern Don Quijote-sztori a 90-es évek magyar 
„rögvalóságának” világában

Sokak által kedvelt vasárnapi program a régiségvásár. Több ízben is nézelődhetünk az 
elkövetkező hetekben a Kishegyesi úti Tesco-parkolóban: május 12-én, 26-án és június 9-én 
reggel 7 órától



O Május 13., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: Bolha a fülbe. Bérletszünet.

O Május 13., hétfő, 20 óra
Táncház a Sugalló zenekarral a Sikk Klubban. 

O Május 14., kedd, 17 óra
Tudom-e mérni a mérhetetlent? Baán Katalin 
fotóművész kiállítása a Józsai Közösségi 
Házban. Mny.: Szabó Antónia képzőművész. 

O Május 14., kedd
HABIDISZ-közgyűlés az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában.

O Május 14., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szíp 
kerekek, forogjatok! 10 óra: Az okos lány.

O Május 14., kedd
14 óra: Víg Kamaraszínház: Momo.
Bérletszünet.
19 óra: Csokonai Színház: Mint a fagyöngy. 
Erkel Ferenc A bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: Absinth. 
H. Péteri Nikola-bérlet.

O Május 14., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Termálfürdőben. 

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

O Május 14., kedd, 17 óra
Helytörténeti esték az Újkerti Könyvtárban. 
Létező és eltűnt tornyok Debrecen város köz-
pontjában – Papp József helytörténeti kutató 
vetített képes előadása.

O Május 14., kedd, 20 óra
Modem kertmozi. Szemző Tibor: Az élet 
vendége – Csoma-legendárium (2005).
A filmvetítés ingyenes.

O Május 15–18.
Virágzó kaktuszok és pozsgás növények 
kiállítása és vására a Malomparkban.
Családi pozsgás-élményültetés: szerda–péntek 
17–18 óra, szombat 10–11 óra.

O Május 15.
Eurofotoart – Kiállítás a 2012-es
Nemzetközi Szalon, a Nagyváradi Tavirózsa 
Fotóklub és a Romániai Fotóművészek Szö-
vetsége szervezésében a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban. Látogatható: június 6-áig.

O Május 15., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 15., szerda
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szíp 
kerekek, forogjatok! 10 óra: Az okos lány.

O Május 15., szerda
14 óra: Víg Kamaraszínház: Momo. Bsz.
19 óra: Csokonai Színház: Mint a fagyöngy. 
Erkel Ferenc B bérlet.

19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: Az őrült 
naplója. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház vendégjátéka.

O Május 15., szerda, 16.30
Hajdú-bihari helytörténeti esték a 
Méliusz-központban. Pallérozott férfiak 
egyesülete avagy társasági élet és művelődés a 
Debreceni Casinóban – Goda Éva előadása.

O Május 15., szerda, 17 óra
G. Orosz Piroska kötetének zenés bemuta-
tója a Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 15., szerda, 19 óra
Színházkomédia – avagy mi történik hátul? 
Vígjáték a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontban (Faraktár u. 67.).

O Május 16.–június 15.
László Melinda kortárs festőművész Belső 
horizont című kiállítása a Hal Köz Galériá-
ban. Megtekinthető hétfőtől péntekig 11–18 
óra között, szombaton 10–14 óra között.

O Május 16., csütörtök
Purisaca Golenya Ágnes előadása az Ifjú-
sági Házban.
Megújulás címszóval előadás-sorozat indul, 
melynek első előadója Purisaca Golenya 
Ágnes. A konferenciasorozat a mai elferdített 
tudományokat, a mára napvilágra került 
és elfogadott tényeket szeretné bemutatni 
másképpen, a nagyközönség elé tárni, doku-
mentumokkal, több évtizedes kutatómunkák-
kal alátámasztva.

O Május 16., csütörtök, 15 óra
Tudok egy varázsszót: Édesanya!
Anyák napi köszöntőműsor a
Homokkerti Közösségi Házban.
Közreműködik a Honvéd Táncegyüttes.

O Május 16., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: Szíp 
kerekek, forogjatok! 10 óra: Az okos lány. 

O Május 16–22., 17 óra
Szabó István-filmek az Apolló moziban. 16: 
Szerelmesfilm. 17: Mephisto. 18: Rokonok. 19: Az 
ajtó. 20: Bizalom. 21: Apa. 22: Álmodozások kora.

O Május 16., csütörtök, 17 óra
Retúr. Tollas Erik, Nagy Sarolta, Gnándt Ferenc 
és Szerdi Gábor csoportos kiállítása a Műterem 
Galériában. (Látogatható: június 15-éig.)

O Május 16., csütörtök, 17.30
ÖkoKör az Ifjúsági Házban.

O Május 16., csütörtök, 18 óra
Spanyol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Május 16., csütörtök, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 16., csütörtök, 19 óra
Salsagyakorlás és buli a Sikk Klubban 

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

Májusban tele lesz a város  gyerekeknek 
szóló programokkal. Minden család meg-
találhatja a lakóhelyéhez legközelebbi 
rendezvényeket!

Zumba az élményfürdőben és termálfürdőben: májusban több ízben is lehet csobbanni

23



O Május 16., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Világjobbítók. Honthy 
Hanna-bérlet. Víg Kamaraszínház: A rögöcsei 
csoda. Horváth Árpád-bérlet.

O Május 17., péntek
Akusztikus esték a Sikkben. Fellép:Wonderkids, 
Sons of Remedy, CAFY, 401, Bertha Zoli.

O Május 17., péntek
Our youth- / Better than ever- / Pit of Saron-
koncertek az Ifjúsági Ház Dharma Klubjában.

O Május 17., péntek 10 és 14 óra
Vojtina: Szíp kerekek, forogjatok!

O Május 17., péntek, 17 óra
Aqua-zumba a Termálfürdőben. 

O Május 17., péntek, 17 óra
Évzáró gyermekkoncert a Józsai Közösségi 
Házban a Muzsikáló Egészség Alapítványi 
Művészeti Iskolával.

O Május 17., péntek
18 óra: Víg Kamaraszínház: A rögöcsei csoda. 
Rajz János-bérlet.
19 óra: Csokonai Színház: Világjobbítók. Téri 
Árpád-bérlet.

O Május 17., péntek, 20 óra
Anti Fitness Club-koncert a Roncsbárban.

O Május 18–20.
Pünkösd a Hortobágyon. A hortobágyi 
kiállító- és bemutatóhelyek rendkívüli nyitva 
tartással és programlehetőségekkel várják a 
látogatókat. Információ: (52) 589-000.

O Május 18.–június 8.
Gonda Zoltán kiállítása a Kölcsey Központ 
Bényi Árpád-termében.
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O Május 18., szombat
Pásztorok ünnepe. Országos Gulyásverseny 
és Pásztortalálkozó a Hortobágyon.
Információ: (52) 589-110.

O Május 18., szombat
Karikás-pünkösd. Karikás-délután. Játszóház 
és táncház az Ifjúsági Házban.

O Május 18., szombat
Slambe’-festés az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában.

O Május 18., szombat, 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozók a 
Malomparkban.

O Május 18., szombat, 10 óra
Gyermeknap és a csapókerti pünkösdikirály-
választás a Liget téren. Kispályás foci, aszfalt-
rajzverseny, főzőversenyek, kézműves játszó-
házak, színpadi produkciók, gólyalábasok. 

O Május 18., szombat, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Május 18., szombat, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 18., szombat, 18 óra
DVSC-DEAC–Békéscsaba NB II-es labdarú-
gó-mérkőzés.

O Május 18., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Világjobbítók.
Csortos Gyula-bérlet.
Víg Kamaraszínház: A rögöcsei csoda. 
Mensáros László-bérlet.

O Május 18., szombat, 19 óra
Aquaticum 2X - Éjszakai fürdőzés újra két 
helyszínen – egy belépőért! Csúszdázás az 

Élményfürdőben, lazulás a termálvízben, gőz-
programok, italakciók és zene.

O Május 18., szombat, 20 óra
Compact Disco- / Ivan and the Parazol-
koncert a Roncsbárban.

O Május 19., vasárnap
14.30 és 15.30: Zumba az Élményfürdőben.
17 óra, 17.40 és 18.20: Szaunaprogramok.

O Május 19., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika – Rézangyalok, avagy 
rézfúvós kamarazene a Kölcsey Központban. 
Közreműködnek a DE Zeneművészeti Karából 
Némethy András, Plánk Jenő (trombita), Sar-
kadi Marcell (kürt), Boldizsár Zsolt (harsona), 
Orbán Ádám (tuba).

O Május 20., hétfő
14.30 és 15.30: Zumba az Élményfürdőben.
17 óra, 17.40 és 18.20: Szaunaprogramok.

O Május 21., kedd 
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: A mezei 
és a házi egér. 10 és 14 óra: Aliz, a lány, aki 
követte a fehér nyuszit.

O Május 21., kedd, 10 óra
Rajzkiállítás a Székelyföldi Legendárium 
programsorozaton részt vevő diákok alkotásai-
ból az Újkerti Könyvtárban.

O Május 21., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Termálfürdőben. 

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

O Május 21., kedd, 18 óra
Bürökpohár filozófiai műhely.
Beszélgetések Nemes László filozófus vezetésé-
vel a Műterem Galériában.
A program ingyenes.

O Május 21., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Absinth.
Zártkörű előadás.

O Május 22., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 22., szerda
Vojtina Bábszínház: 10 óra: A mezei és a házi 
egér. 10 és 14 óra: Aliz, a lány, aki követte a 
fehér nyuszit.

O Május 22., szerda, 15 óra
Hogyan nyertem 4 éves ösztöndíjat egy ameri-
kai egyetemre? Előadás az Amerikai Kuckóban.

O Május 22., szerda, 17 óra
Genf és Debrecen. Debreceni szemmel 
Európában. Nagy Attila vetített képes előadás-
sorozata a Malompark II. épületében.

O Május 22., szerda, 16.30
Irodalmi est sorozat a DAB-székházban 

Absinth: szerelem, élet és halál, sanzonok és bohém környezet Olt Tamás stúdiódarabjában

(Thomas Mann u. 49.). Kádár Nagy Lajos Holló 
László-díjas festőművész és Erdei Sándor költő 
Búcsú az ecsettől című könyvbemutatója. 
Közreműködik: Jőrös Andrea népdalénekes.

O Május 22., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Május 22., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Fodrásznő. Bérletszünet.

O Május 23., csütörtök, 9 óra
Közösségi tér és kreativitás. Konferencia és 
projektbemutató nap az Ifjúsági Házban.

O Május 23., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: A mezei és a házi 
egér. 10 és 14 óra: Aliz, a lány, aki követte a 
fehér nyuszit.

O Május 23., csütörtök, 13.30
Fák napja az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök
14 óra és 19 óra: Csokonai Színház: János 
vitéz. Bérletszünet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdiószínház: A gyertyák csonkig égnek. 
Bérletszünet. 85. előadás.

O Május 23–26., 17 óra
Olasz filmnapok az Apolló moziban.

O Május 23., csütörtök, 17 óra
Kinizsi-gála a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök, 17.30
ÖkoKör az Ifjúsági Házban.

O Május 23., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés a Vicces sztorin a Modemben. 
András Edit művészettörténész, műkritikus tart 
tárlatvezetést Csontó Lajos kiállításán. 

O Május 23., csütörtök, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 23., csütörtök, 19 óra
Salsagyakorlás és buli a Sikk Klubban
(Domb u. 1.)

O Május 24–26.
Gyermeknek lenni jó! Malompark gyermek-
napi vidámság. Zenés-táncos gyermeknapi 
vidámságok és kézműves-sokadalom.

O Május 24.
A Tájoló tűzzománc-szakkör és a Palmetta 
ötvöszománc-szakkör közös évadzáró kiállítása 
az Újkerti Közösségi Házban. Megnyitó: 17 órakor.

O Május 24., péntek
Verse-koncertek az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában. Fellép: Storm Raizer, Heartkiller.

O Május 24., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Aliz, a lány, aki követte a fehér nyuszit.

Praxis: tehetséges debreceni diákok, a Medgyessy-gimnázium díszlet- és jelmeztervező 
szakos hallgatóinak kiállítása látható a Vojtinában

O Május 24., péntek, 10 óra
Ki mit tud? – a bihari Állami Gondozottak 
Egyesülete rendezésében a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Május 24., péntek, 15 óra
Szavamat adom. Közéleti-irodalmi délután 
az Újkerti Könyvtárban.

O Május 24., péntek, 17 óra
Aqua Zumba a Termálfürdőben. 

O Május 24., péntek, 18.30
Világbajnok chéfek éjszakája a Hotel 
Lycium Átrium étteremben. Asztalfoglalás:
(30) 681-0498.

O Május 24., péntek
18 óra: Csokonai Színház: János vitéz.
Bérletszünet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: A gyer-
tyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Május 24., péntek, 19.30
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar kon-
certje a Bartók Teremben.
Műsoron: Mendelssohn: Die Heimkehr aus der 
Fremde, Op. 89; G. Mahler: Adagietto az
V. szimfóniából; A. Berg: Hegedűverseny; 
Brahms: I. szimfónia. Közreműködik: Kokas 
Katalin (hegedű). Vezényel: Hamar Zsolt.

O Május 24., péntek, 20 óra
Szabó Balázs Band-koncert a Roncsbárban.

O Május 25-26.
Gyereknap a Hortobágyon.
Információ: (52) 589-000.

O Május 25., szombat
Kelet Underground tehetségkutató 
gála és Sunshine in the boksz-koncert az 
Ifjúsági Ház Dharma Klubjában. Lego®KLIKK-
gyereknap. Raklapbútorfestés. Biciklialkatré-
szek újrahasznosítása.

O Május 25., szombat, 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozók a 
Malomparkban.

O Május 25., szombat, 9 óra
Rendkívüli gyermeknap a Józsai Könyvtár-
ban. 10 óra: Szimultán sakkverseny.
12 óra: A 13 című rajzpályázat értékelése, 
eredményhirdetés.
9–13 óra: matrica-cserebere, ügyességi játékok.

O Május 25., szombat, 10 óra
Vasutas majális és körzeti gyermeknap a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 25., szombat, 10 óra
Wesselényi-lakótelepi családi délelőtt a 
Tímárház – Kézművesek Házában.

O Május 25., szombat, 10 óra
Hétvégi családi játszóházi program a Tímár-
házban. Papírdíszek készítése, gyöngyszövés.

O Május 25., szombat 
10.30: Ákombákom – alkotókör apróságoknak 
a Modemben. 20 óra: Fűszer-Csemege. Zenei 
foglalkozás.

O Május 25–26., 11.30 és 13.45
Lotte és a holdkő titka. Gyereknapi vetítés 
az Apolló moziban.

O Május 25., szombat, 13.30
Józsai gyermeknap a Józsaparkban és a 
Józsai Közösségi Ház előtti téren.

O Május 25., szombat, 15 óra
Újkerti gyermeknap az Újkerti Közösségi Ház 
előtti téren.

O Május 25., szombat, 16 óra
Motolla-pünkösd a Homokkerti Közösségi 
Házban. Pünkösdi király és királyné választása, 
íjászat, harmatszedés, aranyalmajáték, május-
faállítás, táncház.



(Thomas Mann u. 49.). Kádár Nagy Lajos Holló 
László-díjas festőművész és Erdei Sándor költő 
Búcsú az ecsettől című könyvbemutatója. 
Közreműködik: Jőrös Andrea népdalénekes.

O Május 22., szerda, 18 óra
Szerda esti daloló a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárban.

O Május 22., szerda, 19 óra
Víg Kamaraszínház: Fodrásznő. Bérletszünet.

O Május 23., csütörtök, 9 óra
Közösségi tér és kreativitás. Konferencia és 
projektbemutató nap az Ifjúsági Házban.

O Május 23., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 óra: A mezei és a házi 
egér. 10 és 14 óra: Aliz, a lány, aki követte a 
fehér nyuszit.

O Május 23., csütörtök, 13.30
Fák napja az Újkerti Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök
14 óra és 19 óra: Csokonai Színház: János 
vitéz. Bérletszünet. 19 óra: Horváth Árpád 
Stúdiószínház: A gyertyák csonkig égnek. 
Bérletszünet. 85. előadás.

O Május 23–26., 17 óra
Olasz filmnapok az Apolló moziban.

O Május 23., csütörtök, 17 óra
Kinizsi-gála a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 23., csütörtök, 17.30
ÖkoKör az Ifjúsági Házban.

O Május 23., csütörtök, 18 óra
Tárlatvezetés a Vicces sztorin a Modemben. 
András Edit művészettörténész, műkritikus tart 
tárlatvezetést Csontó Lajos kiállításán. 

O Május 23., csütörtök, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 23., csütörtök, 19 óra
Salsagyakorlás és buli a Sikk Klubban
(Domb u. 1.)

O Május 24–26.
Gyermeknek lenni jó! Malompark gyermek-
napi vidámság. Zenés-táncos gyermeknapi 
vidámságok és kézműves-sokadalom.

O Május 24.
A Tájoló tűzzománc-szakkör és a Palmetta 
ötvöszománc-szakkör közös évadzáró kiállítása 
az Újkerti Közösségi Házban. Megnyitó: 17 órakor.

O Május 24., péntek
Verse-koncertek az Ifjúsági Ház Dharma 
Klubjában. Fellép: Storm Raizer, Heartkiller.

O Május 24., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér. 
Aliz, a lány, aki követte a fehér nyuszit.

Praxis: tehetséges debreceni diákok, a Medgyessy-gimnázium díszlet- és jelmeztervező 
szakos hallgatóinak kiállítása látható a Vojtinában

O Május 24., péntek, 10 óra
Ki mit tud? – a bihari Állami Gondozottak 
Egyesülete rendezésében a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Május 24., péntek, 15 óra
Szavamat adom. Közéleti-irodalmi délután 
az Újkerti Könyvtárban.

O Május 24., péntek, 17 óra
Aqua Zumba a Termálfürdőben. 

O Május 24., péntek, 18.30
Világbajnok chéfek éjszakája a Hotel 
Lycium Átrium étteremben. Asztalfoglalás:
(30) 681-0498.

O Május 24., péntek
18 óra: Csokonai Színház: János vitéz.
Bérletszünet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: A gyer-
tyák csonkig égnek. Bérletszünet.

O Május 24., péntek, 19.30
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar kon-
certje a Bartók Teremben.
Műsoron: Mendelssohn: Die Heimkehr aus der 
Fremde, Op. 89; G. Mahler: Adagietto az
V. szimfóniából; A. Berg: Hegedűverseny; 
Brahms: I. szimfónia. Közreműködik: Kokas 
Katalin (hegedű). Vezényel: Hamar Zsolt.

O Május 24., péntek, 20 óra
Szabó Balázs Band-koncert a Roncsbárban.

O Május 25-26.
Gyereknap a Hortobágyon.
Információ: (52) 589-000.

O Május 25., szombat
Kelet Underground tehetségkutató 
gála és Sunshine in the boksz-koncert az 
Ifjúsági Ház Dharma Klubjában. Lego®KLIKK-
gyereknap. Raklapbútorfestés. Biciklialkatré-
szek újrahasznosítása.

O Május 25., szombat, 8 óra
Rendszeres bélyeggyűjtő-találkozók a 
Malomparkban.

O Május 25., szombat, 9 óra
Rendkívüli gyermeknap a Józsai Könyvtár-
ban. 10 óra: Szimultán sakkverseny.
12 óra: A 13 című rajzpályázat értékelése, 
eredményhirdetés.
9–13 óra: matrica-cserebere, ügyességi játékok.

O Május 25., szombat, 10 óra
Vasutas majális és körzeti gyermeknap a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Május 25., szombat, 10 óra
Wesselényi-lakótelepi családi délelőtt a 
Tímárház – Kézművesek Házában.

O Május 25., szombat, 10 óra
Hétvégi családi játszóházi program a Tímár-
házban. Papírdíszek készítése, gyöngyszövés.

O Május 25., szombat 
10.30: Ákombákom – alkotókör apróságoknak 
a Modemben. 20 óra: Fűszer-Csemege. Zenei 
foglalkozás.

O Május 25–26., 11.30 és 13.45
Lotte és a holdkő titka. Gyereknapi vetítés 
az Apolló moziban.

O Május 25., szombat, 13.30
Józsai gyermeknap a Józsaparkban és a 
Józsai Közösségi Ház előtti téren.

O Május 25., szombat, 15 óra
Újkerti gyermeknap az Újkerti Közösségi Ház 
előtti téren.

O Május 25., szombat, 16 óra
Motolla-pünkösd a Homokkerti Közösségi 
Házban. Pünkösdi király és királyné választása, 
íjászat, harmatszedés, aranyalmajáték, május-
faállítás, táncház.



A történelem terhe. Roskó Gábor retrospektív kiállítása a Modemben látható 

MÉG LÁTOGATHATó TÁRLATOK

Joseph Kadar kiállítása
– Kölcsey Központ, május 12-éig

St. Matrix – Sesztina Galéria, 12-éig

Színes világunk gyermekszemmel 
– Petőfi Emlékkönyvár, 16-áig

Karácsony Krisztina festményei
– Újkerti Közösségi Ház, 17-éig

Virágok kézzel és géppel – Homok-
kerti Közösségi Ház, 22-éig

Bajusz István kiállítása – Elméleti 
Galéria (Nagyerdei krt. 98., Klinika) 
– 24-éig

Roskó Gábor retrospektív kiállítása
– Modem, 28-áig

Dajkáné Zsoldos Mária:
Megvalósult csipkeálom
– Élettudományi Galéria, 31-éig

Kotricz Tünde fotókiállítása 
– Benedek Elek Fiókkönyvtár, jún. 1-jéig

Vicces sztori. Csontó Lajos kiállítása
– Modem, 2-áig

Műhelytitkaink
– Tímárház, 6-áig

O Május 25., szombat, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok az Élményfürdőben.

O Május 25., szombat, 18.30
DEAC–Skorpio SE női NB II.-es futsalmérkőzés.

O Május 25., szombat, 20 óra
Personal Mode-koncert a Roncsbárban.

O Május 26., vasárnap
Gyermeknap a Nagyerdei Kultúrparkban.

O Május 26., vasárnap, 7 óra
Debreceni régiségvásár a Kishegyesi úti 
Tesco-parkolóban.

O Május 26., vasárnap, 8 óra
Nagyerdei gyereknapi kirakodóvásár az 
Ady Endre sugárúton.

O Május 26., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér.
Aliz, a lány, aki követte a fehér nyuszit.

O Május 26., vasárnap, 10 óra
Bubu, az Aquaticum kabalaelefántja várja 
a gyerekeket az Élményfürdőben.
Minden gyereknek 100 forint a belépő!
Csúszdázás, vízi játékok, testfestés.

O Május 26., vasárnap, 11 óra
Gyereknap a Modemben.
Rendhagyó, ingyenes vasárnapi
múzeumpedagógiai foglalkozás.

O  Május 26., vasárnap, 11 és 15 óra
Halász Judit gyermeknapi műsora a Köl-
csey Központban.

O Május 26., vasárnap
14.30 és 15.30: Zumba az Élményfürdőben.
17 óra, 17.40 és 18.20: Szaunaprogramok.

O Május 26., vasárnap,
16.30 DVSC-TEVA–Ferencváros bajnoki lab-
darugó-mérkőzés Oláh Gábor utcai stadionban.

O Május 27., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér.

O Május 27., hétfő, 14 óra
Pie & muffin baking contest.
Pite- és muffinkészítő verseny az Amerikai 
Kuckóban.

O Május 27., hétfő
14 és 18 óra: Csokonai Színház: János vitéz. 
Molnár Ferenc- és Ady Endre-bérlet.
19 óra: Horváth Árpád Stúdiószínház: Ballada 
a két sebzett hattyúról. Bérletszünet.

O Május 27., hétfő, 20 óra
Táncház a Sugalló zenekarral a Sikk Klubban
(Domb u. 1.)

O Május 27., hétfő
18.30: DEAC–Rubeola FC férfi NB. I-es 
futsalmérkőzés.
20.30: DEAC–R.F.C. férfi NB II-es futsalmérkőzés 
a Hódos Imre-rendezvénycsarnokban.

O Május 28.
Festőtanoda képzőművészeti szakkör 
évadzáró kiállítása az Újkerti Közösségi 
Házban. Megnyitó: 17 órakor.

O Május 28., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: A mezei és a házi egér.

O Május 28., kedd, 14 óra
Mit ér a bölcsészdiplomás, ha nő?
Előadás a Méliusz-központban.

O Május 28., kedd, 17 óra
Aqua-zumba a Termálfürdőben. 

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

O  Május 28., kedd 20 óra
Modem Kertmozi: Pálfi György: Hukkle (2002).

O Május 28., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Közép-Európa Táncszín-
ház: Horda. Nagy György-táncbérlet.

O Május 29., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Május 29., szerda, 17 óra
Világörökségünk, a Hortobágy Klub: 40 év 
a természetért. Kovács Gábor, természetvédelmi 
felügyelő előadása a Diószegi Sámuel Természet-
védelmi Oktatóközpontban (Kartács u. 25.).

O Május 29., szerda, 17 óra
Magyar Jövő folyóirat irodalmi estje a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Május 29., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ballada a két 
sebzett hattyúról. Bérletszünet.

O Május 30., csütörtök, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A titok.
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Halász Judit gyermeknapi műsorával május 26-án 11 és 15 órakor találkozhat a közönség a 
Kölcsey Központban

Bach: h-moll mise. A nagytemplomi koncert karmestere Helmuth Rilling, a közreműködők 
között a Kodály Kórus is ott lesz június 8-án

O Május 30., csütörtök, 15 óra
Egészségünkre! – Dietetikai tanácsok nyárra, 
orvosi előadás reumatológiai problémákról a 
Belvárosi Közösségi Házban.

O Május 30., csütörtök, 17 óra
Jogi tanácsadás a Csapókerti Közösségi Házban.

O Május 30., csütörtök, 17 óra
Movie night az Amerikai Kuckóban.

O Május 30., csütörtök, 17.30
ÖkoKör az Ifjúsági Házban.

O Május 30., csütörtök, 18 óra, 18.40 és 19.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Május 30., csütörtök, 19 óra
Salsagyakorlás és buli a Sikk Klubban

O Május 30., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Ballada a két 
sebzett hattyúról. Bérletszünet.

O Május 31., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató.

O Május 31., péntek, 10 óra
Gyermeknap a Homokkerti Közösségi Házban. 
Kézművesfoglalkozások, gyermek-játszóház, 
táncbemutató, táncház, csapatjátékok, rajzver-
seny, selyemfestés.

O Május 31., péntek, 17 óra
Aqua-zumba a Termálfürdőben. 

O Május 31., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Don Giovanni – opera-
keresztmetszet.

O  Június 1., szombat
Játszadozoo. Játszóház az állatkertben.

O Június 1., szombat, 13.30
Gyűjtőhobbisok figyelmébe! Csereberedél-
után az Ifjúsági Házban.

O Június 1., szombat, 17 óra, 17.40 és 18.20
Szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O Június 1., szombat, 18 óra
DVSC-DEAC–Kazincbarcika NB II-es labda-
rúgó-mérkőzés.

O Június 2., vasárnap
III. Bakelitlemez-börze az Ifjúsági Ház 
Dharma Klubjában.

O Június 3., szerda, 17 óra
London és Debrecen. Debreceni szemmel 
Európában. Dr. Nagy Attila vetített képes elő-
adás-sorozata a Malompark II. épületében.

O Június 4., kedd, 17 óra
Angol társalgási klub az Amerikai Kuckóban.

O Június 5., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O  Június 5., szerda, 15 óra
Afganisztán magyar szemmel. Karasi 
Miklós Attila vetítéssel egybekötött előadása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O  Június 6-10.
Ünnepi könyvhét. Info: www.fonixinfo.hu

O Június 6., csütörtök, 17.30
ÖkoKör az Ifjúsági Házban.

O Június 8-9.
11. Debreceni Pulykanapok a Kossuth téren 
és a belvárosi sétálóövezetben.

O Június 8., szombat
Játszadozoo – Játszóház az állatkertben.

O Június 8., szombat, 10 óra
KreDenc alkotói piac a Malomparkban.

O  Június 8., szombat, 19.30
Bach: h-moll mise. A karmester: Helmuth 
Rilling. Koncert a Református Nagytemplom-
ban. Műsoron: Bach: h-moll mise, BWV 232. 
Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen; Kodály 

Filharmonikusok Debrecen. Vezényel: Helmuth 
Rilling. Karigazgató: Pad Zoltán.

O június 9., vasárnap, 7 óra
Régiségvásár a Kishegyesi úti Tesco-parkolóban.

O Június 9., vasárnap, 10 óra
Zootitkok. A struccok és az antilopok a
Nagyerdei Kultúrparkban.

Előzetes:
O Június 18.–július 13.
Nyári színházi esték. Info: www.fonixinfo.hu

O  Június 20-22.
Vekeri Fesztivál a Vekeri-tónál. 
Info: vekerifesztival.hu

O Június 28-30.
III. Debreceni Motoros Fesztivál.
Info: www.debrecenifesztival.hu

O Július 17-21.
Campus Fesztivál a Nagyerdőn.
Info: www.campusfesztival.hu
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Új vezető
Az iskolarendszer át-
alakítása az oktatási 
intézmények dolgozóinak 
foglalkoztatásában is vál-
tozást hozott. Januártól az 
általános iskolai és gimná-
ziumi pedagógusok a Kle-
belsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz kerültek 
át, míg a működtetésért 
felelős debreceni dolgozók 
a közterület-felügyelethez. 
Májustól az önkormányzat megszüntette az átme-
neti állapotot, és az iskolák fenntartására létrehozta 
a Debreceni Intézményműködtető Központot. Az 
intézmény vezetésével a közgyűlés Hajnal Jánost 
bízta meg, aki a Debrecen TISZK Nonprofit Kft. és az 
Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kft. ügyvezetői feladatait látta el.

O SZÉKELYEK PARKJA DEBRECENBEN. Még 
márciusban tett javaslatot Kósa Lajos polgármester 
a Medgyessy sétány melletti terület Wass Albert-
szobrot környező részének a székelyekről történő 
elnevezésére. A közgyűlés április 25-i döntése 
alapján az érintett közterület a Székelyek parkja 
elnevezést kapta.

Virágosztás
A hagyományoknak megfelelően a város egyéni 
önkormányzati képviselői idén is osztanak virágokat 
a debrecenieknek. Ezek időpontjai folyamatosan 
kerülnek fel a debrecen.hu internetes portálra. A 
Korzó lapzártájáig az alábbi információk érkeztek.
O Becsky Tibor: előzetes egyeztetés alapján. Tele-
fon: (20) 661-6438.
O Kovács István: május 25., 10 óra, Vámospércsi 
út 84. (a DRKK előtt)
O Szabó Gyula: május 22., 14.30–15.30: Epreskerti 
Általános  Iskola udvara; 16–16.30: Ispotály utcai 
Óvoda; 17–18: Vadász utca, a 42-es  busz  végállo-
másánál; 19–19:30: Szepes, Sárgadülő 29. Osztás  
érkezési  sorrendben, a virágkészlet  erejéig.
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Kezdődhet a vidámság
Idén is átvizsgálták a játékokat, jöhetnek a látogatók 
a Vidámparkba! A Nagyerdei Kultúrparkban működő 
szórakoztató létesítmény az egyetlen hazánkban, ahol 
állatkert és vidámpark együtt működik. Egyik külön-
legessége az 1800-as évek végén készült, hársfából 
faragott lovas forgó; ebből mindössze három van 
Európában. A tavaly megnyitott Toldi-panoptikum, az 
örök klasszikus dodzsem vagy az óriáskerék mellett ott 
a kisvasút is, amivel az egész területet be lehet utazni.

A Vidámparkba állatkerti belépővel idén is ingyen 
be lehet menni. Ha valaki csak ide szeretne jönni, 200 
forintért válthat jegyet. Az egyes játékokra 300-600 
forintért lehet felülni. Niytva mindennap 9-től 18 óráig. 

1960 óta működik I évi 240 ezer látogatót fogad
17 játékállomás kínál szórakozást I belépés: csak 200 forint



LG ART COOL 
A09….KR
339 000 Ft-tól

Hűs levegő
a kánikulában is

Az oldal támogatója:

Az árak bruttó árak, és szereléssel értendők Debrecen területén.

LG Athena 
Inverter P09…MN  
469 900 Ft-tól

LG ART COOL 
GALLERY G09….PK 
354 900 Ft-tól

LG Eco E09….EK           
216 900 Ft-tól

Ice-Star Kft  I  Debrecen, Mikepércsi út 10.  I  Tel: (52) 470-647
info@ice-star.hu  I  www.ice-star.hu
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Bemutatóterem: 4031 Debrecen, Lenkey János u. 6.
Tel.: + 36 70 360 9538  I  + 36 70 360 9619  I  Info@lorincziablak.hu I  www.lorincziablak.hu

Szolgáltatásaink: 
Műanyag nyílászárok gyártása, szerelése  I  Ablakos és íves szerkezetek  I  Télikertek  I  Kűlső és belső 
párkányok  I  Hő- és hangszigetelt alumíniumredőnyök  I  Műanyag redőnyök, svéd reluxák  I  Mobil- és 
fix keretes szúnyoghálók  I  Szalagfüggönyök, harmonikaajtók  I  Térelválasztó, roletták, napellenzők
Garázskapuk  I  Redőnyök, ajtók, ablakok szervize, javítása  I  Ingyenes: felmérés, árajánlat, szaktanácsadás!

Műanyag nyílászáró termékeinket 75 mm-es profilból és 7 légkamrás rendszerből készítjük, melyre
10 év garanciát adunk!

Vendégjátékok
Különleges előadásokkal találkozhat a debreceni közönség má-
jusban, mivel a Csokonai Színházban vendégeskednek a nagy-
váradi, a sepsiszentgyörgyi és a székelyudvarhelyi színházak.

A nagy Romulusban, Dürrenmatt keserű komédiájában a 
birodalom sorsa már eldőlt, az utolsó római császár tyúkokat 
tenyészt... A nagyváradi társulat előadását május 10-én, 11-én 
és 12-én 19 órától láthatják a nézők.

Mint a fagyöngy (képünkön) címen készült mozgásszínházi 
előadás Abe Kobo világhírű regénye, A homok asszonya nyo-
mán a sepsiszentgyörgyi M-Stúdió produkciójában – Debrecen-
ben május 14-én és 15-én kerül színre a darab.

A Világjobbítók című vígjáték Szatmárnémetiből érkezett. 
Don Quijote, a bús képű lovag s fegyverhordozója figuráját 
a szerző, Tasnádi István áthelyezte magyar környezetbe, a 
kilencvenes évek végének balkanizálódott miliőjébe. Műsoron 
16-án, 17-én, 18-án 19 órától lesz.
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Nyári divat
Debrecenben
Kondás Kata négy éve van a divatszakmában. A 18 
éves debreceni lány mára bejárta világot. Volt már 
Calvin Klein-, Jan Paul Gautier- és Armani-modell is. 
Megkérdeztük, mit gondol az idei nyár divatjáról.

– A fekete-fehertől a pasztell, barnás árnyala-
tokon át egészen az élénk neon színekig minden 
jellemző lesz. A minták is dominálnak majd, mint 
példaul a szafari, az egzotikus, a virágos, a kockás 
és a csíkos. Bármi keverhető bármivel, de természe-
tesen csak mértékkel. Különféle anyagok, formák es 
még sok más izgalmas újdonság vár ránk. Mindenki 
bátran öltözködhet a saját stílusának es egyéni-
ségének megfelelően, hiszen ma szinte minden 
divatosnak számít.

(vállaji)
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Június 18. 17.30 és 20.30 – Kölcsey Központ, Nagyterem

Peter Shaffer:
Black comedy – VilágoS, hogy komédia
bohózat egy felvonásban – a CeNtrál SzíNház előadása
Mindkét előadás előtt Beatles koncert!

Június 21–22. (esőnap június 23.) 20.30 – Drhe udvara

hunyady Sándor: loVagiaS ügy
zenés vígjáték 3 felvonásban –
a KariNthy SzíNház előadása

Június 25. (esőnap június 26.) 20.30 – Drhe udvara

Neil Simon:
az utolSó hőSSzerelmeS
vígjáték három felvonásban – a Játékszín előadása

Július 1–2. (esőnap július 3.) 20.30 – Drhe udvara

ray cooney – tony hilton:
1x3 Néha 4, aVagy egySzerháromNéhaNégy 
bohózat két részben – a Madách Színház előadása

Július 4. (esőnap július 5.) 20.30 – Drhe udvara

maga leSz a férjem!
zenés vígjáték két felvonásban –
a turay ida Színház előadása

Július 6. (esőnap július 7.) 20.30 – Drhe udvara

gyárfás miklós: taNulmáNy a Nőkről
zenés válóok két részben –
a Budaörsi Játékszín előadása

Július 9–10. (esőnap július 11.) 20.30 – Drhe udvara

Sugar (avagy „Van, aki forrón szereti”)
Broadway musical két felvonásban –
a turay ida Színház előadása

Július 12. (esőnap július 13.) 20.30 – Drhe udvara

dr. Vitéz miklós – Vadnai lászló:
meSeautó
zenés vígjáték két részben – a Körúti Színház előadása

drhe udVara (volt tanítóképző Főiskola)
éS a kÖlcSey kÖzPoNt

Június 27–28. (esőnap június 29.) 20.30 – Drhe udvara

jack Popplewell – robert thomas:
a hÖlgy fecSeg éS Nyomoz 
krimi vígjáték két részben – a Játékszín előadása

www.fonixinfo.hu
Információ • Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. • Tel.: 52/518-400

Jegyek elővételben kaphatók: Kölcsey Központ, Apolló Mozi, Főnix Csarnok, Tourinform iroda és az Interticket hálózatában (www.interticket.hu)
www.facebook.com/KolcseyKozpont

Aranykor
Ezen a címen nyílt 
tárlat Fekete György 
munkáiból a Belvárosi 
Galériában. A Kos-
suth-díjas belsőépítész 
és iparművész tagja 
a Magyar Művészeti 
Akadémiának, s ma a 

Bach-mise a
Nagytemplomban
J. S. Bach h-moll miséje egyike a zeneirodalom leg-
jelentősebb s egyúttal legtalányosabb alkotásainak. 
Ezzel a nagyszabású művel zárja 2012/2013-as 
évadát a Kodály Filharmónia júniusi 8-án a Nagy-
templomban. 

A darab egyes részei huszonöt éven keresz-
tül (1724 és 1749 között) különállóan készültek, 
számos közülük Bach korábbi kantátatételeinek 
adaptációja. A terjedelmes alkotás ennek ellenére 
bámulatosan egységesnek hat, s előadása a muzsi-
kusok számára óriási szellemi és művészi erőpróbát 
jelent.

A Kodály Kórust, a Kodály Filharmonikusokat, va-
lamint a négy kiváló énekest – Julia Sophie Wagner, 
Bakos Kornélia, Kálmán László, Tobias Berndt – a 
világhírű Helmuth Rilling dirigálja, aki a legavatot-
tabb Bach-dirigensek közé tartozik. A régizene elő-
adói gyakorlatával foglalkozó kurzusai világszerte 
ovációt váltanak ki – nem véletlen hát a hatalmas 
érdeklődés az évadzáró koncert iránt!

O SIMONYI-NAPOK. Idén június 7–8-án tartják a 
XV. Simonyi-napokat, amely idén nemcsak Simonyi 
óbester emléke, hanem a rendezvénysorozat meg-
álmodója, az idén elhunyt Emődy Dániel előtt is tisz-
teleg. A programokról bővebben: simonyi.meliusz.hu

köztestületté váló intézmény első választott elnöke 
is. Május 30-áig látható életmű-kiállításán azokkal 
a famozaik kompozíciókkal, grafikákkal, tárgyakkal, 
kisplasztikákkal, könyvekkel és illusztrációkkal ta-
lálkozhatnak a debreceniek, melyek nem köthetőek 
szigorúan a belsőépítészeti tervező tevékenységé-
hez. 
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Májusi filmkavalkád

Star Trek 2:
Sötétségben

Másnaposok 3.A zöld ura

Jó hír a sci-fi híveinek, hogy hamarosan újra megér-
kezik az Enterprise... Legalábbis a mozikba. Amikor 
a hajó legénységét hazahívják, kiderül, hogy egy, 
a szervezeten belülről jövő megállíthatatlan erő 
felrobbantotta a flottát, és mindent, amit a flotta 
képviselt, és ezzel a világunkat válságba sodor-
ta. Kirk kapitány elindítja az embervadászatot a 
háborús zónába, hogy elkapja az embert, aki maga 
egy tömegpusztító fegyver. Miközben folyik az élet 
és halál világméretű sakkjátszmája, szerelmek 
kerülnek veszélybe, barátságok szakadnak szét, és 
áldozatokat kell hozni az egyetlen családért, ami 
Kirknek maradt, azaz a legénységért.

Az erdő mélyén különös lények élnek. Világunk-
kal párhuzamosan létezik egy eddig sosem látott 
dzsungelbeli civilizáció, melyben a jó és a rossz örök 
küzdelme folyik. Egy csoda folytán egy fiatal lány 
is belekeveredik ebbe a fantasztikus világba, ahol 
néhány furcsa társ oldalán kénytelen keresztülvere-
kednie magát a gonoszok csapdáin, hogy megment-
se a titkos világot és a miénket.

Nagyon jó barátok, imádnak bulizni – viszont nincs 
szerencséjük. Először Las Vegasban, azután az 
egzotikus Thaiföldön ütötték ki magukat elképesztő 
módon, pusztán egy-egy lagzi ürügyén. Most nincs 
esküvő, nincs tehát legénybúcsú sem. Vagyis, ha 
minden jól megy, nem történhet semmi baj... Tény-
leg így lesz? Kiderül ebből a fergetegesnek ígérkező 
vígjátékból.

Moziműsor
Filmek az Apollóban

NAGYTEREM
9–15. 13.45, 16 óra Veszélyes vágy
9–15. 18.45, 20.30 A hallgatás szabálya
16–22. 14, 17, 20 óra  Django elszabadul
23–29. 20.30  Kvartett
23–29. 13.45, 16, 18.15  Croodék
30. – szept. 5.: 18.15, 20.30 Lotte és a holdkő titka
30.– június 5. 18.15, 20.30  A hipnotizőr

KISTEREM
9–15. 16 óra Jurassic Park 3D
9–15. 18 óra A méhek világa
9–15. 20 óra Feledés
16–22. 16 óra  Zambézia
16–22. 18 óra  A pingvinkirály
16–22. 20 óra   Parker
23–29. 16, 18 óra   Tajtékos napok
23–29. 20 óra  Vasember 3.
30.– június 5. 18 óra  Lore
30.– június 5. 16, 20 óra  Másnaposok 3.

ART TEREM
9–15. 17 óra Hogyan nevezzelek?
9–15. 19.30 A sziget
16–22. 19.30  Emberrablás
23–26. 19.30, 27-29. 17, 19.30 Play, gyerek ”játék”?
30.– június 5. 17 óra A Vaslady
30.– június 5. 19.30 Szex az ex után

Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!
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Megfejtéseiket
május 23-áig várjuk a DTV címére,
ill. a rejtveny@debrecenikorzo.hu 

címre.

A helyes megfejtést beküldők között 
két, a DKV gondozásában megjelent, 
A debreceni kötöttpályás közlekedés 

120 éve c. kötetet sorsolunk ki.

Előző rejtvényünk
szerencsés megfejtői:

Paczolay Sándorné (Laktanya u.) és 
Koppányi Györgyné (Miklós u.).  

O ÍGY ÉLTEK A MAGYAR URAK. Régi hagyománya van a társadalomtörténeti 
kutatásoknak a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében. Április végén három 
kiadvány bemutatóját tartották, köztük „A magyar arisztokrácia társadalmi 
sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok” című tanulmánykötetét is, 
mely a Speculum Historiae Debreceniense sorozat 12. darabjaként látott napvi-
lágot. Mint Orosz István professzor írja bevezetőjében, korábban Szabó István és 
tanítványai vizsgálódásaiban a parasztság múltja és a paraszttársadalom ku-
tatása volt a meghatározó. Mára a kutatások horizontja kiszélesült: mezővárosi, 
városi polgárok, hajdúk és más privilegizált szabad társadalomelemek kutatásá-
ra is sor került a „debreceni iskolában”. Ez mutatkozik meg ebben a kötetben is, 
melyben debreceni, egri, nyíregyházi szerzők tanulmányai olvashatók – többek 
között – az arisztokrácia és a parasztság életének közös pontjairól, perekről és 
karriertörténetekről, valamint az erdélyi földbirtokos arisztokrácia pusztulásáról.

O A belváros egyik kedvelt, népszerű helye az Üstökös Pálinkázó.
A Simonffy u. 1/C (tel.: 790-059) alatt található hangulatos vendéglátóhely 
- a jó idő megérkeztével - már teraszával is csábítja az arra járókat. 

Udvarias kiszolgálással, kellemes környezettel, finom italokkal várják a 
betérőket. Nevükhöz híven több mint 110-féle pálinkából válogathat náluk a 
vendég – érdemes tehát kóstolgatni, kísérletezgetni. Emellett pedig csapolt 
sörök, kávékülönlegességek, koktélok is kaphatók az Üstökösben.
Igény szerint osztálytalálkozóknak, leány- és legénybúcsúknak, családi 
és baráti találkozóknak is helyet biztosítanak. Lehet róluk az interneten is 
olvasni a www.ustokospalinkazo.hu címen, ám talán ennél is többet ér, 
ha betérünk hozzájuk, és személyesen győződünk meg róla, milyen vendég-
marasztaló is ez a hely. 

Hagyomány és minőség, baráti áron – ez a jelszavuk, s délelőtt 10-től 
hajnal 1-ig tartanak nyitva. 

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

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

Közreműködik:
Julia Sophie Wagner, Bakos Kornélia, 
Kálmán László, Tobias Berndt – ének
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Pad Zoltán) 
Kodály Filharmonikusok Debrecen

Vezényel: Helmuth Rilling

J. S. Bach: h-moll mise
A karmester: Helmuth Rilling
2013. június 8., 19.30  Református Nagytemplom

Tiszta udvar, rendes ház

O A Megtestesülés Plébánia közössége hagyo-
mányos családi napot tart május 20-án, pünkösd 
második napján, több mint 300 fő részvételével.
wA délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise lesz a nap 
megnyitója

Idén is meghirdeti Debrecen önkormányzata, a Kőr 
Dáma Egyesület, a Debreceni Közterület-felügyelet 
és az AKSD Kft. a „Tiszta udvar – rendes ház” akciót 
az élhető környezetért. Jelentkezni június 3-áig az 
alábbi kategóriákban lehet: családi ház, zárt udva-
ros társasház, lépcsőház, intézmények. 
Nevezési lapok: régi városháza Sas utcai portája  O  
új városháza (Kálvin tér 11.)  O  Hajdú-bihari Napló 
Dósa nádor téri székháza  O  az AKSD Kft. ügyfél-
szolgálati irodája (Vígkedvű M. u. 7)  O  Debreceni 
Közterület-felügyelet  (Bem tér 14.)  O  Kölcsey 
Központ információs pultja (Hunyadi u. 1–3.)
A nevezési lapok letölthetők az internetről is: 
www.aksd.hu, www.debrecen.hu
Nevezéseket csak Debrecen közigazgatási területé-
ről, olvasható adatokkal és aláírással fogadnak el 
a szervezők. A szemlézés június 15-étől folyamato-
san, előzetes értesítés alapján történik. Eredmény-
hirdetés augusztus 16-án a Kölcsey Központban.

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

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

 Előkészítés, grafika: Gyarmati Anett
 Lapterv: Petromán László 
 Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

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

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