advent DEBRECENBEN
Más ez az év, mint a többi,
mégsem maradunk ünnepi hangulat nélkül
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Vegyük tudomásul, hogy karácsony nem mindenkinek
a meghitt szeretet ünnepe. Bizony, sokan vannak, akiknek épp azért szomorú ez az ünnep, amiért másoknak
az egyik legszebb, legszentebb. S bár e komor gondolat nem teheti tönkre az ünnepelni tudók örömét,
mégsem fordíthatjuk el tekintetünket azoktól, akiknek
nem jut abból a szépségből, amely a mi karácsonyunkat bearanyozza.
Mennyire sokat elárul, világunk rendjének forrására
világít rá az a bölcseleti megállapítás, hogy a bánat
csökken, az öröm fokozódik, ha megosztják! Tehát
örömre és kapcsolatra vagyunk teremtve. A karácsony
akkor szép, attól szép, hogy sok ajándékot kapunk és
adhatunk. Persze, nem mindet színes papírba csomagolva. Egy közösen elénekelt Mennyből az angyal
is könnyeket csalhat a szemekbe. Ha sokan vannak,
akikkel megoszthatom az örömet, az fokozza az én
karácsonyi örömömet. Egyedül nem ünnepelhetünk.
Igaz, nem a létszám szabja meg az ünnep hőfokát,
hanem a szeretet intenzitása, amellyel megéljük azt.
A másik ember lehetőség, hogy gyarapítsam az örömöt; az övét is, s – ennek következtében – a magamét
is. A karácsony a másik fölfedezésének ünnepe. Bánatának, szükségének, de örömének és boldogságának is
a fölismerése. Megosztom vele ezt is, azt is.
Messze még a karácsony? Hányat kell aludni még?
Nem kell aludni egyetlenegyet sem ahhoz, hogy
embertársamat fölfedezzem. Itt van mellettem, a
közelemben, a környezetemben. Nem kell megvárni
december végét, hogy elinduljak a szeretet megosztásának útján. Már most is karácsony felé haladok,
ha adni tudok. Itt van a karácsony – nem a nyakunkon, hanem a szívünkben. Csak meg kell nyitni, hogy
fölfedezzük.
Kocsis Fülöp
érsek-metropolita, Hajdúdorogi Főegyházmegye
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A járvány ellenére is
dolgoznak a múzeumban

Időhúzás a Modemben
Kicsiny Balázs az egyik legsokoldalúbb, nemzetközileg is elismert kortárs magyar képzőművész.
Eltérő időrétegeket sűrít össze egy-egy műalkotásban, így mutat rá az idő- és térbeli távolságok illékonyságára, a különböző korok egymásra
épülésére és azok párbeszédére. A Modemben
megrendezett – és majd csak a szigorítások után
látogatható – tárlat különlegessége, hogy az
intézmény második emeleti csarnokszerű kiállítótermében most először láthatjuk majd fizikailag
egymás mellett Kicsiny tizenkét ikonikus installációját, amelyek ez által szimbolikusan is első
ízben kerülnek egymással párbeszédbe. ■

Noha a kormányrendeletnek megfelelően látogatókat nem fogadhatnak – jelen állás szerint – december 10-éig a Déri Múzeum és tagintézményei
(Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás és a Debreceni
Irodalom Háza, Honvédtemető és Mauzóleum),
munkatársaik azonban továbbra is dolgoznak.
Tart a múzeum hatalmas gyűjteményének
felülvizsgálata, a közelmúltban bekerült anyagok,
így például az irodalmi hagyatékok feldolgozása.
A muzeológusok készülnek a jövő évi kiállításokra,
tanulmányokat írnak. A régészek különböző feltárásokon, több munkatárs pedig a leletek feldolgozásán munkálkodik. A teremőrök, műszaki szakemberek a kiállítóterek tisztogatásán, portalanításán is
dolgoznak, de többségük a gyűjtemények munkáját
is segíti. Digitalizálnak: tárgyleírásokat rögzítenek,
a gyűjteményben található kéziratokat archiválják
stb. Mások a gyűjteménykezelők és muzeológusok
munkáját segítik, többek között a raktárak átrendezésével.

Találkozás a robottal
Ha kíváncsi vagy, ki küldte el az első SMS-t, miért
nem repültek a Space Shuttle űrsiklói soha Szilveszter
napján, vagy melyik az egyik legellentmondásosabb
betűtípus a világon, akkor érdemes ellátogatnod a
DigITér Debrecen Facebook-oldalára decemberben!
Az Agórában tavasszal megnyílt új digitális élményközpont az informatika világába kalauzolja el az
érdeklődőket. Bár a járványügyi helyzet miatt most a
DigITér sem tud látogatókat fogadni, a Facebook- oldalán található videók és posztok segítségével megismerkedhettek a kiállítótérben található demonstrációs
eszközökkel, például a 120 centi magas humanoid
robotottal, Pepperrel, az iparban is használatos robotkarokkal, vagy a ház legkedveltebb látványosságának
számító, Aibo nevű robotkutyussal. Mindezek mellett
bepillantást nyerhettek a robotépítés kulisszatitkaiba, de olvashattok az informatika jelentős hazai és
külföldi alakjairól, vagy a tudományterület legújabb
eredményeiről és érdekességeiről is. ■

A múzeumpedagógusok és szervezők azon
fáradoznak, hogy a következő napokban-hetekben
rendszeresen frissüljenek a közönség számára is
izgalmas oldalak, mivel a programok nagy része így
átkerül az online térbe.
Az érdeklődőket pedig arra buzdítják, hogy látogassák a múzeum honlapját, tájékozódjon közösségi oldalaikon, és merüljenek el a folyamatosan
bővülő digitális tartalmakban!
A Déri Múzeum készül arra, hogy – amint lehetséges – újranyissa kapuit. ■
O NYITVA A PÉNZTÁR. A Csokonai Színház jegypénztára a szigorítások ideje alatt
is nyitva tart. Természetesen nem a felújítás
alatt álló Kossuth utcai épületben, hanem a
Víg Kamaraszínházban. A jegyek visszaváltása
itt lehetséges hétfőtől péntekig 9–12 óráig és
13–19 óráig. Bővebb információ ezen a számon
kérhető: (52) 455-075, illetve a jegypenztar@
csokonaiszinhaz.hu email címen. ■
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Advent Debrecenben
Más ez az év, mint a többi, mégsem maradunk ünnep nélkül
Debrecenben. Felöltöztették a város főterén álló karácsonyfát: több száz gömb került fel az ágakra, az égőkből pedig
mintegy 16 és fél ezer. Máskor ezen a helyen az árusok
bódéi állnak, idén azonban – a járvány miatt – Debrecenben
is elmarad az adventi vásár, nem lesz óriáskerék és jégpálya
sem.
Helyet kapott a főtéren az „Elég neked az én kegyelmem”
elnevezésű virágkocsi, amely a nemzeti összetartozás évének tiszteletére készült a virágkarnevál idejére. A kereszténységet és a magyar történelmet jelképező elemekből álló
kompozíció mellett a betlehemi jászol is kikerült a Kossuth
térre.
Idén mintegy 200 ezer fényforrás öltözteti ünnepi fényekbe a várost. A Piac utca teljes hosszában a Kossuth tértől a Petőfi térig, a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, a
Kálvin téren, a nyugati kiskörúton, a Szent Anna utcán gyer-

Élőben közvetített koncertek
A Kodály Filharmónia Debrecen az újabb rendezvényzárlattal újratervezte programját, az előreláthatólag december 11-éig tartó időszakra ismételten és gyorsan átállt az online koncertezésre: a Kölcsey
Központból élőben közvetített hangversenyekkel várja a közönséget
a képernyők elé, a szokásos keddi koncertnapokon, 19.30-tól.
Az első, közönség nélküli, november 17-én megtartott koncert
szólistáinak Kokas Katalin Liszt-díjas és Kelemen Barnabás Kossuthés Liszt-díjas hegedűművészeket hívták meg; a muzsikus-házaspár
közreműködésével, Kovács László vezényletével egy izgalmas válogatást játszottak a vonós zeneirodalom remekeiből. Ezt követően a
november 24-én sugározott koncerten Weiner, Grieg és Wolf Péter
darabjait vezényelte Kovács László karmester. December 1-jén pedig
a Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, Bogányi Gergely szólóestjét
hallgathatták meg a képernyők előtt a klasszikus zene szerelmesei.
Az online koncertsorozat december 15-én Ránki Dezső Liszt-díjas
zongoraművész és a Kodály Filharmonikusok közös hangversenyével
folytatódik. A jelenlegi tervek szerint december 22-én pedig a
Kodály Kórus Debrecen ad Karácsonyi koncertet, szintén a Kölcsey
Központ Nagyterméből. Az élőben közvetített koncertekről bővebb
információt a www.kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon találnak! ■

tyák és angyalkák, a Darabos utcán karácsonyi csillagok, a
Burgundia utcán, a Sumen utcán 10 csillag és 20 fénycsóva, a Simonffy utcán angyalkák, a Hal közben fénycsóvák,
valamint Kismacson, Nagymacson, Bánkon, Dombostanyán,
Ondódon és Józsán harangdíszek alkotják a díszkivilágítást.
A Kossuth téren az Aranybikától a Nagytemplomig tartó
szakaszon – összesen 90 fán – is LED-égőket helyeznek el.
Így ma már teljes mértékben energiatakarékos, a hagyományos izzóknál lényegesen nagyobb élettartamú és fényerejű
fényforrások alkotják a debreceni karácsonyi díszkivilágítást.
A Piac utcán újra látható, a hagyományosan igen népszerű fényfa és a fényszökőkút is. Újdonságok is kerülnek – a
néhány éve már látható harsonát fújó stilizált angyalfigurák
és karácsonyi gömbök mellé – a karácsonyi díszkivilágításba.
A Dósa nádor téren és a Csapó utcán 15 csillagszóró díszmotívumot helyeznek fel a kandeláberekre – s az adventi
villamosok is újra járnak. ■

Az adventi vásár árusai
Az idei debreceni adventi vásárt a járványhelyzet
miatt nem lehet megrendezni; ezzel sok évtizedes
hagyomány szakad meg.
Azoknak az érdeklődőknek azonban, akik évről
évre visszatérő vevői a népszerű karácsonyi vásárnak, mégsem kell nélkülözniük a megszokott árusok
kiváló termékeit. A szervező Főnix Rendezvényszervező Kft. ugyanis összegyűjtötte az adventi árusok
elérhetőségét. A lista a Debreceni Advent honlapján
olvasható, itt: http://debreceniadvent.hu/arusok/
A Főnix Rendezvényszervező munkatársai azt
remélik, hogy a saját készítésű ékszerek, üvegáruk,
kerámiák, fatermékek, párnák, szőrmék, sapkák,
sálak, kézműves sajtok, tésztakülönlegességek
vagy éppen a mézeskalácsok így idén sem fognak
hiányozni a karácsonyfák alól. ■

6

A bajban sikerült összefognunk
engedélyeztünk, ami a közszolgáltatáshoz, illetve
a kiszolgáláshoz mindenképpen szükségszerű
volt. Ezzel sikerült úgy visszafogni a költségeinket, hogy a likviditásunkat meg tudtuk tartani.
Szoros együttműködésben dolgozunk a tulajdonos DMJV önkormányzatával, a DV Zrt. igazgatóságával és a tagvállalati vezetőkkel, és – úgy
érzem egy – kicsit össze is rázott bennünket ez
a helyzet. Bár a személyes találkozások száma
csökkent, a bajban sikerült összefognunk. Hatékonyan tudtunk együtt gondolkodni és cselekedni.
Mindenki pontosan tudta, mi a feladata ebben a
helyzetben, és ez az év – a nehézségeitől függetlenül – egy nagyon stabil szervezeti és vezetői
csapatot hozott létre, mellyel mindenképpen
előre fogunk tudni lépni a jövőben.
Mely tagvállalatokat sújtotta a leginkább a
járvány?
A Debreceni Gyógyfürdő Kft.-nek a hotelek és a
vizes egységek bezárása miatt, a DKV Zrt.-nek a
járatkihasználtság csökkenése miatt, a DV Parking Kft.-nek pedig a parkolás ingyenessé tétele
miatt lett komoly bevételkiesése, de a Cívis Ház
Zrt. és a Médiacentrum Debrecen Kft. bevételei is
csökkentek.

A Debreceni Vagyonkezelőt sem kímélte a koronavírus-járvány. Valamennyi
tagvállalat működését megnehezítette,
de volt olyan is, amelyik profitálni tudott
a kialakult helyzetből. A Korzó kérésére
a Holding vezérigazgatója, KocsikMarossy Virág értékelte az elmúlt
évet.
Két éve tölti be a vezérigazgatói posztot a
Debreceni Vagyonkezelőnél. Idén a megszokott feladatok mellett még egy világjárvány
gazdasági következményeivel is szembe
kellett néznie.
A 2019-ben a Holding története legjobb évét
zárta, nagyon jó mutatóink lettek az év végére;
ez szinte minden tagvállalatra jellemző volt.
A konszolidált adózás előtti eredmény közel
3 milliárd forint volt. A 2020-as évet is nagyon
ambiciózusan indítottuk, hatalmas tervekkel,
de már márciusban láttuk, hogy ez az év nem
olyan lesz, mint ahogy terveztük. A járvány miatt
leállítottuk a beruházásainkat, csak a piacbővítő,
illetve a hibaelhárításhoz és az üzembiztonsághoz szükséges elengedhetetlen beruházásokat

Azért lehet pozitívumot is említeni ezzel az
évvel kapcsolatban?
Többet is! Az egyik az, hogy egy ilyen pandémiás
évben, amikor hatalmas bevételkiesésekkel találtuk szembe magunkat, jó és felelős gazdálkodással talpon tudtunk maradni, és meg tudtuk őrizni
a likviditásunkat.
Én úgy gondolom, hogy ez a Holding-struktúrának köszönhető, mert voltak olyan tagvállalatok is, mint például a DV Info Kft., mely a jelenlegi
helyzetet a maga javára tudta fordítani, hiszen
a digitális szolgáltatások piacán extra bevételre
tett szert. A másik nagy pozitívum, hogy a gazdaság a járvány ellenére sem állt le. A Déli Ipari
Parkban jelentős területeket értékesítettünk, elég,
ha csak a kínai SEMCORP érkezésére gondolunk.
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Ez mindenképpen hozzásegít minket ahhoz, hogy
kompenzálhassuk a pandémia által okozott bevételkiesést.
Többször szóba került korábban a közös
ügyfélszolgálat létrehozása. Gondolom, a
járvány miatt ez is halasztódik.
A közös ügyfélszolgálat témaköre többször felmerült már, de ez az év nem arról szólt, hogy egy
közös ügyféltérben gondolkodjunk, hiszen inkább
redukálnunk kellett a személyes találkozások
számát. Ugyanakkor a Zafír portál fejlesztésével,
szeptemberben egy olyan online felületet tettünk
elérhetővé, ami a jelenlegi helyzetben nagyon
praktikus és szükséges is. A Vízmű, a Hőszolgáltató és a Cívis Ház ügyfelei ennek segítségével
gyorsan és egyszerűen intézhetik ügyeiket az online térben. Ebben az irányban szeretnénk tovább
haladni 2021-ben is, hiszen a jelenlegi helyzetben
nem lehet más a cél, mint hogy minél több ügyet
intézhessenek az online térben az ügyfeleink, és
ne kelljen személyesen bemenni egy-egy ügyfélszolgálatra.
Hogyan lehet készülni a 2021-es évre a
járvány árnyékában? Egyelőre azt is nehéz
megjósolni, hogy meddig tarthat.
Októberben elkezdtük a 2021-es év tervezését;
jelenleg a tervtárgyalások zajlanak. A beruházások terén próbálunk mindent figyelembe venni.
Úgy tervezünk, mintha már pandémiamentes
időszak lenne, de kategorizáltuk a terveinket.
Van, ami egyes prioritású, tehát mindenképpen
meg kell valósítani 2021-ben: ilyenek például a
vízműnél és a hőszolgáltatónál az üzembiztonság
fenntartásához szükséges beruházások, illetve a
piacbővítő megtérülő beruházások.
De van, amit a kettes, vagy a hármas kategóriába soroltunk, és a járványhelyzet alakulásától
függ, hogy megvalósítjuk-e. Ezt a tervet terjesztjük az igazgatóság elé decemberben. A legfontosabb célkitűzésünk továbbra is a munkaerő
megtartása. Több vállalatunk is igénybe vette a
kormány munkahely megtartására ösztönző támogatási lehetőségeit, kiadtuk a szabadságokat,
illetve csökkentett munkaórában foglalkoztattuk
a kollégákat megtartásuk érdekében.
Egy ilyen kihívásokkal teli év végén hogyan
készül az adventi időszakra, az ünnepekre?
Lesz alkalma, ideje kikapcsolódni, pihenni
egy kicsit?
Tervezünk a két ünnep között egy kis leállást, és
ezt az időszakot mindenképpen a családommal
szeretném tölteni. Hogy milyen formában, az,
sajnos még teljesen képlékeny, hiszen nagyban
függ a vírushelyzettől.
Remélem, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy
a nagyszülőkkel is tudjunk találkozni, mert az
mindannyiunknak sokat jelentene. Készülődésben,

őszintén szólva, sosem voltam profi; ez valószínűleg idén sem változik, de igyekszem a legtöbbet
kihozni magamból. Együtt készülődünk a gyerekekkel a Mikulásra, a karácsonyra, közösen fogjuk
díszíteni a fát, és próbálunk odafigyelni egymásra ebben a nehéz időszakban, mert most az a
legfontosabb, hogy egészségesen, együtt tudjon
ünnepelni a család. ■
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Újabb debreceni filmes siker

A 6. Magyar Speciális Független Filmszemle
online díjátadóján jelentették be, hogy különdíjjal ismerte el a zsűri a Médiacentrum Debrecen alkotását. Az autizmusról című rövidfilm
a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központtal, valamint a Myad Marketing
Kft.-vel együttműködve született meg.
Ahogy Szabó József, a
Médiacentrum Debrecen
ügyvezető igazgatója felidézte, ebben a
debreceni műhelyben a
kétezres évek elejétől
készítenek filmeket, és
az elmúlt időszakban
számos díjat és elismerést kaptak.
– Újdonság, hogy a klasszikus játékfilm-, ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-készítés mellett most éppen egy hátrányos
helyzettel kapcsolatos alkotással jelentkeztünk. Az,
hogy ez a munkánk ráadásul különdíjat is nyert, jól
mutatja, hogy a Médiacentrumban valóban komoly,
minőségi munka folyik – nyilatkozta Szabó József.
Az alkotás újfajta megközelítésben mutatja be
az autizmus jelenségét. Ez szép, de nem könnyű
feladatot jelentett a debreceni filmes műhely számára.
– Kihívást jelentett,
mert azt kellett bemutatnunk, hogy nincs
két egyforma autista
ember, és az is célunk
volt, hogy kicsit közelebb
vigyük ezt a jelenséget a

nézőkhöz, hogy megérintse őket ez a téma – fogalmazott Nádasdi Anikó, szerkesztő. – Úgy gondolom, a mi szakmánkban nem csak az információ
átadása lényeges, hanem az értékközvetítés is,
pont azért volt különleges élmény benne lenni
ebben a munkafolyamatban. Fontos lenne, hogy
a társadalom nyitottsággal nézzen azokra, akik
valamilyen fogyatékossággal élnek – sokat lehet
ugyanis tanulni tőlük is.
Andriska János, a film kreatív vágója és animátora felidézte, hogy a mondanivaló egy könyv
lapjain elevenedik meg: az oldalakon a fő gondolatok kiíródnak, a tartalmat rajzok,
illusztrációk segítik. Ez az
egész nem élő díszletekkel történik, hanem a
virtuális térben – tehát
az animátor a könyvet,
annak minden lapját
külön-külön megtervezte,
valamint annak környezetét is.
Ám ezeket nem nyomtatták ki, nem építettek valós
díszletet, hanem mindent a programban mozgattak.
– A zsűri „a tiszta és világos ábrázolást, valamint az információátadást” díjazta. Ennek mi
azért is örültünk, mert már a grafikai tervezésnél is
arra törekedtünk, hogy a film ne „csak” esztétikus
legyen, hanem informatív is, tehát ne vigye el a
látvány a lényeget, az effektusok ne legyenek öncélúak. Vagyis ne csak szép legyen, hanem hasznos
is – nyilatkozta Andriska János.
A film elérhető a Nemzeti Fogyatékosságügyi és
Szociálpolitikai Központ (NFSZK) youtube-csatornáján, több hasonló témájú film társaságában. n
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Ifjú magyar csatártrió villog a DEAC hokimeccsein

Fotók: deac.hu

A DEAC fiatal csatára, a Hokiklub Budapesttől nyáron
szerződtetett Szűcs István az Erste Liga értékelésében
már az előző szezonban megkapta a Mr. Rising Star-díjat,
azaz az év felfedezettjének járó elismerést a magyar bázisú nemzetközi bajnokságban. Debreceni beilleszkedése
is sikeres volt, hiszen a november végi meccseken a hét
játékosának is megválasztotta a Liga (második DEACjátékosként, hiszen októberben a kapuvédő Hetényi Zoltán is hasonló
elismerésben részesült).
Igencsak belelendült a
Szűcs István, Kiss Patrik,
Mazzag Dániel csatártrió,
Szűcs István így – a cseh sor mellett
– immár van egy újabb
nagyon erős támadó
szekció. A 23 éves Szűcs
– a liga honlapjának
nyilatkozva – így látja a
bajnokság eddigi mérkőzéseit, s a DEAC jó szereplésének
hátterét:

– Az biztos, hogy nagyon fura szezon az idei eddig.
November elején még csak 6-7 meccsünk volt; máskor
augusztusban van ennyi. Nem rossz a mostani helyezés,
de úgyis az a lényeg, hogy a végén hol állunk majd.
A DEAC legnagyobb erőssége kétségtelenül a kapus
Hetényi Zoli, a másik pedig talán az, hogy sok a gyors játékosunk, ami elég hasznos. S az is jó, hogy a legtöbben
nagyjából egykorúak vagyunk. A szezon elején, noha a
beilleszkedés nem volt nehéz egyáltalán, mégsem jöttek
a góljaim. Zavart is a helyzet, de a csapat eredményessége az elsődleges. Úgy érzem, a mi csatársorunknak
kellett a legtöbb idő, hogy összeszokjunk, hogy „érezzük”
egymást. Sokan tartottak attól, hogy a fiatalok miatt
gyengébb lesz a bajnokság, de ez nem lett igaz. Egyegy fiatal jobb, mint némely légiós, csak itthon ez nem
mindenhol divat. Ugyanolyan erős a liga, mint az elmúlt
években, csak most másképp: több a fiatal, és így rohanós a játék, ami több hibával és több góllal is jár. n

Évzáró/évkezdő program:
December 4., péntek: 
DEAC–Dunaújváros
December 8., kedd: 
Csíkszereda–DEAC
December 10., csütörtök:

Gyergyószentmiklós–DEAC
December 11., péntek: 
Brassó–DEAC
December 23., szerda: 
Vasas–DEAC
December 26., szombat: 
MAC Újbuda–DEAC
December 27., vasárnap: 
Titánok–DEAC
December 30., szerda: 
DEAC–FTC
Január 1., péntek: 
Újpest–DEAC
Január 3., vasárnap: 
DEAC–Dunaújváros
Január 5., kedd: 
Vasas–DEAC
Január 7., csütörtök: 
DEAC–UTE
Január 10., vasárnap: 
DEAC–Csíkszereda

A német–magyar Eb-meccsre Debrecenből is repülhetünk
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott története
során negyedszer (zsinórban másodszor) kijutott az
Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező döntőjében
az izlandiak elleni meccs hajrájában – vesztes állásból
fordítva az eredményen – 2–1-re legyőzte a vendégcsapatot a Puskás Arénában.
A járványhelyzet miatt 2021-re csúsztatott Európa-bajnokságot Európa-szerte 12 városban, köztük
Budapesten rendezik. A magyar válogatott a három
csoportmeccséből kettőt játszik itthon (a portugálok és
a franciák ellen), míg a Németország elleni összecsapásra Münchenben kerül sor. Ez utóbbi találkozóra
Debrecenből is indul Wizz Air-járat.
A Wizz Air debreceni menetrendjében arra a napra,
június 23-ára feltűnt egy müncheni járat. Odafelé délelőtt 10 órakor indul, a bajor főváros repteréről pedig a
meccs másnapján, 24-én 6 óra 10 perckor lehet visszatérni a hajdúsági megyeszékhelyre. n

Az F csoport menetrendje
Magyarország–Portugália
(2021. június 15., 18 óra, Budapest)
Franciaország–Németország
(2021. június 15., 21 óra, München)
Magyarország–Franciaország
(2021. június 19., 15 óra, Budapest)
Portugália–Németország
(2021. június 19., 18 óra, München)
Portugália–Franciaország
(2021. június 23., 21 óra, Budapest)
Németország–Magyarország
(2021. június 23., 21 óra, München)
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Elvesztette az Európa Liga-meccset a Loki,
de megnyerheti helyette a tavaszt
Köstner Vilmosról, a DVSC
Schaeffler vezetőedzőjéről
tudott dolog, hogy gyakran a
győztes meccsek után is elégedetlen. Legutóbb azonban olyasmire ragadtatta magát, amire
nagyon ritkán: vesztes meccs
után dicsért.

Szép lehet a Loki tavasza

„Ritkán gratulálok a csapatomnak
vereség után, de most megtettem,
hiszen nagyon hosszú kihagyás
után csodálatosan játszottak és
küzdöttek a lányok; lényegesen az
elvárható szint felett teljesítettek” –
mondta a mester az egyetlen góllal
elvesztett EHF Európa Liga-meccs
után.
Jó oka volt erre a kijelentésre,
mert az előzmények nem sok jót
sejtettek. Nyolchetes szünet után
játszhatott újra mérkőzést a Loki, méghozzá úgy,
hogy a török ellenfél otthonában, egyetlen mérkőzésen kellett volna kivívni a csoportkörbe jutást, miután
a tavaly már megismert Kastamonu vezetősége semmilyen hajlandóságot nem mutatott a sportszerű kétmeccses párharcra. Az eredeti első meccsre a hatósági járványügyi felügyelet alatt álló debreceni csapat
nem tudott elutazni, a törökök pedig kapva kaptak az
alkalmon, így az európai szövetség döntése alapján a
továbbjutás egy meccsen dőlt el – Törökországban.
Ráadásul a Kastamonu „rovott múltja” miatt is
lehetett aggódni, hiszen a török csapat tavaly Csehországban lebukott a Baník Most elleni meccs előtti

Kovács Annán most sem múlt semmi

vesztegetési kísérleten. Érdekes módon a klub helyett
egy szövetségi alkalmazottat büntettek meg – s még
az ellenfél Loki elleni debreceni mérkőzésén is voltak
furcsaságok.
Furcsaságok aztán a mostani derbin is akadtak
– például az utolsó fél percben a csapat azért nem
tudott kiegyenlíteni, mert a sípmesterek nem voltak
hajlandók észrevenni egy nyilvánvaló hétméterest.
Ettől függetlenül a nagy szívvel, hősiesen küzdő Loki
megnyerhette volna a meccset – Kovács Anna 12
gólt lőtt –, de a sors most, úgy látszik, nem akarta,
hogy ez megtörténjen.
Aztán jött a hír, hogy a magyar női kézilabdaválogatott szűkített keretébe sem
Kovács Anna, sem a törökországi
meccsen szintén remekül játszó
Vámos Petra nem fért be a szövetségi kapitány duó szerint. A december 3-án kezdődő dániai Európabajnokságra Tóvizi Petra maradt az
egyetlen lokista.
„Büszke vagyok a lányokra,
nagyon odatették magukat; ez
teljesítmény erőt adhat a folytatásra. Ilyen hozzáállással, ilyen
kézilabdával magyar bajnokságban
szép tavasz állhat előttünk!”– folytatta Köstner Vilmos a török kaland
értékelését.
Jelenleg ez adhat hitet a folytatáshoz…
És a további építkezés nyártól a
Vácról érkező szakember, Szilágyi
Zoltán feladata lesz...
Fotó és szöveg: Gurbán György
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Továbbra is „hajrá, Debrecen!”

A törökverő török légiós nem felejtette el, honnan
indult

A magyar válogatottba meghívott Varga Kevin – csereként beállva – gólpasszal, majd góllal pecsételte meg
jelenlegi kenyéradói sorsát, hiszen a törökök elleni 2–0
nem csak azt jelentette, hogy csapatunk feljutott a
Nemzetek Ligája elitmezőnyébe, hanem azt is, hogy
Törökország a B-osztályból kizúgott a C-ligába.
Kevin pasa jó játéka miatt azonban aligha mérgelődtek klubjában, a Kasimpasa együttesében. A volt
lokista együttese a középmezőnyben foglal helyet. Ami
a 24 esztendős Varga beilleszkedését illeti: volt egy
„Debrecenből hozott”, amolyan balról középre húzó
helyzetből megeresztett bombagólja bemutatkozásként, s aztán állandóan ott van a csapat keretében, s
hol kezdőként, hol csereként rendszeresen szerepel a
gárdában. A válogatott mérkőzést követő fordulóban
például végig ott volt a csapatban a Konya városában
elveszített (1–2) összecsapáson.
Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya is
rendszeresen szemléli a török bajnokság meccseit,
s azt mondta, öröm nézni a DVSC volt csatárának
teljesítményét.
– Nagy öröm, hogy a kapitány így látja, s hogy ezek
alapján meghívott a nemzeti együttesbe – mondta

Kevin a meccs utáni tévényilatkozatában. – Én magam
úgy érzem, hogy sokat tanulok, napról napra. Az edzéseken és a mérkőzéseken is minőségi játékosokkal
vagyok körülvéve; érzem, hogy tudok fejlődni, hiszen
a 21 csapatos török bajnokság nemzetközi szinten
is elismert. Egészen más a játék sebessége; nincs
annyi idő gondolkozni egy-egy labdaátvételnél. Saját
bőrömön tapasztalom, milyen erős csapatok és remek
játékosok futballoznak itt. Úgy vélem, ennek is köszönhető, hogy a válogatottnál is számolnak velem.
A Lokinál, szerencsére, megkaptam azokat az alapokat, amelyekre építeni tudok Törökországban. Kint is
a bal oldali szélső támadó pozícióban játszom, mint
ahogy a Debrecenben eltöltött pályafutásom során.
Nyilván vannak olyan mozgások, melyeket megköve-

Varga Kevin

telnek tőlem; ezeket próbálom maximálisan teljesíteni,
hogy minél sikeresebbek legyünk.
Varga Kevin szólt arról is, milyen a kapcsolata
egykori csapatával:
– Rendszeresen követem, figyelem a Loki szereplését. Eleinte különös volt úgy nézni a DVSC meccseit,
az összefoglalókat, hogy már nem ebben az együttesben játszom... Több egykori játékostársammal is napi
szinten szoktam beszélni; maximálisan szorítok nekik.
Továbbra is hajrá, Debrecen – hajrá, Loki! n

Sikert sikerre halmoztak a debreceni esportosok
top30-as mezőnyében látunk viszont – fogalmazott a
DVSC Esport vezetője, Lovász Tamás.
A sikereket az is bizonyítja, hogy a DVSC Esport is
ott lesz a 2020 FIFA eClub World Cup-eseményen. n
(fotó: dvsc.hu)

A DVSC három évvel ezelőtt, 2017 novemberében
csatlakozott az online világba, ahol elsőként a valós
labdarúgáshoz egy az egyben hasonlító, 11v11 játékmódot kezdett el játszani, majd nem sokkal később az
egyéni vonalon is elindult.
A virtuális sportolók mind a két játékkategóriában
sikert sikerre halmoztak, így jelenleg hazánk legjobb
esport egyesületévé váltak az online labdarúgás
terén. Az egyéni játékban elért sikerek is világszínvonalúak, Molnargabo például a világrangsor 23. helyére
jutott.
– Büszke vagyok az elért eredményekre, és –
őszintén szólva – nem gondoltam három évvel
ezelőtt, hogy Magyarország legsikeresebb egyesületét irányíthatom. Azt pedig főleg nem, hogy olyan
játékosa is tagja lesz az egyesületünknek, akit a világ

Molnár Gábor, Garaba Roland és Fercsik Botond
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Hat pont előny és 11 pont hátrány
Satuba szorították elölről és
hátulról a labdarúgó NB II mezőnyét a debreceni csapatok, ám
míg a Loki megtartani igyekszik
a pole pozíciót, a DEAC szívesen
lemondana a sereghajtó kétes
„dicsőségről”.
A bajnokság félidejében az éllovas
DVSC-nek hat pont előnye volt a
harmadik, már nem feljutó helyen
levő együttes előtt, a Debreceni
Egyetem csapatának viszont 11
ponttal volt kevesebbje,
mint a még bent maradó
poszton szerénykedő
17. helyezettnek.
Lapunk megjelenésekor, Mikulás napján
rendezik Tatabányán
a tavaszról előrehozott Budaörs–DVSC
csúcsrangadót, valamint
a DEAC–Soroksár összecsapást, s évzáróként pedig következik
december 13-án a debreceni derbi a
Nagyerdei Stadionban.
Az, hogy milyen eredménnyel
zárulnak e hátralevő találkozók,
egyáltalán nem lényegtelen egyik
debreceni csapat szempontjából sem,
ám a teljes őszi szezon 19 meccse
alapján meglehetősen pontos értékelés készíthető a debreceni reményekről, esélyekről.
A debreceni futball egészét
tekintve a szezon célkitűzése az
volt, hogy helyreálljon a gúla: azaz a
nemzeti bajnokság mindhárom osztályában legyen képviselője a város
labdarúgásának. A DVSC kiesett az
NB I-ből, így a gúla csúcsa májusban
leomlott, így hiába állt fel az alsó ág
az NB III-as kis Loki és az NB II-be
jutott DEAC jóvoltából, az élmezőnyben nem maradt debreceni képviselő. A cél tehát a DVSC azonnali

felkapaszkodása, s a másik két gárda
osztályrangsorolásának megtartása.
Ami a Lokit illeti, jó versenyautóhoz illően, az élről indulva végig a
mezőny előtt furikázott, jelezve, hogy
nem is szeretne e pozícióból távozni.
A Nagyerdei Stadionban makulátlan
a mérlege, valamennyi meccsét megnyerte, a legtöbbet megsüvegelendő
fölénnyel, idegenben viszont egyáltalán nem volt ilyen káprázatos a
DVSC teljesítménye: három győzelem
mellett hat döntetlen és egy vereség
a mérlege. A 19 mérkőzésen
elért 42–12-es gólkülönbség
imponáló, ennél több gólt
egyik csapat sem rúgott,
s a kapott gólok tekintetében is csupán a Pécs
(11) állt jobban a szezon
zárásakor.
Abszolút pozitívum az
őszről, hogy a vírus hozta
kényszerben a DVSC igen jól tudott sáfárkodni saját ifjú játékosaival.
A Loki nem panaszkodott, nem kért
meccshalasztást, hanem „beleállt”
abba a helyzetbe, hogy, nélkülözve

kulcsjátékosait, az ifjakat küldte csatába. A pallagi akadémia tehetséges
növendékei becsülettel helytálltak.
Sárosi Norbert, Fűzfői Márk, Sármány
Kristóf, Kenderesi Dávid, Balla Mátyás
és Szabó Árpád, amikor szükség volt
rájuk, mindannyian zökkenőmentesen
illeszkedtek az NB II-es csapatba.
A Loki NB II-es vizitje vélhetően
nem lesz több egyetlen idénynél, s
noha tülekednek mögötte a komoly
első ligás tapasztalattal rendelkező
együttesek, s a feltörekvő klubok, az
borítékolható, hogy a DVSC a tavaszi
zárszámadáskor is feljutó helyen lesz.
Miként a kis Loki is megőrzi pozícióját
az NB III-ban. n

Az őszi végeredmény
19 forduló után:
1. DVSC
2. Budaörs
3. Pécs
4. Vasas
5. Gyirmót
6. Szombathely
7. Soroksár
8. Szolnok
9. Nyíregyháza
10. Ajka
11. Győr
12. Szeged
13. Békéscsaba
14. Siófok
15. Kaposvár
16. Szentlőrinc
17. Dorog
18. Kazincbarcika
19. Csákvár
20. DEAC

42
39
36
36
35
30
29
28
27
26
26
24
24
23
21
20
20
19
15
9

Az NB II-ben újonc DEAC helyzete
kritikusnak mondható, de nem reménytelen
A gárda úgy jutott a másodosztályba,
hogy a koronavírus-járvány márciusi
kitörésekor listavezető volt az NB III-ban,
s mivel a bajnokság folytatását törölték,
az egyetemi együttes az NB II-be került.
Nem jogtalanul, s nem is gyenge kerettel
– melyet aztán a nyáron debreceni ifjakkal, a Loki egykori tapasztalt játékosaival
meg is erősítettek.
Mégsem alakult jól ez az őszi szereplés: mindössze három győztes meccs
szerepelt a 16 vesztes találkozó mellett.
A sereghajtó pozíció és a bent maradást
jelentő helytől való 11 pontos távolság

kétségtelenül nem reménykeltő, de a
sikeres tavaszi hadjáratban azért lehet
bizakodni, mert Sándor Tamás együttese
nem pofozógépként szenvedte végig a
bajnokság első felét, hanem egygólos vereségek sorozatában botladozott, számos
olyan mérkőzése volt, amikor az utolsó
percekben veszített pontot, pontokat.
A „szimpatikus vesztes” szerepköréből
talán ki tud lépni a tavaszi szezonban, és
kevesebb védelmi hibával, a meccs utolsó
pillanatáig tartó koncentrációval, jobb
helyzetkihasználással remélhetőleg ki
tudja harcolni a további NB II-es tagságot.
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Újraindult a segélyalap
A járvány második hullámában ismét elindították a
Debrecen Város Segélyalapot. Ezt a pandémia első
hullámában hozta létre az önkormányzat: adományokat vártak, amiből később a rászorulókat, a járvány
miatt nehéz helyzetbe kerülőket segítették.
A segélyalapot az önkormányzat 20 millió forinttal
indította el. A számos adományozónak köszönhetően
140 családnak tudtak segíteni 30, illetve később
40 ezer forinttal, emellett 1500 embernek vittek naponta meleg ételt, a Debreceni Karitatív testülettel
közösen.
Széles Diána alpolgármester a bejelentés alkalmával hangsúlyozta: Debrecen nagyon széles szociális
ellátórendszerrel rendelkezik, a járvány második
hulláma során pedig – az országban elsőként – városunk önkormányzata nyújt segítséget azon alacsony
keresetűeknek, akik igazoltan átestek a koronavírusfertőzésen, és emiatt táppénzre kerültek.
A támogatás feltétele, hogy a családban élők egy
főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 80 ezer,
egyedül élő esetében a 120 ezer forintot. Az érintettek egyszeri 50 ezer forintos támogatásra jogosultak.
Amennyiben a családban több személy is megfelel a
feltételeknek, a támogatás összege 80 ezer forint, így
többen vehetik igénybe a segítséget.
Egyszeri támogatást kaphatnak azok is, akik
elveszítették állásukat, vagy legalább 30 napra fizetés
nélküli szabadságra mentek. n

Sokaknak segít a Debreceni Karitatív Testület
A segélyalap forrásaira az apps.debrecen.hu/index.
php/debreceni-segelyalap/segelyalap-regisztracio az
internetes oldalon lehet pályázni.
A Debrecen Város Segélyalapba a következő számlainformációkkal lehet adományozni:
Az elkülönített bankszámla neve:
DMJV-DEBRECEN VÁROS SEGÉLYALAP
Elkülönített bankszámla száma:
11738008-15461009-11440008
A számlatulajdonos neve:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
A számlatulajdonos címe: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
Az adományozással kapcsolatosan munkanapokon
8 és 16 óra között a következő telefonszámon lehet
érdeklődni: 06-52-511-470.

Újra bevezették
a vásárlási idősávot
Megszületett a rendelet a 65 év felettiek védett vásárlási idősávjáról. Eszerint az idősek hétfőtől péntekig
9 és 11 óra között védett sávban vásárolhatnak, vagyis ebben az időszakban csak ők lehetnek a boltban.
Hétvégén pedig, szombaton és vasárnap, 8 és 10 óra
között szintén csak ők vásárolhatnak.
Fontos tudni, hogy a 65 év felettiek máskor is
mehetnek boltba, de ebben az idősávban csak ők
tartózkodhatnak az üzletekben. n

Erre figyeljünk, ha parkolunk
A koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel újabb kormányrendeletet írt alá Orbán Viktor miniszterelnök a parkolást könnyítő intézkedésekről. A november 23-án hatályba lépett rendelet alapján lakott
területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt
felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető
igénybe az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban.
A kormányzati döntésnek megfelelően Debrecen önkormányzata mindenki számára megnyitotta az önkormányzat és az
önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok
közterületen lévő parkolóit a város közigazgatási területén, így a
„DMJV PH engedélyével” felirattal kihelyezett táblák hatálya alá
tartozó parkolókat bárki használhatja december 11-éig.
Az új rendelet értelmében már nemcsak a közterületi, felszíni
parkolók használata díjmentes, hanem a mélygarázsokban, valamint a sorompóval ellátott Jászai téri Városközpont parkolóban sem
kell fizetni a parkolásért. Jó tudni: a sorompóknál ugyanúgy jegyet
kell váltani, mint más esetben, de az este 7 óra és a reggel 7 óra
közötti időszakért nem kell fizetni. Ha az autós este 7 óra előtt kezdi
meg a parkolást vagy reggel 7 óra után hagyja el a mélygarázst
vagy a Jászai Mari utcai parkolót, akkor is csak az este 7 óra előtti
vagy a reggel 7 óra utáni idő után kell a parkolódíjat megfizetni. n
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Öt új sportpark épül

Énekes és zenész
A Kodály Filharmónia Debrecen minden évad végén
több elismerés odaítéléséről is dönt saját művészei és
a Debrecen zenekultúrájában kiemelkedő tevékenységet végzők körében. A díjazottakat a 2019/2020-as
évad végén ki is választották, azonban a szokásos
ünnepség, melyet rendszerint a Hal közben, a szabadtéri koncerttel egybekötött idénybúcsúztatón tartanak,
idén júniusban elmaradt.
Az Évad ifjú zeneművésze és az Évad ifjú énekművésze díjakat ezért november 23-án szűk körű,
de ünnepélyes keretek között adta át a díjat alapító
Halász János országgyűlési képviselő és Somogyi-Tóth
Dániel igazgató-művészeti vezető. A 2019/2020-es
évadban az Évad ifjú énekművésze kitüntetést vehetett át Náray-Geréd Emőke, a Kodály Kórus Debrecen
énekművésze, valamint az Évad ifjú zeneművésze
kitüntetést vehetett át Sütő József, a Kodály Filharmonikusok hegedűművésze. n

O A VÁROS SZÍVE. A szeretetet és az adakozást
megtestesítő Debrecen Város Szívét – az utóbbi
évek hagyománya szerint – advent első vasárnapján
állították fel a Régi Városházán. A 700 mézeskalácsból
álló hatalmas szívet Radics László népi iparművész, a
szívet tartó állványszerkezetet pedig Soltész József, a
Sofém Kft. ügyvezető igazgatója készítette. „A koronavírus-járvány miatt idén elmaradnak az adventi programok és az adventi vásár is Debrecenben. Ezért az
ünnepre való készülődés és lelki feltöltődés különösen
fontos, hogy minél jobban eljusson az egészségügyben
dolgozókhoz is, akik az egész országban, így Debrecenben is a nap 24 órájában hősiesen helytállnak a
koronavírus elleni küzdelemben.” – nyilatkozta Papp
László polgármester a Kenézy Kórházban. n

Debrecenben az utóbbi években – különböző projektekben és együttműködések révén – számos sportparkot alakítottak ki. Legutóbb a Mikepércsi úton adtak át
új kondiparkot, amit négy és fél millió forint önkormányzati forrásból valósítottak meg.
Hamarosan öt új sportparkkal gazdagodik városunk, melyek megépítésére már ki is választották a
kivitelezőt. A beruházást egy állami cég, a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. és az önkormányzat bonyolítja
majd. A parkokat a Nemzeti Szabadidős–Egészség
Sportpark Program keretében alakítják ki. Ebben a
programban a településeknek területet kell adnia
sportparkra, és a későbbiekben működtetniük kell
azokat, míg a finanszírozást az állam vállalja.

Kondiparkot adtak át a Mikepércsi úton

Az új sportparkok a Pósa utca és a Furulya utca
sarkán, a Bartók Béla út és Béla utca közötti területen,
az Erzsébet és Ispotály utca közötti részen, a Kandia
és a Klaipeda utca között, valamint Felső-Józsán, a
Gönczy Pál utcai sportközpont területén lesznek.
A közbeszerzést a Debreceni Építő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (DÉSZ-KER) nyerte el, és a szerződés
aláírásától számítva 120 napja lesz a sportparkok
megépítésére. n
O A MÉLIUSZ Juhász Péter Könyvtár ismét elnyerte
a minősített könyvtár címet. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett pályázat célja, hogy
elismerésben részesítse azokat a könyvtárakat és
könyvtári tevékenységet folytató szervezeteket, amelyek évek óta magas színvonalú munkát végeznek a
könyvtárhasználók érdekében. n
O ÚJRAASZFALTOZTÁK az utat a Széna téren egy
szakaszon, a Kaskötő utcán pedig az aknafedlapokat
hozták szintbe az útburkolattal. Az önkormányzat városszerte 260 millió forintot fordít idén nagy felületű
útburkolat-felújításokra a Debrecen 2030 fejlesztési
program részeként. n
O ÚJ TORNACSARNOK ÉPÜL. Egymilliárd forintos
beruházás indul az Epreskerti Általános Iskolában.
Az intézmény egy komplex sportlétesítménnyel bővül,
ahol nem csak az ide járó gyerekek, hanem a debreceniek is sportolhatnak majd. A beruházás állami
támogatással valósul meg a Debrecen 2030 program
részeként. n
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Segítség a bajban

O ÖKUMENIKUS ADVENTI AKCIÓ. A város és
a Debreceni Karitatív Testület a történelmi egyházakkal összefogva szervezi meg az idei adománygyűjtést. A koronavírus-járvány miatt nem lesz
Add tovább házikó, de a város számos pontján: a
városházán, számos vállalatnál, valamint a karitatív
testületnél és az egyházi szervezeteknél is le lehet
majd adni az adventi adományokat.
Most a tartós élelmiszerek mellett fertőtlenítőszereket is várnak. A cél idén is legalább 3500 csomag
összeállítása. n
O TÁMOGATÁS A REPTÉRNEK. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért
– a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a Debreceni Nemzetközi Repülőtér
működtetéséhez szükséges egyszeri 365 millió forint
támogatás biztosításával, emellett a repülőtér egy
járatindítási támogatási programot is kidolgozhat;
ehhez újabb 365 millió forint támogatást kap. n

O ÚJ KANYARODÓ SÁV. Két és fél hónap alatt
készült el a Mikepércsi–Leiningen utcai csomópont
átépítése. Egy új, jobbra kanyarodó sávot alakítottak
ki, ami felgyorsítja a városközpont irányába haladó
forgalmat. A fejlesztés eredményeként a Lencztelep
és a Kerekestelep irányából érkezők csúcsidőben
akár negyed órát is megspórolhatnak. n

O MENETRENDI korrekciót végzett – az elmúlt
időszak üzemeltetési tapasztalatait figyelembe véve –
a DKV Zrt. néhány vonalon a hétköznapokon. Új járat
indul a 37-es vonalon 6.25-kor Halápról, a Nagyállomás irányába. A 47-es vonalon a Nagyállomásról 4.51
órakor, a Tégláskert utca irányából pedig 4 óra 58
perckor. A 47Y-os vonalon a Nagyállomásról 14.15kor, a Tégláskert utca irányából pedig 14.35-kor. A
részletes menetrend a DKV honlapján található. n

A pandémia második hullámában is segítséget nyújt
a debreceni önkormányzat és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a nehéz helyzetbe került debreceni
vállalkozásoknak. Az erről tartott online sajtótájékoztatón Barcsa Lajos alpolgármester elmondta:
Debrecennek foglalkoznia kell a gazdasági társaságokkal a járvány időszakában is; a város több
segítséget nyújtott számukra már az első hullám
alatt is. n

O A Cívis Ház Zrt. azon helyiségbérlőinek, akik a
kormányrendeletek előírásai miatt bezárásra kényszerülnek, a bérlők kérésére legfeljebb 90 százalékos bérletidíj-kedvezményt nyújthat. A kedvezmény
november 11-étől visszamenőlegesen adható.
Más bérlők kérelmére, így a kiszállítást végző
vendéglátóhelyek részére is, legfeljebb 50 százalékos mértékű bérletidíj-kedvezményt adhat a Cívis
Ház Zrt., szintén a bérlők kérésére. A bérletidíjkedvezménynek a kezdő időpontja a kérelem
benyújtása.
A bérletidíj-kedvezményeket abban az esetben
adják meg, ha a helyiség bérlői nyilatkozatban
vállalják jelenlegi munkavállalói létszámuk megtartását. n
O Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója szólt arról is, hogy vagyonkezelő többi tagvállalatát is érintik a pandémia
miatt bevezetett kormányzati intézkedések.
– A tavaszi intézkedéseinkhez hasonlóan most
is a munkahelyek megtartása a cél; a lakosság,
a dolgozóink egészségének megóvása. Gazdasági területen pedig kulcsfontosságú a likviditásunk
fenntartása, a felelős gazdálkodás – hangsúlyozta a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. n
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Veszélyhelyzet idején is folyik a munka
a Méliuszban
A kormány döntésének értelmében november 11-étől
ismét bezárt a Méliusz Juhász Péter Könyvtár valamennyi egysége. A dokumentumok kölcsönzésére és
visszavételére nincs lehetőség. A könyvek előjegyzési
és kölcsönzési idejét, valamint az olvasójegyek érvényességét is automatikusan
hosszabbítják. Késedelmi díjat senkinek
sem számolnak fel. A meghirdetett
rendezvények, csoportos foglalkozások
elmaradnak.
Az idén november 1-jétől a Méliusz
Juhász Péter Könyvtárhoz tartozó
Csapókerti és Homokkerti Közösségi Tér
(egykori nevén: a Csapókerti és Homokkerti Közösségi Ház), valamint a Józsai,
Kismacsi és Nagymacsi Könyvtár és
Közösségi Tér (vagyis a korábbi Józsai, Kismacsi és
A Méliusz Könyvtár 8 és 16 óra között elérhető
telefonon: (52) 502-474, illetve a könyvtár
honlapján (www.meliusz.hu) található chaten,
Facebook-oldalakon vagy az alábbi e-mail címen:
kolcsonzes@meliusz.hu
Nagymacsi Közösségi Ház) is átmenetileg
bezárt.
A szolgáltató helyeken
a zárva tartás ideje alatt
is folyamatos a munka.
A könyvtár és közösségi
tér munkatársai továbbra
is bejárnak dolgozni, csak
a munkarend és a feladatok változtak. Minden dolgozónak hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig tart
a munkaideje. A könyvtárakban mindig van háttérmunka. Ahogy az első hullám idején, most ismét ezek
kerülnek előtérbe. Debrecen kulturális életének átszervezése kiemelkedően sok feladatot ró a Méliuszra

is. Két fiókkönyvtárban (a Kartács
utcaiban és a Tócóskerti iskolai
és gyermekkönyvtárban) megszűnt a feladatellátás.
Jelenleg azonban ezeken a helyszíneken is zajlik a
munka: leltározás, könyvek és bútorok elszállítása.
A teljes könyvtári rendszerben át kell állítani a
dokumentumok státuszát, miközben gyarapszik is az
állomány.
Nyitáskor előreláthatólag 130 darab új
DVD-vel, 40 darab új CD-vel, 150 darab új
hangoskönyvvel és 7500 új könyvvel várják
az olvasókat hálózati szinten.
A munka során természetesen nagyon figyelnek a fertőtlenítésre.
Mindeközben nem szeretnék a látogatókat olvasnivaló és programok nélkül hagyni. A kollégák
folyamatosan dolgoznak az alternatív megoldásokon. Várhatók újabb virtuális kiállítások a honlapon
(www.meliusz.hu), ahol egyben megtalálhatók az
ingyenes adatbázisok, amelyek arra szolgálnak, hogy
az olvasók online tartalmakat érhessenek el.
A Méliusz Facebook-oldalai pedig ismét még aktívabbak lesznek. n

Ezt kínálják az online térben
A Facebook-oldalon játszani hívják a helytörténetben jártas érdeklődőket. A helytörténeti részleg videosorozatot indít Facebook-oldalán,
Debrecen utcanevei címmel. A rövid, egy-két perces videókban
történelmi és helytörténeti érdekességeket mutatnak be, például a
Dobozi temető névadóiról, Vígkedvű Mihály egykori főbíróról, vagy
az Egymalom, Kétmalom, Ötmalom utcák kapcsán a régi debreceni
malmokról tudhatnak meg többet a „virtuális látogatók”. Terveik szerint
heti rendszerességgel kerülnek fel új videók a közösségi oldalakra.
A Csapókerti Közösségi Tér munkatársai kézműves foglalkozásokkal,
néphagyományokról és az Erdőspusztáról szóló előadásokkal várják
látogatóikat, valamint házi versenyeket hirdetnek.
A homokkerti szolgáltató hely munkatársai versmondással,

kézműves foglalkozással és helytörténeti előadásokkal gazdagítják az
online teret.
Kismacson a lakosság bevonásával készülnek a karácsonyra, míg
Nagymacson folytatódik a Baba-mama Klub, a Macsi Café, a Nagymacsi
Főző Klub és a Nyugdíjas Klub a virtuális térben.
Az idegen nyelvi részleg karácsonyi szokásokat mutat be a nagyvilágból; képes, szöveges könyvajánlókkal, nyelvfelismerési játékkal
készül.
A Központi Könyvtár Gyermekrészlege, a Józsai Közösségi Tér és az
American Corner folyamatos virtuális jelenléten dolgozik.
A szolgáltató helyek adottságait kihasználva, kirakatkiállításokat
terveznek. n
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Ember és természet
Ferenczy Zsolt Klónia című, a Modemben nyílt
kiállításában a kapitalizmus, a progresszió és a
felhalmozás kritikáját fogalmazza meg egymásra
ható folyamatok vizuális diskurzusaiként. A tárlat
drámai, traumatikus, máskor humoros, abszurd,
sőt imaginárius képeket idéz meg festményeken,
rajzokon, kisfilmeken, installációkon és objekteken
keresztül.
Kuriózumokat rejtő kabinetjében Ferenczy
különböző totalitárius rendszerek emlékképeinek
nem tökéletes klónjain keresztül vizsgálja az ember és a természet viszonyát, az elidegenedés, a
kifosztás mechanizmusát úgy, hogy közben kutatja
mindezek okait csakúgy, mint az eredet, a túlélés
és az önvédelem lehetőségeit.
Az állatábrázolások nagyrészt a kolonializáció
időszakát idézik; a Holland Kelet-indiai Társaságnak dolgozó 17-18. századi természetgyűjtők
világát tárja fel a látogatók előtt. Ezek az utazók
a gyűjtést szenzációs formákban és páratlan
méretekben valósították meg csodaszobáikban, a
Wunderkammerekben. Közülük is Albert Eckhout
és Frans Post haarlemi festők kolonialista tájképei,
valamint a természettudós és gyűjtő Albertus
Seba rajzai kerülnek kapcsolatba Ferenczy műveivel.

A Monarchia (és provincia) világát a vadászat,
a viseletek és a lovas alakjának újraértelmezett
mementói sejtetik. Az államszocializmus táj- és
véleményformáló erejét az orosz bombák okozta
„tájsebeken” és az 1970-es évek társadalomkritikus meséin keresztül érzékeljük. Végül pedig a
természet mutatja meg uralkodó arcát. A kérdés
az, hogy akarunk-e, kell-e és tudunk-e tanulni
még valamit a hangya- és darázskolóniáktól, a
lengedező bambuszoktól vagy a folyton változó
felhőktől. n
Az online megnyitóról készült kisfilmet itt
láthatják:
http://www.modemart.hu/program/klonia/
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Egy zöld városban az ételszállítás is
környezetbarát
Nagyszerűen illeszkednek Debrecen zöld város koncepciójába azok az elektromos ételszállító autók, amik a napokban
jelentek meg a város utcáin. A koronavírus járvány miatti
korlátozó intézkedések következtében zárt ajtók mögé
kényszerültek az éttermek. Folyamatosan nő az igény az
ételkiszállításra, ami rengeteg futárt rendel az utcákra.
Nem véletlen, hogy egy újabb cég indított házhoz szállítást.
A VisitMe szolgáltatásai kapcsán a cég ügyvezetőjét, Johnny
Issaq-et kérdeztük.
Dehir: Több helyen is láttuk a városban a VisitMe elektromos
futárautóit. Új szolgáltatást indított a VisitMe?
Johnny Issaq: Debrecen a második otthonommá vált az
elmúlt 17 évben, szeretek itt élni. A koronavírus-járvány
megjelenésekor olyan éttermeknek is házhoz kellett szállítani
az ételeiket, amelyek addig nem vállalták ezt a szolgáltatást.
Partnereink közül jó néhányan jelezték, hogy igény
lenne a városban egy kiszállító cégre, aki ebben
a helyzetben a segítségükre siet. Gondoltunk
egy merészet, s bár a VisitMe korábban
kizárólag ételrendelő platformként működött, futárszolgálat indítása mellett
döntöttünk, segítve a piacot az életben
maradásban. Vállalkozásom fejlesztésekor elsődleges szempont volt, hogy
az új szolgáltatás a károsanyag-kibocsátástól, a környezetszennyezéstől
mindenképp óvja a várost, futáraink
ezért elektromos meghajtású modellekkel járják Debrecen utcáit.
Dehir: Az elmúlt időszak nehézségei egyre inkább felértékelik a jól bevált, megbízható, évek óta
működő éttermeket. Mit tapasztal, a VisitMe oldalon
is megsokszorozódott a rendelések száma?
Johnny Issaq: Tény, hogy a pandémia és az azzal járó korlátozó intézkedések miatt megnőtt az ételrendelések iránti
kereslet. A 2006-ban a Debrecenben tanuló külföldi hallgatók
igényeinek kielégítésére életre keltett ötlet ma már 4 városban
működő, a helyi lakosság körében is rendkívül népszerű
rendszerré nőtte ki magát. Az embereknek egyre nagyobb
biztonságérzetet adhat, ha az ételt a korábban megszokott,
megbízható éttermekből rendelik meg, ahelyett, hogy a
boltban sok emberrel érintkezve, egy esetleges fertőzésnek
tegyék ki magukat. Vannak, akiknek gyakori étteremlátogatóként hiányoznak a gasztronómiai utazások, és vannak, akik
a megszokott házi ízek mellé csempésznének olykor valami
újdonságot a vasárnapi asztal közepére. Ebben a bizonytalan
helyzetben jól jön egy olyan felület, ahol több, mint 70 debreceni étterem étlapja érhető el. Kedvező áron rendelhetünk
– többek között – a megújult, közkedvelt Pálma Étteremből, a
tradicionális Csokonai Étteremből, egy nemzetközi brandet is
kiemelve a Pizza Hut-ból, de elérhetőek az oldalon népszerű
országos franchise-hálózat tagjai is, mint például a Salad Box.
Dehir: Nemzetközi márkákkal, multicégek képviselőivel kell
versenyezni a piacon. Miért a VisitMe-t használjuk, ha ételt
szeretnénk rendelni?

Johnny Issaq: Az előnyünk elsősorban abból adódik a
multikkal szemben, hogy debreceni cégként, helyi munkatársakkal, kisebb költséggel dolgozunk. Az éttermekkel
ezért úgy tudtunk megállapodni, hogy ne kényszerüljenek az
áraik emelésére, sőt vannak éttermek – kiemelve néhányat: a
Rednekk BBQ, a Meating Debrecen, a Pinocchio, a Subway
vagy a The Donut Box –, melyeknek mi kínáljuk a legjobb
áron az ételeiket. Azért is érdemes bennünket választani, mert
a stratégiánk az, hogy folyamatosan speciális kedvezmények
és különleges ajánlatok is elérhetőek oldalunkon; a nehéz
időszakban pénzt takarítunk meg a nálunk vásárlók számára.
Saját futárszolgálatunk használatával arra törekszünk, hogy a
legrövidebb idő alatt jussanak el a megrendelőhöz az ételek.
Mindenkit arra bíztatok, használja ki kedvezményeinket,
rendeljen a www.visitme.hu weboldalról vagy a VisitMe applikációból, ahol a rendelések alkalmával akár több ezer
forintot is megtakaríthatnak!
5+1 dolog amit nem biztos,
hogy tudtál a VisitMe-ről
 Szolgáltatásaikat angol és
magyar nyelven is elérheted.
Úgy használhatod, ahogy Neked
kényelmes! Fontos megjegyezni,
hogy ételrendelésedhez nem kell
VisitMe-kártyával rendelkezned, a
rendelés mindenki számára elérhető, az oldal használata ingyenes!
 A futárok környezetbarát,
elektromos járművekkel járják a
város utcáit. Néhány kattintás, és a futárodat nyomon követheted a weboldalon
vagy az applikációban.
 Kiemelt akciókkal, akár 30-40% kedvezménnyel várnak hetente legalább két alkalommal!
A nagyobb vásárlói kedvezmények a korrekt partnerkapcsolatoknak, éttermi együttműködéseknek köszönhetőek, melyeket
úgy alakítottak ki, hogy az éttermeknek ne legyen megterhelő
velük dolgozni, és vásárlóikat is kedvező helyzetbe hozzák.
Mindezek okán folyamatosan kedvező, jó néhány étteremben
a legkedvezőbb áron kaphatod meg a rendelésedet!
 Ha többször rendelsz, még többet nyersz! Minden rendeléssel pontok gyűlnek a profilodban, melyeket
ajándéktárgyakra, ingyenes étkezésre, edzésre vagy akár
VisitMe-kártyára is beválthatsz, melynek felmutatásával
szépségszalonokban, fitnesztermekben, szórakozóhelyeken is
kedvezményekben részesülhetsz.
 Érintkezésmenetes szállítás, érintésmentes fizetés!
Bármely felületünkön leadott rendelésed fizetheted online,
bankkártyáddal, vagy fizethetsz készpénzzel is a futárnál.
Karanténban lévő családtag, vagy idős nagyszülő? Az érkező
VisitMe-futár telefon értesíti a megrendelőt, hogy az étel az
ajtó elé érkezett. Így óvják a veszélyeztetett korosztályt, segítik
a korlátozott helyzetben lévőket!
+  A VisitMe a Korzó magazin olvasóinak 10.000 Ft
értékű kedvezménykuponnal kedveskedik! Használják
ki a kedvezményeket, keressék a kuponokat a magazin
27. oldalán! (x)
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Egy percre sem áll meg az élet
A kormány védelmi intézkedései következtében a
Csokonai Színház is bezárta kapuit. Az intézményben
azonban a bejelentés óta egy percre sem állt le az
élet. Gemza Péterrel, a Csokonai Színház igazgatójával a mostani helyzetről beszélgettünk.
– Hogyan dolgoznak ebben az időszakban, milyen
előadásokra készülnek?
– Sok helyen megjelent, hogy bezárnak a színházak, de valójában csak a nézők előtt kellett bezárnunk
a kapukat. A Csokonai Színház társulata is folytatja
a munkát; jelenleg a Toldi című zenés ifjúsági darab
fizikai próbái zajlanak. December elejéig a próbafolyamatot be is fejezzük, és rögzítjük az előadást, hogy
utána a felső tagozatos diákokhoz eljusson online
formában; ezzel igyekszünk segíteni a pedagógusok
munkáját.
Emellett elindult az Edmond című előadás online
próbája, decemberben pedig újabb próbafolyamatok
kezdődnek. Természetesen ott vannak még azok a
darabok is, amelyek várják a bemutatóikat, ilyen például Az öreg hölgy látogatása vagy a Magyar Elektra.
– A járvány megnehezítette a színház helyzetét is;
sorra maradtak el bemutatók. Mire számíthat a közönség, ha véget ér ez az időszak?
– Ahogy feloldják a jelenlegi intézkedéseket, onnantól kezdve öt új bemutatóval és – természetesen
– régi sikerdarabokkal is folytatódik a munka.
– A védelmi intézkedések mellett a költözés is
nehezíti a társulat helyzetét. Hogyan lehet tartani a
lelket a csapatban?
– A művészek szempontjából nehéz, hogy nem
játszhatnak, nem lehetnek együtt a közönségükkel.
Ez lelkileg megviseli az embereket. Próbálunk minél
többet beszélgetni – online formában is –; igyekszünk
tartani a lelket mindenkiben.

Gemza Péter

Ahogyan nem eshet az eső sem örökké, és egyszer
ki fog sütni a nap, úgy mi is elkezdhetünk majd újra
játszani.
– Hol tart most a költözés folyamata?
– Az új helyszínekre való beköltözés zajlik. A munkák folyamatosak azért, hogy a megfelelő körülményeket tudjuk kialakítani, a próbahelyek rendben
legyenek, és az előadásokra megfelelően át legyenek
alakítva. A selejtezés és leltározás is zajlik. Amikor
pörög az élet, sokkal nehezebb csinálni, de most erre
több idő jut. Egy percre sem áll meg az élet; komoly
munka folyik most is a háttérben.
– Mit üzen a közönségnek: ha majd ismét kinyitják
a kapukat, miért járjunk – mi, debreceniek – színházba?
Van egy csodálatos társulatunk, és azt szeretnénk
elérni, hogy büszkék lehessenek ránk a debreceniek.
A társulat pedig már nagyon várja, hogy újra játszhasson a közönségének. n

Debrecentől Hollywoodig
Új, havonta egy alkalommal megjelenő 9 részes online sorozat indult az American Corner szervezésében.
Milyen a gulyásleves wal-martos alapanyagokból?
Hogyan került magyar fatemplom Ohióba? Milyen

Kenyeres Attila Clevelandben, a CBS stúdiójában

valójában az Universal Studios és a CNN atlantai
főhadiszállása?
Az online havi sorozatban – többek között –
ezekre a kérdésekre is megtudhatjuk a választ
Kenyeres Attila Zoltántól, aki 2017-ben, egyetlen
magyar újságíróként, elnyerte az Amerikai Külügyminisztérium média- és újságírás-ösztöndíját az
Ohio Universityre.
Az elkövetkezendő hónapokban ellátogatunk
segítségével – többek között – a Fehér Házhoz, egy
kaliforniai sörfőzdébe, egy igazi amerikai baseballmérkőzésre, valamint betekintést nyerhetünk a CNN
és a National Geographic szerkesztőségeibe, továbbá
az amishok és afrikai-amerikai közösségek lapjainak
szerkesztőségeibe is. A kint szerzett tapasztalatokról – és még sok minden másról – szólnak az online
beszélgetések képekkel, videókkal, személyes élményekkel, történetekkel megfűszerezve. Legközelebb
december 10-én, csütörtökön 18 órakor az American
Corner Facebook-oldalán! n
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Reméljük, hamarosan előadások is születnek!

A legjobb szövegek bekerülhetnek a
DESZ felolvasószínházi sorozatába is

Egy sima, egy fordított: műfordítói pályázatot hirdetett
ezen a címen a Debreceni Egyetemi Színház bármely
nyelvből, szabadon választott kortárs (az utóbbi
harminc évben megjelent), dráma (vagy drámarészlet)
fordítására. A projektben együttműködnek a Csokonai
Színházzal és a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégiummal, Puskás István kulturális alpolgármester
védnöksége alatt.

Színház pedig a Debreceni Egyetem kiváló szakértőit
fogja felkérni a pályázatok elbírálására. Szeretnénk, ha
a pályázat éves szinten Debrecenre tudná irányítani a
műfordítók és színházak figyelmét. (A világhálón eddig
is nagyon sok megosztást kapott a pályázat különféle
szakmai műhelyek részéről is.) Reméljük, hamarosan
előadások is születnek a lelkes pályázók által felfedezett és lefordított szövegekből.

Kellenek a jó szövegek

Így kell pályázni!

Lakó Zsigmond, a DESZ részéről nagyon fontosnak
tartja ezt a projektet.
– A pandémiás helyzetre mi is próbálunk lehetőségeinkhez mérten reflektálni. Sokat gondolkoztunk rajta,
milyen formában tudnánk megtartani a kapcsolatot a
közönségünkkel és mivel tudnánk szolgálni a kultúra
ügyét abban az időszakban, amikor a színház szempontjából elengedhetetlen személyes kontaktus – az
online közvetítés nyilván csak részben tölti be az űrt,
bár vannak kétségtelen előnyei – nem jöhet létre. Egyik
lehetséges irány a felkészülés a nyitásra, az olyan
feladatok elvégzése, amelyek egyébként is – részben –
önálló, elmélyült munkát feltételeznek. Lukovszki Juditnak jutott az eszébe, hogy mivel a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karán hatalmas know-how halmozódott fel műfordítás terén, érdemes lenne összekötni
a két területet. A színházaknak folyamatosan szüksége
van jó szövegekre, és nagyon sok tehetséges fiatal van,
aki szívesen foglalkozna műfordítással, nekünk pedig
tehetséggondozóként feladatunk megtalálni őket.
Külön öröm, hogy széles körben fogtak össze Debrecen város kiemelkedő kulturális műhelyei a pályázat
megvalósításra, Puskás István, Debrecen kultúráért
felelős alpolgármester elvállalta a fővédnökséget, a
Csokonai Színház is támogat minket, az Alföld vállalta a díjazott munkák közlését, a szervező Bán Imre
Kultúratudományi Szakkollégium és Debreceni Egyetemi

A benyújtott magyar szöveg nem haladhatja meg a 20
ezer karaktert, és kizárólag magyarul még meg nem jelent szöveggel pályázhat bárki, aki ezt megelőzően nem
hivatásszerűen művelte a műfordítást. Korhatár nincs.
A pályaműveket 2021. január 31-éig erre a címre várják:
Debreceni Egyetemi Színház, Debrecen, Egyetem tér 1.
4032
Fontos: a pályázó csatolja a jelszavával ellátott
eredeti szöveg(részlet) nyomtatott verzióját fénymásolatban, a lefordított mű(részlet) bibliográfiai adatait
(szerző, cím, kiadó, kiadás éve, oldalszámok), valamint
egy 500 karakteres ismertetést, melyben érvel szövegválasztása mellett.
Egy lezárt, jelszóval ellátott borítékban pedig mellékelni kell a következő adatokat: név, foglalkozás és
munkahely, lakcím, email cím, telefonszám.
A jeligével ellátott pályaműveket szakértői grémium
bírálja el. A nyertesek listáját a DESzínház facebookoldalán teszik publikussá 2021. március 14-én. Az első
helyezett 100 ezer, a második 75 ezer, a harmadik 50
ezer forint pénzjutalomban részesül, de a díjazás része
lesz a nyertes pályaművek közlése valamely online folyóiratban, valamint nagy értékű könyvjutalom a polgármesteri hivatal jóvoltából. Mindhárom nyertes pályamű
bekerül a DESzgráfia felolvasószínházi programsorozat
műsorába is, ahol a felolvasást egy színházi dramaturg
vezette szakmai beszélgetés követi. n
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Élmény a Vojtina Bábszínháztól
Kapuit bezárta, ám nem hagyja élmény és tartalom nélkül a
gyerekeket (és szüleiket) a Vojtina Bábszínház társulata. Advent
vasárnapjaira ingyenesen osztja meg a közönségével a régi és az
új előadásait egyaránt!
VAS LACI. December 13-án a Vas Laci című bábelőadás online bemutatójával jelentkeznek. A mese hőse egy királyfi és a három nővére. Vas Laci nemcsak erős volt, hanem csintalan is: hét ördög lakott benne. Egy nap annyira
megmérgelte magát a nővérei civakodásán, hogy azt kívánta, nyelje el
őket a föld. Így is lett, Laci pedig nem tehetett egyebet, útnak indult, hogy
felkutassa a nővéreit. Ezzel vette kezdetét Laci útja az izgalmas kalandok és
a hőssé válás felé. A magyar mese- és mondavilág egyik legmozgalmasabb
klasszikusa Benedek Elek meséje nyomán, új köntösbe öltöztetett hagyományos bábtechnikák segítségével,
élőzenével fűszerezve kel új életre a
Vojtina Bábszínház
színháztermében.
MENJÜNK EL
A LÁTÁSÁRA!
Szertartásszínház
és rítusjáték
várja a közönséget
december 20-án,
hogy ünneplőbe

öltözve, narancs- és
fahéjillattal, s szép
énekekkel együtt
készülhessen
mindenki a Nap
fordulójára.
Mesélnek a Jézuska,
vagy ahogy a régi
időkben emlegették, a Fénykrisztus
Iciri-piciri mesék – december 6-án;
születéséről.
menjünk el a látására!
A betlehemi
templomban megtáncoltatják a három pásztort, a gonosz Heródes királyt,
és megidézik a napkeleti bölcseket.
SZÉPEN ZENGŐ PELINKÁNMADÁR. Biztosan sokan ismerik a mesét az öreg
királyról, akinek volt egy gyönyörű szép lánya, ám hiába sereglettek
kedvéért messze földről is a kérők az udvarba: a királylány azt mondta, csak
annak adja a kezét, aki megtalálja a király elveszett pelikánmadarát…
December 27-én újra találkozhatunk ezzel a mesével.
Mindezek mellett folytatódnak a Vojtina ünnepi évad alkalmából
meghirdetett programjai is. A VojtinaTV minden hónap utolsó szombatján
jelentkezik a legfrissebb Vojtina-hírekkel, érdekességekkel, eredményekkel.
Érdemes megnézni a bábszínház honlapját és a Facebook-oldalukat, ahol
szintén sokféle izgalmas tartalmat kínálnak. Lesz lehetőség nevetésre,
közös emlékezésre és ünneplésre egyaránt. n
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Szerelem és anarchia

Akár kisregényt is írhatnak
a debreceni mozirajongók
Nem kötelező, de lehet. Vagy akár csak néhány mondatot, ha
szeretnék kedves filmjüket ajánlani másoknak.
Az Apolló moziban normál esetben mindig történik valami.
Nemcsak vetítenek, hanem fesztiválokat, közönségtalálkozókat, díszbemutatókat is szerveznek. Az intézmény vezetője,
Fejér Tamás imádja a filmek világát, és még a mostani,
mozimentes időszakra is kitalált valamit. Úgy gondolta, ha
már moziba nem mehetünk, megpróbálja megszólítani az
Apolló mozi közönségét és közösségét. Felhívást tett közzé a
Piac utcai filmszínház Facebook-oldalán:

„Szeretnél filmeket ajánlani az Apolló mozi közösségének?
Itt a lehetőség!
Írj nekünk üzenetet Facebookon, amiben az általad választott filmről írsz egy néhány soros ajánlót (lehet kisregény
is, ha valakiben nagyon sok közlendő van). A beküldő nevével
közzétesszük az ajánlókat naponta, hogy mindig kaphassatok
ötleteket egymástól, mit is nézzetek ezekben a mozimentes
időkben. Akár sorozat is lehet. Nem bánjuk. A helyesírás miatt
ne aggódj; javítjuk. Várjuk az írásokat, kedves mozirajongók!”
Az első írások már meg is érkeztek, meg is jelentek. Ajánlottak egymás figyelmébe a nézők – többek között – magyar
és svéd sorozatot, zenés filmet, horrort és izgalmas amerikai
játékfilmeket is. Fejér Tamás arra biztatja a debreceni nézőket, jelentkezzenek bátran!
Elérhetőség: www.facebook.com/apollomozi n

Amerikai utópia
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Megfejtéseiket december 17-éig várjuk a
korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők között a Debrecen
Televízió filmjéből, a Jót s jól! – Kazinczy
Ferenc emlékezete című alkotásból sorsolunk
ki két darab DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben vehetik át. Ezúttal kérjük a megfejtést beküldőket,
ha lehet, adják meg a telefonszámukat is, akkor
könnyebben tudjuk értesíteni őket, ha nyertek.
Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését
beküldő szerencsés olvasóink:
Munkácsi Szilvia, Piac u. 30.
Bojti Eszter, Kartács u. 2.

a szemüveg nem luxus!

11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®
Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló.
Az immáron 11 éve működő, szokatlanul olcsó árairól
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásárlók körében is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal határozzák meg.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvezménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmunkált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított,
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgálattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze
müvegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre söté

Debrecen, Bethlen u. 46.
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe
mellett)
Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kíván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek
tartja.
Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!
Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu
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Boldog karácsonyt, Debrecen!
Sok minden más volt idén, mint általában; ezt ki-ki megtapasztalhatta a saját életében, a saját környezetében.
A szokásostól eltérően a Korzó e lapszáma sem elsősorban programokat kínál, hanem több cikket és több, nem
feltétlenül rendezvényekről szóló információt. Forgassák
bátran; találjanak benne örömet és olvasnivalót.
Ahogy az esztendő, úgy az advent sem pont olyan,
mint egy évvel ezelőtt volt, hiszen a vásári forgatagot
vagy az óriáskereket nélkülöznünk kell. Ám szemet gyönyörködtető adventi fényekben most sem lesz hiány, és
ne mondjunk le az ünnepi hangulatról, a szeretetről sem.
Köszönjük, hogy velünk tartottak idén is, és ezúton
kívánunk mindnyájuknak boldog karácsonyt és sikerekben,
eredményekben gazdag új esztendőt! n

Kék Vödör
Ismét elindította a szokásos Kék Vödör élelmiszergyűjtő
akcióját a Dorkász Szolgálat Alapítvány! A járványhelyzetre való tekintettel érintésmentes gyűjtésére is lehetőség
nyílik az alapítvány honlapján.
A cél, hogy – a jelenlegi helyzet okozta még nagyobb
szükségre reagálva – idén 4 ezer tele vödörrel 12 ezer
nehéz sorsú embernek tudjanak segíteni a támogatók
hozzájárulásával! Idén a Dorkász kiemelt célcsoportjai a
hátrányos helyzetű családok és egyedül, szegénységben
élő idősek.
A vödrök online megtölthetőek az alapítvány honlapján: https://dorkasz.hu/kek_vodor
Az élelmiszergyűjtés 2020. december 18-áig tart. n
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Advent idején vasárnaponként sorra gyújtjuk a koszorú gyertyáit az ünnepi készülődés, a várakozás jegyében. Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy
készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amelyen már csak a tűzoltók segíthetnek – hívja fel a figyelmet a
katasztrófavédelem.
Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a koszorút, vagy készen vásároljuk azt,
a legfontosabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem éghető alátét – javasolják.
A koszorú elhelyezésére is figyelni kell. Ne legyen semmilyen éghető anyag a
környékén, hiszen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az asztalon lévő tárgyakra,
függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak akkor ég a koszorún a
gyertya, amikor a szobában tartózkodunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül.
A lakásban lévő, egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt, és több mérgező füst is keletkezik.
Minél hamarabb észrevesszük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál nagyobb
eséllyel tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk van kimenekülni és a tűzoltókat
hívni, akik egy kisebb kiterjedésű tűz esetén több értéket tudnak megmenteni.
A tüzek korai észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt.
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