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Grafikai hadjárat
Le sem tagadhatnám, hogy szívügyem a kép-
zőművészet világa, hiszen megyei és országos 
szinten is feladatom a tárlatok figyelemmel 
kísérése, valamint a szárnyaikat bontogató és 
a már jelentős alkotói múlttal rendelkező kol-
légák segítése.

Idén húszéves alkotói társaságunk, a deb-
receni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egye-
sülete. Gyakran szoktuk mondani, hogy „gra-
fikai hadjáratot” indítunk, s ez most igazán 
helyénvaló, hiszen a Modemben és a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád-termében kettős jubile-
umi kiállítással léptünk a nagyközönség elé. 
Az előbbi egy, csak erre az alkalomra készült 
projekt, Debrecenért/Debrecenart címmel. A 
másik tárlat az elmúlt húsz év törekvésének 
eredményeit vonultatja fel. 

A mostani helyzetben azonban sajnos nem 
láthatják ezeket a tárlatokat. Ám egyszer majd 
vége lesz ennek is, és akkor ha idejük és a ví-
rushelyzet is megengedi, élvezzék Debrecen 
gazdag kulturális kínálatát. Látogassanak el a 
Kodály Filharmónia hangversenyeire, a Csoko-
nai Színház, a Vojtina Bábszínház előadásaira, 
a VOKE Egyetértés Művelődési Központ prog-
ramjaira, valamint a közelmúltban megszépült 
Dósa nádor téri szabadtéri rendezvényeire.

Tamus István
grafikusművész,
a GADE elnöke,

a MAOE Hajdú-Bihar megyei vezetőségi tagja, 
egyben az országos választmány tagja
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Mit esznek a madarak télen, és mi hogyan segíthe-
tünk nekik átvészelni a hideg időszakot? A járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel az Agóra hétvégi 
foglalkozásai továbbra is az online térben várják az 
érdeklődő kicsiket és nagyokat. Szombat délelőt-
tönként jelentkezik az Agóra Facebook-oldalán a 
Kreatív tudomány című sorozat egy-egy új kisfilmje. 
A következő epizódokban megmutatják, milyen 
madárcsemegét érdemes készíteni, és hogyan 
lehet színes őszi falevelek segítségével hangulatos 
lámpást alkotni.

Ugyancsak izgalmas természettudományos ka-
landok várják vasárnap délelőttönként a diákokat. 
A Vasárnapi tudomány című ismeretterjesztő soro-
zat keretében egyszerű, akár otthon is elvégezhető 
kísérleteket követhetnek figyelemmel a gyerekek. 
A következő részekből – többek között – kiderül, 
hogyan varázsolhatunk egy kis kémia segítségével 
„vulkánkitörést” az otthonunkba, illetve az is, miért 
javasolt kevés citromlével meglocsolni a felvágott 
almaszeleteket, ha azokat nem szeretnénk azonnal 
elfogyasztani.

Az Agóra Tudományos Élményközpont YouTube-
csatornáján mindenki kedvére válogathat az isme-
retterjesztő videók korábbi darabjai közül. ■

Agóra online

O VÁGYNI ÉS VÁRNI. Both Teodóra alkotásaiból 
nyílik tárlat decemberben a Simonffy utcai Ifjúsági 
Ház szervezésében. A vírushelyzet miatt a kiállítást 
az online térben láthatjuk majd egy kisfilm segítsé-
gével, melyben Cs. Tóth János művészeti író ajánlja 
a festő munkáit a közönség figyelmébe. 

A tárlat itt lesz elérhető: facebook.com/
ifihazdebrecen ■

Tallér, tombak, 
solidus 
Új minitárlat nyílt – uniós támogatás segítségével 
–  október végén a Déri Múzeum állandó kiállításán 
nem látható numizmatikai gyűjteményből. A Kép-
tárban Benjamin Block Eszterházy Pálról készült 
festményéhez Eszterházy „Fényes” Miklós ezüsttal-
lérja került a Portréterembe. Munkácsy Mihály  
„Búsuló betyárjához” Rónay Attila iparművész 
2004-es tombak plakettje társul. Kovács Mihály 
Botond vitézéhez VII. Kons-
tantin aranysolidusa, 
Madarász Viktor Má-
tyás királyról készült 
képéhez Hunyadi 
János kormányzó 
aranyforintja kap-
csolódik. Székely 
Bertalan Zrínyi 
kirohanása című 
képéhez I. (Nagy) 
Szulejmán szultán 
aranyszultánija, míg 
Madarász Viktor ónodi 
országgyűlést ábrázoló fest-
ményéhez Bocskai István tízdukátos aranya 
került. 

A kiállításon megjelenő különleges vitrinek és 
érmek egy, a későbbiekben a Déri Múzeum minden 
állandó kiállításán átívelő numizmatikai vezérfonal 
részei. ■

O Kéz-művészeti látnivalóK. 
A Freedom Közösségi Ház Tégláskerti Öltö-
getők kézművescsoportjának alkotásaiból 
nyílt kiállítás a Gázvezeték u. 50/B szám alatt 
található közösségi házban. Kiállító művészek: 
Csatári Jánosné, Falvai Ferencné, Lakatos 
Pálné, Radácsi Istvánné, Rácz Istvánné, Számel 
Pálné, Tarsoly Andorné népi iparművész.
A tárlat megtekinthető (a járvány miatt) 
előzetes bejelentkezés után november 24-éig. 
Telefon: 20/4421-420 ■
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Csak Design
Nyáron a Csapó utcai sétálóövezetben találkozhat-
tunk a Csak Design köréhez tartozó alkotókkal, akik 
a Ciha Egyesülettel közösen léptek a közönség elé. 
Ősszel pedig új helyszínen, a Nagyerdei Víztoronyban 
mutatkoztak be. A terv az volt, hogy e hónap köze-
pén ismét elénk lépnek – ám a vírushelyzetre vonat-
kozó jelenlegi rendelkezések értelmében a novemberi 
Csak Design vásár elmarad. Aki azonban kíváncsi, 
mivel foglalkoznak a kreatív ipar debreceni alkotói, 
az találkozhat velük az online térben. Elindították a 
Csak Design vásárok kiállítóit összefogó weboldalt, 
ahol akciókkal és meglepetésekkel várják továbbra is 
a közönségüket. 

Ahogy ígérik, „a Csak Design alkotók műhelyeiben 
éjszakánként ugyanúgy égni fog a lámpa, mint eddig, 
hogy továbbra is magas minőséget képviselő, egyedi, 
és ami a legfontosabb, helyben előállított termékeket 
tudjatok beszerezni. Tegyünk együtt a helyi alkotó-
kért!”

Bővebben: www.csakdesign.hu ■

Az online térbe költözik 
a színház
A rendkívüli, a szabadidős létesítmények bezárásáról 
is rendelkező november 9-i kormányfői bejelentés 
figyelembevételével a Csokonai Színház is tájékoz-
tatást adott ki arról, hogy valamennyi novemberi 
előadásuk és kísérőrendezvényük elmarad, a próba-
folyamatok pedig átköltöznek az online térbe.

Jegypénztáraik, ahol a megvásárolt jegyek 
visszaváltását intézhetik a nézők, így működnek: a 
Víg Kamaraszínházban hétfőtől péntekig 9–12 óráig 
és 13–19 óráig, a Debreceni Művelődési Központ-
ban található jegypénztár viszont bezár. Az online 
vásárolt jegyeket a jegymester.hu oldalon lehet 
visszaváltani. ■

Fotelkoncertek
A Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus Debrecen 
2020–21-es évadának több koncertjét is élvezhetik a 
világ bármely pontjáról, így akár Debrecenben, az ott-
honi kényelmes fotelből is a hallgatók. A legközelebbi 
közvetítések december 15-én és december 22-én 
lesznek. Előbbi hangverseny szólistája a Kossuth- és 
Liszt-díjas Ránki Dezső zongoraművész (képünkön) 
lesz, aki Beethoven G-dúr zongoraversenyét adja elő a 
Kodály Filharmonikusokkal, Kollár Imre vezényletével. 
A koncert második részében Schumann IV. (d-moll) 
szimfóniája szerepel. December 15-én pedig a Kodály 
Kórus Debrecen és a Savaria Barokk Zenekar karácso-
nyi koncertjét nézhetik meg az érdeklődők. Műsoron 
Händel Messiás című oratóriuma; az est szólistái 

Ducza Nóra, Jónás Krisztina, Bakos Kornélia, Biri Ger-
gely, Jekl László lesznek, Németh Pál vezényletével. 

Jegyek az online élő közvetítésre 1000 forintos 
áron, a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon vásárolha-
tóak! ■
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Kocsis-Holper Zoltán igazán sokoldalú 
személyiség. Fiatalabb korában vonzotta 
a matematika és a közgazdaságtan, a 
kosárlabda és a színészet, ám mindig ott 
volt a zene is. Vendégként dolgozott már 
Debrecenben korábban is, idén ősztől 
pedig a Kodály Kórus Debrecen új karna-
gyaként üdvözölhetjük.

milyen tapasztalattal érkezett Debrecenbe?
2001-től vezetek kórusokat, és folyamatosan 
többet is egyszerre. 2001-ben barátaimmal együtt 
alapítottuk meg Sopronban a Kórus Spontánuszt – 
melynek mai napig művészeti vezetője vagyok. Az 
ezt követő években számos egyházi és világi ama-
tőr karral dolgoztam. Ezenfelül koncerteztem már 
a Magyar Rádió Énekkarával, a Nemzeti Énekkar-
ral, több alkalommal a debreceni Kodály Kórussal 
is, valamint a Budafoki Dohnányi Zenekarral.  
A 6. Eric Ericsson Mesterkurzus résztvevőjeként a 
Holland Rádió Énekkarával és a Holland Kamara-
kórussal is. Tanítottam karvezetést a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművé-

Új karnagy áll a Kodály Kórus élén
szeti Szakközépiskolájában, és nyolc évig a soproni 
Horváth József AMI tanára – 2 évig igazgató-
helyettese – voltam. 2016-ban – Somos Csaba 
hívására – a Nemzeti Énekkar másodkarnagya 
lettem, onnantól kezdve pedig a professzionális 
együttesek életével belülről is megismerkedhet-
tem. Mivel zeneiskolában is tanítottam, és iskolai 
kórusokat is vezettem, nagyon sokféle korosztály-
lyal és formációval gyűjtöttem tapasztalatokat az 
elmúlt csaknem húsz évben.

Pedig eredetileg nem is zenei pályára ké-
szült.
Tipikus példája vagyok annak, amikor az élet va-
lakit odairányít egy helyre és egy helyzetbe, hogy 
végre felismerje, mit is kell csinálnia, mivel kell 
foglalkoznia. Eredetileg színésznek készültem: el-
töltöttem pár évet a soproni színház tanodájában, 
felvételiztem többször is a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemre. Mivel a reál tárgyak is érdekeltek, 
ezért ötödikes koromtól matematika tagozatra 
jártam, sőt az érettségi után a soproni egyetem 
Közgazdaságtudományi Karára nyertem felvételt. 
De a zene és a sport is az életem része volt. Egye-
sületi szinten kosaraztam, és a helyi zeneiskolában 
zongorázni, később énekelni tanultam. Aztán mikor 
2001-ben megalapítottuk a Kórus Spontánuszt, 
egyértelművé vált – és ebben sokat jelentett a 
barátaim, az alapító kórustagok megerősítése –, 
hogy nekem ezzel kell foglalkoznom: énekléssel 
és karvezetéssel. Így nagyobb kitérőkkel, de végül 
megérkeztem a pályára: 2004-ben felvettek a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.

mi volt az a pillanat, ami annyira megragad-
ta a „kóruslétben”, hogy végleg elkötelezte 
magát mellette?
Maga a Kórus Spontánuszban való működésem 
adta a felismerést, de tudat alatt sok minden 
dolgozhatott már bennem. Nagyon jó zenetaná-
raim és kiváló énektanáraim voltak, akik megsze-
rettették velem a zenét és különösen az éneklést. 
Azt még nem is említettem, hogy 7 éves koromtól 
folyamatosan énekeltem is kórusokban, és – 
természetesen – nagyon szerettem. 18 évesen 
azonban még csak fel sem merült, hogy ez lehetne 
a foglalkozásom. Akkoriban az osztályunkból java-
részt mindenki ügyvédnek, orvosnak, közgazdász-
nak vagy hasonló pályákra készült. Valójában a ba-
rátaimmal való közös éneklés mutatta meg, hogy 
én ezt igazán szeretem és tudom is csinálni. Ha 
jobban belegondolok, az életem különböző fontos 
és szeretett szegmensei – a sportban megtanult 
csoportdinamika, csapatjáték, a színészet és, per-
sze, a zeneművészet – mind együtt vannak jelen a 
kóruséneklés műfajában.
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Új karnagy áll a Kodály Kórus élén a Kodály Kórus jórészt az összes velük együtt 
dolgozó karnagyot „elvarázsolja”. Önnel is ez 
történt?
Két alkalommal dolgoztam velük korábban, két 
újévi koncert során. Már akkor azt láttam, hogy 
nagyon jó közösségként működnek. Koncentráltan 
és nagy muzikalitással, s ami számomra is nagyon 
fontos:

„csapatként dolgoznak együtt.”

Ez egy nagyon jó kombináció, mely egy énekkar-
nak alapfeltétele kell, hogy legyen. Bevállalják az 
egyéni felelősségeket, mégis egy közös produktu-
mot tesznek le az asztalra, melynek a zeneisége 
és színvonala is megkérdőjelezhetetlen. Érződik a 
tanultság a tagokon a zene szeretete és az ügy 
szeretete. S ki ne szeretne ilyen közegben dolgozni?

mik a tervei erre az évadra?
Az elődöm által elindított tematikus koncertek szá-
momra is követendők, mert én magam is szeretem 
egy-egy gondolati síkra felfűzni a produkciókat. 

Másfelől a Kodály Kórus egyedisége abban 
áll, hogy a professzionális együttesek 
közül az egyik legautentikusabban képes 
megszólaltatni különböző korok a cappella 
művészetét. 

Épp ezért nagy felelősség annak kiválasztása, mit 
énekeljenek. Egyfelől a közönség számára elfogad-

ható, megszerethető darabok kellenek. Másfelől 
a kortárs zeneszerzők repertoáron tartása, az 
ősbemutatók fontossága is megkérdőjelezhe-
tetlen. Az ifjúságnevelés is nagyon fontos pillér. 
Ezek mind meghatározói voltak – és lesznek is – a 
kórus mindenkori programjának. Idén ezek mentén 
lesznek tehát vidámabb, szórakoztató koncertek, és 
elmélyültebb, filozofikus hangulatúak is. Terve-
zünk dzsesszkoncertet és különleges, már-már 
meghökkentő tematikával összefűzött műsort 
is. Szeretném ráirányítani a közönség figyelmét 
arra, mennyire sokszínű a kórusmuzsika, mely a 
világban most reneszánszát éli. A Kodály Kórusnak 
a kórusmuzsika népszerűsítésében éllovasnak kell 
maradnia. Ez a terv. n
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 Zsinórban háromszor húzott be 3–0-s győzelemért 
járó három pontot a Loki, kettőt a pályán, egyet az 
MLSZ irodájában.

A válogatott meccsek miatti november közepi pihe-
nőt követően még öt mérkőzés vár az NB II csapataira: 
három az őszi szezon feladatai közül, kettő pedig 
előrehozott ráadásként, tavaszról. A tervek szerint 
december 13-án, Luca napján lesz az utolsó 2020-as 
bajnoki.

Pontos programot azonban a koronavírus egyre 
fokozódó terjedése miatt nehéz előre látni, hiszen a 
járvány már ősszel is alaposan átalakította a különbö-
ző csapatsportágak menetrendjét.

A futballban például úgy, hogy az MLSZ folyama-
tosan pörgette a bajnokságot, esetenként alaposan 
megfogyatkozott csapatokkal – s csak akkor engedé-
lyezett vírus miatti halasztást, ha mindkét érintett klub 
beleegyezett. Így került az NB I-es Budafok–Honvéd 
meccs karácsony előestéjére, december 23-ra. A Di-
ósgyőr–Újpest NB I-es és a DVSC-Békéscsaba NB II-es 
találkozók esetében viszont a szövetség nem fogadta 
el a vendégek egyoldalú lemondását, így jutott három 
ponthoz a DVTK és a DVSC.

Igaztalan ugyanakkor sportszerűtlenséggel 
vádolni a játék nélküli nyerteseket, hiszen a 
járvány egyformán sújtja az egész országot, 

futballban pedig valamennyi csapatot. 

S ha megnézzük az összeállításokat, igencsak tar-
talékos névsorral kénytelen pályára lépni egy-egy 
meccsen csaknem valamennyi gárda. Függően attól, 
hogy a keretből éppen ki fertőzött, karanténköteles 
beteg.

A gondok értelemszerűen a Lokit sem kerülték el: a 
felnőtt keretben alig van 2-3 játékos, aki végig hadra 
fogható volt az őszi időszakban. Ennek ellenére DVSC 
folyamatosan vállalta kihívásokat, és ezt tette volna a 
Békéscsaba ellen is, ám a viharsarki klub 48 órával a 
találkozó előtt közölte: nem jön Debrecenbe, mert nem 
tud kiállni (indoklás: sok a pozitív esetük, s tartanak a 
bevethető fiatal játékosaik megfertőződésétől, illetve 
az előző hetek meccsterheléséből adódó sérülésve-
szélytől, inkább nem utaznak el Debrecenbe).

Az élen a Loki, a végén a DEAC
A DVSC ugyanakkor „beleállt” abba a helyzetbe, 

hogy nélkülözve kulcsjátékosait, fiatalokat, 
a szakosztály „ismeretlen” tagjait, ifjakat 

nevez a soros összecsapásra, alkalmanként 
a nevezhető létszámnál is kevesebb 

cserejátékossal csatába indulva. 

Amíg hivatalosan tart a bajnokság, ilyen feltételek 
mellett is játszani kell – ez a debreceniek (és sok más 
klub) filozófiája, nem törődve azzal, hogy a csapat 
alkalmanként „gyengébbnek” tűnő kerettel kénytelen 
kiállni a járvány által akkor talán kevésbé megtize-
delt vetélytársa ellen. Megbetegedett Kondás Elemér 
edző, s a vírus okán csapatnyi futballistát nélkülözött 
a DVSC az elmúlt időszakban: a kapuból Gróf, majd 
váltóembere, Zöldesi, a mezőnyjátékosok közül Kinyik, 
Korhut, Ferenczi, a két Bényei, Varga, Dzsudzsák, 
Pintér, Sós, Haris, Kusnyír, Kundrák, Tischler. Ezzel a hi-
ányzási listával nyugodtan lemondható lett volna bár-
melyik késő őszi fellépés. Ám nem ez történt – megis-
merhettük viszont például a vészhelyzetben becsülettel 
helyt álló Sárosi Norbert, Fűzfői Márk, Sármány Kristóf, 
Kenderesi Dávid, Balla Mátyás, Szabó Árpád nevét.

A Győrt otthon, a Kazincbarcikát idegenben verte 
3–0-ra a „vírusos” Loki, aztán jött a Békéscsaba 
lemondása okán az MLSZ-szabály által megítélt újabb 
3–0.

Túl a bajnokság felén, a 16 meccsen begyűjtött 37 
pont (11 győzelem, 4 döntetlen és a gyirmóti vereség), 
az első helyezés a tabellán, a 37 pont, a 37–10-es 
gólkülönbség, Bárány Donát 10 találatos listavezető 
pozíciója a gólvadász rangsorában egyaránt meg-
nyugtatónak számít, s biztató jel arra, hogy a csapat a 
következő bajokságban ismét a legjobbak mezőnyében 
csatározhat.

A debreceni futball szempontjából a gúla lenne a 
megfelelő formáció, s ehhez arra lenne szükség, hogy 
a DVSC az NB I-ben, a DEAC az NB II-ben, a kis Loki 
pedig az NB III-ban kínálna játéklehetőséget a város 
klubjaihoz kötődő focistáknak. A Loki két csapata, 
úgy tűnik, tartja magát a formához, a DEAC esetében 
azonban javulásra van szükség, hogy az egyetemisták 
megőrizzék másodosztályú tagságukat. n

Tervezett program
november 14.: DVSC II–Gyöngyös
november 22.:  DEAC–Szombathely, Csákvár–  
 DVSC és Jászberény–DVSC II
november 25.:  DVSC–Szentlőrinc és Pécs–DEAC
november 29.:  DEAC–Budaörs, Szombathely–  
 DVSC és DVSC II–DVTK II
December 6.:    DEAC–Soroksár, Budaörs–DVSC   
 és DVSC II - Eger
December 13.:  DVSC–DEAC

Három gólt lőtt a Győrnek a loki (fotó: dvsc.hu)
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Parkolópályán októberben a Loki kézisei
sorozatban hét bajnoki meccse 
maradt el Kovács annáéknak, 
pedig már közeleg a nemzetkö-
zi erőpróba. 

Szeptember 27-én, a Siófok elleni 
bravúros győzelem után nagy volt 
az öröm a DVSC Schaeffler háza 
táját, hiszen a csapat fokozatosan 
javuló játékát egy igazi bravúrral 
tetézte, egy ötmeccses győzelmi 
szériát építve ki.

Ám nemsokára üröm vegyült az 
örömbe. Hiszen néhány nap múlva 
a Lokit is utolérte a koronavírus-
járvány. Pozitív eredményt muta-
tott az egyik játékos tesztje. Így, 
bár a többiek eredménye negatív 
lett, a teljes csapat és a szakmai 
stáb tagjai járványügyi megfigye-
lés alá kerülnek tíz napra. Október 
8-án az MKSZ döntött a DVSC Schaeffler szombati 
bajnoki mérkőzésének elhalasztásáról. 

Ekkor még nem lehetett tudni, hogy a fertőzés miatt 
a csapat októberben egyetlen meccset sem tud 

lejátszani, 

hiába ért véget október 17-én a tíznapos járvány-
ügyi megfigyelés, hiába nem volt újabb pozitív eset 
a DVSC Schaefflernél. Ugyanis a sorsolásnál erre is 
időszakra rendelt ellenfelek hasonló gondjai miatt 
a Lokinak a Boglári Akadémia-SZISE, a Győri Audi 

ETO KC, az Alba Fehérvár KC, az FTC, az MTK és a 
Vác elleni mérkőzését kellett elnapolni. Sőt a soro-
zat folytatódott még november elején is, amikor a 
Mosonmagyaróvári KC csapata került karanténba 
– egyébként az MKC volt addig az egyetlen gárda, 
amelyik megúszta a fertőzést...

A női kézilabda NB I-ben a Covid-19-járvány 
miatt már közel harminc meccset kellett elhalasz-
tani. 

Egészen november 6-ig úgy tűnt, hogy véget ér 
a Loki meccsínsége – de nem így történt. A szoká-
sos hét eleji tesztelést ugyanis egy játékosnál meg 

kellett ismételni. Az eredmény-
re pedig a szombati meccshez 
képest péntek késő estig várni 
kellett. És ami a nagyobb baj: a 
teszt pozitív lett, tehát a Kisvárda 
elleni hazai bajnokit sem lehetett 
lejátszani. 

A Loki felelősségteljesen 
viselkedett. 

Nem úgy, mint a dunaújvárosiak, 
akik úgy utaztak el meccset ját-
szani Szombathelyre, hogy még 
egyetlen friss teszteredménnyel 
sem rendelkeztek. A meccs után, 
este kapták meg, nyolc pozitívval.

Így aztán a Loki számá-
ra erősen kérdésessé válik a 
november közepi törökországi 
utazás. Melynek nagy a tétje: 
az EHF Európa Liga 3. selejtező 
körében a csoportkörbe kerülés a 
Kastamonu ellen. n
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Miközben a magyar válogatottban a DEAC-ból három, a 
bajnoki címvédő Berettyóújfalu csapatátból öt játékos 
szerepelhetett az Ukrajna ellen a Főnix Csarnokban 
rendezett felkészülési mérkőzéseken, a nemzeti baj-
nokságokban is jól szerepelnek a hajdú-bihari csapatok.

Az alapszakasz felénél a férfiaknál a Berety-
tyó a második, a 
DEAC a negyedik, a 
hölgyeknél a DEAC 
második a tabel-
lán. A férfi címvédő 
Berettyóújfalu egy 
pont hátrányban van 
az éllovas Haladás 
csapatával szem-
ben, míg a DEAC a 
negyedik helyen áll – 
az egyetemistáknak 
van egy elmaradt 
hazai meccsük a 
közvetlen mögöttük 
álló Kecskemét ellen, 
december 23-án. n

Futsal NB I: jól állnak  
a hajdú-bihari csapatok

Több száz debreceni hallgató feszül egymásnak online. 
Az University Electronic Games e-sport-verseny iránt 
hatalmas az érdeklődés; a legnépszerűbb játékokon 
mérhetik össze tudásukat a Debreceni Egyetem magyar 
és külföldi hallgatói.

Az online tér egyre több területen hódít; sokak szá-
mára ez jelenti a jövő kommunikációs formáját.  
A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata is sze-
retné kielégíteni a hallgatói igényeket, és egy különleges 
e-sport-bajnokságot szervezett.

– Nagyon sok embert megmozgat az online tér, 
emiatt igyekszünk egy olyan online rendezvény-portfó-
liót létrehozni, amelyben kvízeket, kisebb vagy nagyobb 
létszámú eseményeket tudunk felmutatni. Ennek egyik 
központi eleme az University Electronic Games (UEG) 
e-sport-verseny. A korábban megrendezett Lan-partyt 
valamilyen szinten a mostani esemény jogelődjének 
tekinthetjük; akkor a Hallban több mint kétszázan vettek 
részt. Ezt a számot alaposan túl fogjuk szárnyalni – 
mondta Nagy Péter, az intézmény hallgatói önkormány-
zatának elnökhelyettese.

A gamereké az online tér
Az UEG iránt hatalmas az érdeklődés; már közel hét-

százan regisztráltak az eseményre.
A versenyzők között külföldi és magyar hallgatók 

egyaránt vannak. A fiatalok a legnépszerűbb játékokon 
keresztül küzdhetnek meg egymással, csapatban vagy 
egyéniben.

Összesen hatféle játékra jelentkezhetnek: straté-
giai, FPS (lövöldözős), vagy sportos témában az online 
multiplayer világában, PS-n, XBOX-on vagy PC-n.

Nagy Péter szerint ezek közül a legnépszerűbb a 
League of Legends című stratégiai játék lesz, amire már 
több mint háromszázan regisztráltak, de emellett a FIFA-
bajnokság is sokakat érdekel. Ezeken kívül a Valorant, 
a Heartstone kártyajáték és egy sakkjáték várja még a 
hallgatókat. A magyar versenyzők a népszerű Honfoglalót 
is választhatják. A regisztrációt követően minden jelent-
kezőt e-mailben értesítenek a verseny lebonyolításáról.

A HÖK elnökhelyettese szerint ezek a platformok 
azért olyan népszerűek, mert társadalmi szempontból is 
egyre nagyobb elismerést kapnak a profi játékosok.

– Ez a generáció szinte csak az online világban él. 
A játékok beékelődtek a mindennapokba, felkapottak 
külföldön, a youtuberek is ezeket mutogatják, így egyre 
többen kapnak kedvet a játékra. Ezeknél a platformoknál 
a hobbin túl komoly szintre is el lehet jutni; elismerést 
szerezhetnek, karriert építhetnek a játékosok – fogalma-
zott Nagy Péter.
Az UEG november 9-én kezdődött;  a döntőket január-
februárban rendezik. A győztesek ösztöndíjjal gazdagod-
nak, a dobogósok pedig egyetemi ajándékcsomagokat 
kapnak. n

A szerbiai Cacak városában rendezték meg az IFBB 
Gyerek Fitness Világbajnokságot, ahonnan világbajnoki 
aranyéremmel tért haza a kilencesztendős Toók Abigél.

A Szoboszlói Úti Általános Iskola harmadikos diákja 
a 2011-ben született lányok korcsoportjában állhatott 
a dobogó legfelső fokára a szerbiai megmérettetésen. 
Hazatérése után az iskolai élménybeszámolón elmond-
ta, kicsit izgult, hiszen 
a szülei nélkül, egyedül 
utazott a csapattársai-
val, és néhány verseny 
el is maradt a jár-
ványhelyzet miatt. Az 
első mozdulatok után 
már csak a gyakorlat 
pontos megvalósításá-
ra összpontosított, és 
még a közönséggel is 
tudott folyamatos kap-
csolatot tartani. Ezt a 
kivételes kommuniká-
ciót a nemzetközi zsűri 
külön ki is emelte. n

Vébéaranyat nyert  
a debreceni kislány

Krascsenics Csilla 
(fotó: deac.hu)
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O átaDtáK Debrecen első felszíni elektromos 
villámtöltőjét. Ezzel együtt összesen húsz töltőál-
lomás van a városban. Az önkormányzat számára 
fontos, hogy segítse a környezetbarát közlekedést 
–  nyilatkozta Balázs Ákos alpolgármester. n

O HaRanGJátéK. Széles körű összefogás ered-
ményeképpen, adományokból készült el a Refor-
mátus Nagytemplom 24 részes harangjátéka. Nem 
csak az istentiszteleteken szólal meg: a Kossuth 
téren sétálók is hallhatják. Az egyik harangot a 
családjával adományozó Papp László polgármester 
úgy fogalmazott: aki meghallja majd a harangjáté-
kot, érezni fogja, hogy mit is jelent a debreceniség; 
érezni fogja a város erejét. n

O maGas RanGÚ állami elismerésben részesült 
Debrecen szociális ügyekért is felelős alpolgármes-
tere. Széles Diána a nehéz körülmények között élő 
debreceni lakosok ellátásának biztosítása érdeké-
ben végzett munkája elismeréseként vehette át a 
Magyar Ezüst Érdemkeresztet. n

O inKlUzÍv játszóteret adtak át Debrecenben, 
ahol a fogyatékossággal élő gyermekek ép társa-
ikkal közösen tudnak játszani. A Lúdas Matyi nevét 
viselő park jól illeszkedik a Család- és Gyermekjóléti 
Központ programjába, hiszen ott a fogyatékosság-
gal élőkre külön figyelmet fordítanak. n

O átalaKÍtás. A városi közgyűlés döntött: év 
végén jogutód nélkül megszűnik a Debreceni Mű-
velődési Központ. Önkormányzati közfeladatait a 
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. veszi 
át. Az átszervezésben a Méliusz Könyvtár is érintett. 
Ahogy Puskás István alpolgármester nyilatkozta: 
hozzáigazítják a kulturális intézményrendszert a 
megváltozott életmódhoz, a kultúrafogyasztási 
szokásokhoz. n

O FŐHaJtás. Méltóságteljes, csendes megem-
lékezésekkel tisztelgett idén a város az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hősei előtt. n

O meGÚJUlt a Bocskai István Általános Iskola. 
A fél évszázada épült intézményben legutóbb tíz 
éve volt felújítás, a mostani, félmilliárd forintos 
fejlesztés azonban jóval átfogóbb. A város 2014-től 
kezdte el a tulajdonában lévő oktatási és szociális 
intézmények felújítását. Eddig tíz intézményben 
történt energetikai felújítás, de – a tankerülettel 
együttműködve – további iskolák újulhatnak meg a 
D2030 program keretében: két önkormányzati intéz-
ményben van még folyamatban fejlesztés, valamint 
további hat közbeszerzési előkészület alatt áll. n

O 18 HelYszÍnen újítanak fel járdákat akadály-
mentesített módon. Orosz Ibolya Aurélia önkor-
mányzati képviselő a tájékoztatón elmondta: az 
elmúlt öt esztendőben 255 millió forintot költött 
erre a célra az önkormányzat. Csaholczi Attila 
önkormányzati képviselő hozzátette, a munkák a 
Derék utcán kezdődtek el, s e program keretein 
belül folytatódik a lakótelepi lépcsők felújítása is. n O a tóCóvÖlGY is megújulhat; megvan a 

kivitelező: a nyíregyházi székhelyű Közmű Ge-
nerál Építő és Szolgáltató Kft. nyerte a közbe-
szerzést. Korszerűsítik tíz lakótömb játszótereit, 
rekortánburkolatú futópálya épül, parkokat újítanak 
meg, akadálymentesítenek 22 út-járda csatlakozást. 
A terület közbiztonságának figyelésére öt helyszínen 
12 térfigyelő kamerát telepítenek. n
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a „Debrecen déli gazdasági övezet 
elérhetőségének javítása” című TOP-6.1.5-16-
DE1-2017-00005 azonosítószámú pályázata 
3.374.298.904 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült.

A projekt célja a déli gazdasági övezet elérhetősé-
gének javítása a 47-es számú főút hosszúpályi 
csomópontjának ötágúvá alakításával, 
valamint a déli gazdasági övezet belső úthá-
lózatának kiépítésével.

A bekötő utakat 7 méter szélességben, 2x3.5 
méter forgalmi sávokkal alakítják ki. A belső út-
hálózat szakaszainak kialakítása a gazdasági öve-
zetbe betelepülő vállalkozások elérését, további 
ingatlanok értékesítését biztosítja. 

Az útfejlesztés mellett csapadékvíz-elvezető 
rendszert alakítanak ki vízelnyelőkkel, megtörté-
nik a közművezetékek kiváltása, víz-, gáz-, hírköz-
lés-, és közvilágítás kiépítése.

A fejlesztés eredményeképpen a Debreceni 
Nemzetközi Repülőtértől délre egy olyan gyorsan 
és könnyen megközelíthető iparterület jön létre, 
mely lehetőséget biztosít vállalkozások betele-
pülésére, új telephelyek kialakítására. A fejlesz-
tés megvalósítása munkalehetőségeket teremt, 
hozzájárul a foglalkoztatás, és a város lakosságá-
nak növekedéséhez. A projekt nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőséggel bír. 

A projekt konzorciumi formában valósul 
meg. A konzorcium vezetője Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a konzorciumi tag a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tervezett befejezés: 2021. 02. 28.

Útfejlesztés a Déli ipari park 
elérheTőségének javíTásáérT

Október 23., az 1956-os forradalom 
és szabadságharc kezdetének 64., 
valamint a Magyar Köztársaság kiki-
áltásának 31. évfordulója tiszteletére 
Debrecen önkormányzata ünnepi 
közgyűlést tartott október 22-én a 
Kölcsey Központban. Ünnepi beszédét 
követően Papp László polgármester 
adta át a város idei Csokonai-, Hat-
vani-, Hajós Alfréd-, Boncz László-
díjait, valamint a Debrecen Város 
Kiváló Pedagógusa és a Debrecen 
Város Közoktatásáért díjakat.

A közgyűlés Debrecen város 
Csokonai-díja elismerő díjat ado-
mányozott Erdős-Tóth Fruzsina éne-
kesnek, H. Csongrády Márta fotó- és 
képzőművésznek, valamint a Lautitia 

Kiváló debrecenieket díjaztak
Kóruscsaládnak. (Az elismerést a kó-
rus nevében Nemes József karnagy 
és Bodó Hanna énekes vette át.)

Idén Hatvani-díjat adományo-
zott a város a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ Gyermekgyógy-
ászati Klinika Gyermek Intenzív 
Osztályának (az elismerést Szikszay 
Edit osztályvezető és Szabó Tamás 
megbízott klinikaigazgató vette át), 
Jávor András egyetemi tanárnak, a 
Debreceni Egyetem rektori főtanács-
adójának, valamint Krasznahorkay 
Attila fizikusnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktorának.

Hajós alfréd elismerő díjban 
részesült Fodor Antal, a DEAC férfi 
röplabdacsapatának vezetőedzője, 

valamint Kecskeméti János testne-
velő-edző.

Idén a Boncz lászló-díjat 
Kaszásné Enyedi Zsuzsanna, a Héra 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője és Kissné Krajnik 
Katalin, Debrecen Megyei Jogú Város 
Városi Szociális Szolgálatának szako-
sított ellátásért felelős intézményve-
zető-helyettese kapta.

A közgyűlés Debrecen vá-
ros Kiváló Pedagógusa díjban 
részesítette Nagyné Harangi Ilonát, a 
Sinay Miklós Utcai Óvoda intézmény-
vezetőjét, Szegedi József villamos-
mérnök, okleveles mérnöktanár, 
mérnökinformatikust és Perjéssyné 
Vályi Judit Ágnest, a Mesekert Óvoda 
óvodapedagógusát, óvodavezető-
helyettesét. 

Debrecen város Közoktatásá-
ért díjat kapott Szabó Gyula tanár, 
iskolaalapító, intézményvezető, 
Szilágyiné Fintha Judit, a Debreceni 
Tankerületi Központ köznevelési osz-
tályvezetője, valamint a Debreceni 
Egyetem Balásházy János Gyakorló 
Technikuma, Gimnáziuma és Kollégi-
uma. (Ezt az elismerést Filep Miklós 
igazgató vette át.) n
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O ÚJ mUnKaHelYeKet hozott létre Debrecenben 
az Inter Traction Electrics Kft. Egy éven belül elkészült 
a kor technológiai kihívásainak és a fenntarthatósági 
szempontjainak megfelelő újabb üzemcsarnok, mely 
hozzájárul ahhoz, hogy – az itt dolgozó 500 munka-
társ révén – 350 új autóbusz gördüljön le a gyártósza-
lagról. n

O a naGYállomástól a Tócóvölgy állomáson 
át az észak–nyugati gazdasági övezetig fejlesztik a 
vasutat 11,6 kilométer hosszan. A beruházásról tartott 
helyszíni tájékoztatón Papp László polgármester úgy 
fogalmazott: azért építünk, hogy a várost, a gazda-
ságot, a régiót és a közlekedési feltételeket jobbá 
tegyük. n

O véGleG lezáRtáK a debreceni reptér bekö-
tőútját a civil forgalom elől. A szervizúton – hivatalos 
nevén Szatke Ferenc utcán – civilek nem közleked-
hetnek a Pharma Flight Központ és a Mandolás utca 
közötti részen. A repülőteret a Mikepércsi út irányából 
a Mandolás és Dobogó utcákon keresztül lehet mos-
tantól megközelíteni. n

O maGYaR Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 
vehetett át munkája elismeréseként Mazsu János 
történész, az Őrváros Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke, a debreceni Értéktár Bizottság elnöke. n

O ÚJRa Rózsahegyiné Juhász Évát választották a 
Debreceni Karitatív Testület elnökének. A szervezet 
működéséről sokat olvashatunk. Nem véletlenül. A 
szervezet nemrég hagyományteremtő szándékkal indí-
totta el akcióját, melynek célja, hogy könnyebbé tegyék 
az orvosok és ápolók hétköznapjait a Kenézy Gyula 
Egyetemi Kórház osztályain. Süteményt és ásványvizet 
juttattak el a kórházba és süteménnyel lepték meg a 
mentőszolgálat munkatársait is, akiktől szintén megfe-
szített munkát kíván a rendkívüli helyzet. n

Új út a belvárosban
Elkészült a Vár utca és a Kálvin tér közötti új út. Az 
Új Városháza melletti útszakaszt a Vár utca és a 
környékbeli oktatási intézmények megközelítésének 
könnyítése érdekében nyitotta meg a gépjárműfor-
galom előtt a debreceni önkormányzat. Az útszakasz 
egyirányú, a Kálvin tér felől lehet közlekedni autóval 
a Vár utca irányába. A térkő burkolatú út mellett 
parkolókat és járdát alakítottak ki. Az új út építése a 
Dósa nádor tér felújításával függ össze, hiszen oda az 
átépítés után nem lehet behajtani autóval.

O 80 KeRtséGi UtCát stabilizálnak Debrecen-
ben. A korszerűsítés 44 millió forintos költségét saját 
forrásból finanszírozza a város. További 200 szilárd 
burkolat nélküli utat is rendbe tesznek a Dekert közre-
működésével – ahogy Komolay Szabolcs önkormány-
zati képviselő hangsúlyozta. Az elmúlt öt évben több 
mint 300 millió forintot fordított az önkormányzat 
arra, hogy a földutak karbantartása kielégítő legyen a 
lakosság számára – mutatott rá Türk László. n

Az útépítéshez szükséges forrást az idei költség-
vetésben biztosította az önkormányzat, a beruházás 
része a Debrecen 2030 programnak. Mint Papp László 
polgármester részletezte, az új út megépítése nagyban 
segíti a város egyik legnépszerűbb és legnagyobb 
gyermeklétszámú iskolája, a Kisrefi könnyebb megkö-
zelítését is. Az új útszakaszon úgynevezett ‚kiss and 
go’ parkolókat alakítanak ki, ahol a szülők kitehetik a 
gyermekeiket, s már mehetnek is tovább. Hozzátette: 
a kivitelezés során arra törekedtek, hogy a Csokonai-
szobor környezetében lévő virágoskert minél nagyobb 
mértékben megmaradjon. n
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O dSZc. Újabb céggel kötött együttműködési meg-
állapodást a Debreceni Szakképzési Centrum. A Manz 
Hungary Kft. üzemében okostelefonokban, napelemek-
ben, akkumulátorokban használt alkatrészeket gyár-
tanak. Itt ezentúl a DSZC 20-30 tanulója szerezhet 
versenyképes, gyakorlati tudást. n

O meGnYitottáK a Kishegyesi úti vasúti átjárót. A 
munkákkal azonban még nem végeztek teljesen, ezért 
további forgalomkorlátozásokra kell számítani itt. A 
járművek mindkét irányban egy-egy sávon tudnak 
közlekedni, a gyalogosok pedig csak az egyik oldalon 
használhatják a járdát. n

O BmW. Az elektromos autók gyártására fókuszál a 
jövőben a BMW – erről beszélt Oliver Zipse elnök-ve-
zérigazgató a BMW Csoport 3. negyedéves pénzügyi 
jelentése apropójából tartott telefonkonferencián. 
Zipse szólt a debreceni üzemről is, melynek kulcsfon-
tosságú szerepet szán a BMW a közeljövőben. Mint 
ismert, a cég a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági 
Övezetben építi majd fel a debreceni gyárát, ahol kez-
detben minimum ezer új munkahelyet teremtenek. n

A koronavírus-járvány megfékezését célzó szigorú 
rendelkezések bevezetéséről tájékoztatott november 
9-én Orbán Viktor miniszterelnök; a változások ked-
den éjféltől léptek érvénybe.

Ennek értelmében az osztrák rendelkezésekhez 
hasonló intézkedéseket vezettek be: este 20 óra 
és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe. 
Felmentést ez alól csak a munkába járás és az onnan 
hazatérés, illetve rendkívül esetek adhatnak. Minden 
gyülekezés tilos. Az éttermek bezártak; csak házhoz 
szállítással lehet kiszolgálni a vendégeket. (Az üzemi 
étkezdékre ez nem vonatkozik, azok nyitva tarthat-
nak.)
Az üzletek, fodrászok és egyéni kisipari szolgáltatók 
19 órakor szintén bezárnak. A szállodák csak üzleti 
célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat 
nem.

Általános rendezvénytilalom is életbe lépett. Az 
esküvőkön és temetéseken korlátozott létszámban 
lehet részt venni. Esküvőt csak lakodalom nélkül lehet 
tartani, a szertartáson csak a tanúk, a szülők és a 
testvérek vehetnek rész. Családi, baráti összejövetele-
ken legfeljebb tízen lehetnek, temetésen ötvenen.

A sportmérkőzéseket zár kapuk mellett rendezik 
meg. Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, 
de amatőr csapatsportokat tilos űzni. A szabadidős 
létesítményeket, fitnesztermeket, fedett uszodákat, 
múzeumokat, színházakat és állatkerteket bezárták.

A felsőoktatás online formában folyik tovább, és 
a felsőoktatási kollégiumokat is be kellett zárni. A kö-
zépiskolák nyolcadik osztály fölött digitális oktatásra 
tértek át. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák a 
14 év alatti gyermekek számára nyitva maradtak.

Rlrendelték, hogy a kórházi dolgozókat, az iskolai 
tanárokat és az óvónőket, valamint a bölcsődei dolgo-
zókat hetente célzottan tesztelni kell.

A Kereskedelmi és Iparkamara javaslatára a szál-
lodáknál a zárás utáni 30 napban a november 8-áig 
történt foglalások 80 százalékát az állam megtéríti. 
Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a 
dolgozóik után ebben a 30 napban nem kell járulékot 
fizetni. Az állam a munkavállalók bérének a felét 
megtéríti, de ennek feltétele, hogy a munkavállalót ne 
bocsássák el.

A korlátozó intézkedéseket 30 napra (tehát dec-
ember közepéig) vezették be, szükség esetén azonban 
meghosszabbíthatják.

– A következő hetek nehezek lesznek, de vakcina 
már belátható időn belül megérkezhet. Addig is 
vigyáznunk kell a veszélyeztetett honfitársainkra – 
hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

szigorú intézkedések 
léptek életbe  
a járvány miatt

Kínai befektető Debrecenben
A kínai SEMCORP csoport 183 millió eurós beruházá-
sával az első Kínán kívüli gyáregységét hozza létre 
Debrecenben. 

A beruházás több szempontból is mérföldkőnek 
számít Debrecen város életében. A világjárvány okozta 
nehézségek ellenére is a Deufol, a Vitesco és az ITK új 
üzemeinek idei beindítása után tovább erősödik Debre-
cen gazdasága. A beruházás jól mutatja a város gaz-
daságfejlesztési stratégiájának sikerességét is. Ahogy 
Papp László, Debrecen polgármestere fogalmazott:

“A bejelentés Debrecen számára azt jelen-
ti, hogy városunk tovább erősíti pozícióit az 
elektromobilitásra építő járműipari technológiák és az 
ahhoz kapcsolódó gyártás területén.”

A SEMCORP a világ legnagyobb akkumulátor 
elválasztó fólia (szeparátor) gyártója. Elválasztó 
fólia termékei kulcsfontosságú elemei az elektromos 
járműveknek, az energiatárolásban és a fogyasztói 
elektronikai alkalmazásokban használt lítium-ion 
akkumulátoroknak. Ügyfelei között olyan globálisan 
vezető lítium-ion akkumulátor ellátók vannak, mint az 
LG, Panasonic, és a Samsung.

A SEMCORP az első kínai befektető Debrecenben, 
és már a hatodik beruházó a déli ipari parkban, ahol 
440 új munkahelyet teremtenek.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a megállapodással 
egy 19 hektáros területet fog értékesíteni a Déli Ipari 
Parkban, mely jelentős bevételhez juttatja a céget 
és lehetőséget teremt arra, hogy magas színvonalon 
üzemeltesse az ipari parkot és az önkormányzattal 
együttműködve tovább fejlessze azt. n
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Páneurópa
Dokumentumfilm készült a médiacentrum Debrecen 
műhelyében
Pinczés Mariann szerkesztő és kollégái a magyar történe-
lem egyik fontos sarokkövéről, a páneurópai piknikről ké-
szítettek egy 50 perces dokumentumfilmet. A Páneurópa 
című alkotás elnyerte a 92 helyi televíziót tömörítő Helyi 
Televíziók Országos Egyesülete Helyi Érték Díját is.

„Süssünk szalonnát az osztrák–magyar határon!”  
Ez volt az a mondat, amely lavinát indított el, a hirtelen 
jött ötlet ugyanis végül a vasfüggöny áttörését eredmé-
nyezte.

Az 1989. augusztus 19-én megrendezett páneuró-
pai pikniket ma már a történészek úgy emlegetik, mint 
a kapu a szabad Európa felé. Az Európát fizikailag és 
szimbolikusan is kettéosztó vasfüggönyt először Ma-
gyarországon nyitották meg a keletnémet állampolgárok 
számára. Az azóta világhírűvé vált páneurópai piknik 
programterve Debrecenben készült el; itt kezdték el szer-
vezni az eseményt, amely hozzájárult a német egység 
megteremtéséhez, végső soron pedig Európa szabadsá-
gához. A piknik egy sor döntő eseményt indított el; nem 
sokkal később leomlott a berlini fal is. Helmut Kohl akkori 
NSZK-kancellár köszönetet mondott hazánknak, úgy fo-
galmazott: „Magyarország verte ki az első követ a falból.”

A Médiacentrum Debrecen dokumentumfilmje feltárja 
– az összefüggéseket nemzetközi kontextusba ágyazva 
tárgyalva – azt az eseménysorozatot, amely a történelmi 
jelentőségű pillanathoz vezetett. Filep Mária, a rendez-
vény főszervezője és Szabó Lukács szervező felelevenítik, 
hogyan éltek a debreceniek és a keletnémetek a kom-
munizmus évtizedeiben, és elmondják, hogyan sikerült 
civileknek megvalósítani egy nemzetközi jelentőségű, 
sorsfordító eseményt, amely nemcsak Magyarország, 
hanem egész Európa jövőjét meghatározta. 

A történetmesélést – a Debrecen Televízió korabeli 
felvételei mellett – Kárpáti György képsorai és visszaem-
lékezése teszik még izgalmasabbá. Az amatőr filmes volt 
az egyetlen, aki kamerájával végigkövette az esemé-
nyeket, és rögzítette az áttörés pillanatait, ezzel együtt 
pedig azokat az érzelmeket, amelyek még a képernyőn 
keresztül is arról árulkodnak, hogy a páneurópai piknik 
életeket mentett meg.

Pinczés Mariann szerkesztő elmondta, egy ilyen do-
kumentumfilm elkészítését sok kutatómunka előzte meg, 
de az igazán egyedi információkat a résztvevőkkel zajló 
beszélgetések során szerezte. Hozzátette, ez egy rendha-
gyó film, hiszen a Médiacentrum Debrecen munkatársai 
által készített interjúkon kívül csak archív felvételek 
szerepelnek a filmben. Sok anyagot talált a szerkesztő a 
Debrecen Televízió archívumában is.

A filmet már a Debrecen Televízióban is láthatták az 
érdeklődők, s – a tervek szerint – debreceni iskolákban is 
vetítik majd történelemórák keretében. n
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Az Alföld szerkesztősége 2020-ban is 
odaítélte három kiváló szerzőjének 
az Alföld-díjat. Nádasdy Ádám költő, 
műfordító, nyelvtudós; Gerevich 
András költő, műfordító és Balogh 
Gergő irodalomtörténész, kritikus 
kapja idén a rangos kitüntetést.

Az Alföld szerkesztősége nívódíjban 
részesíti a kiemelkedő szerzőit 1978 óta. 
1993-tól a díjazottak – a pénzjutalom 
mellé – E. Lakatos Aranka szobrászművész 
emlékplakettjét is megkapják. 1978 és 2019 
között 42 alkalommal 120 szerzőnek 127 
Alföld-díjat osztottunk ki (heten: Csoóri 
Sándor, Sütő András, Kulcsár Szabó Ernő, 
Tandori Dezső, Oravecz Imre, Esterházy 
Péter és Térey János kétszer is megkapták). 
A kitüntetettek között olyanok szerepeltek, 
mint Kányádi Sándor, Hankiss Elemér, 
Tar Sándor, Nádas Péter, Borbély Szilárd, 
Kovács András Ferenc, Szilágyi István, 
Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina és még 
sorolhatnánk. Az Alföld-díj a hazai 
irodalmidíj-kultúra egyik legrangosabb 
kitüntetése, amely mindig is érdemalapú 
volt és az is marad!

Alföld-díjasok Költözik 
a bábszínház
De csak ideiglenesen.  
A Vojtina Bábszínház az 
intézkedések értelmében 
bezárja kapuit a 
nagyközönség előtt. Ebben 
az időszakban a bábszínház 
az online térbe költözik át, 
és rendszeresen jelentkezik 
tartalmakkal a Facebook-, 
YouTube-oldalán és a 
honlapján. Többek között 
visszatér a Vojtina TV is, 
és vele Ábránd, Debrecen 
kedvenc mesemanója, 
művészeink izgalma 
interjúival, kulisszatitkokkal.
Akik figyelemmel kísérik a 
Vojtina Bábszínház online 
csatornáit, azok biztosan 
nem maradnak bábszínház 
nélkül! n

O Nádasdy Ádám a költészetet, a 
műfordítást és a nyelvtudományt ötvöző, 
rendkívül gazdag életművéért, valamint 
a folyóiratban közölt kiváló verseiért 
és fordítói tevékenységét kommentáló 
esszéiért;

O Gerevich András költői és műfordítói 
munkásságáért, valamint a lap olvasóit 
gazdagító költeményeiért;

O Balogh Gergő a folyóiratban publikált, 
a történeti összefüggésekben és a 
kortárs elméletekben eligazodást segítő 
tanulmányaiért, valamint az olvasókat 
orientáló szakszerű bírálataiért részesül 
Alföld-díjban.

Szirák Péter, az Alföld főszerkesztője arról is 
tájékoztatta lapunkat, hogy a folyóirat – a 
járványhelyzetre tekintettel – idén nem 
tudja megtartani a Debreceni Irodalmi 
Napokat, s, annak részeként, az Alföld-
díjasok estjét. A személyes díjátadásra 
várhatóan a Debreceni Költészeti Fesztiválon, 
2021 áprilisában kerülhet majd sor. n
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Műfordítói pályázatot hirdetett 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.

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 cím-
re várják: Debreceni Egyetemi Színház, Debrecen, 
Egyetem tér 1. 4032

Fontos: a pályázó csatolja a jelszavával ellátott 
eredeti szöveg(részlet) nyomtatott verzióját fény-
másolatban, a lefordított mű(részlet) bibliográfiai 
adatait (szerző, cím, kiadó, kiadás éve, oldalszá-
mok), valamint egy 500 karakteres ismertetést, 
melyben érvel szövegválasztása mellett. Egy 
lezárt, jelszóval ellátott borítékban pedig mellékel-
ni kell a következő adatokat: név, foglalkozás és 
munkahely, lakcím, e-mail cím, telefonszám. 
A jeligével ellátott pályaműveket szakértői gré-

mium bírálja el. A nyertesek listáját a DESzínház 
facebook-oldalán teszik publikussá 2021. március 
14-én. Az első helyezett 100 ezer, a második  
75 ezer, a harmadik 50 ezer forint pénzjutalom-
ban részesül, de a díjazás része lesz a nyertes 
pályaművek közlése valamely online folyóiratban, 
valamint nagy értékű könyvjutalom a polgármes-
teri hivatal jóvoltából. Mindhárom nyertes pályamű 
bekerül a DESzgráfia felolvasó-színházi prog-
ramsorozat műsorába is, ahol a felolvasást egy 
színházi dramaturg vezette szakmai beszélgetés 
követi. n

Egy sima, egy fordított
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Legutoljára három éve, 2017-ben esett 
át egy komoly átalakításon a hírportál. 
Az olvasók körében hamar népsze-
rű lett, úgy éreztük azonban, ennyi 
idő után ideje frissíteni, hogy még 
modernebb, még korszerűbb formában 
jelenjünk meg – ám a bevált szerkezetet megtartva.
Az új Dehir még színesebb, még tartalmasabb lesz: azon 
dolgozunk továbbra is, hogy még több információt és 
olvasnivalót, még több fotógalériát és videót nyújtsunk át 
olvasóinknak. Ha a főoldalra kattintanak, láthatják, nem-
csak színesebbek vagyunk, hanem még több hír jelenik 
meg vezető blokkunkban. Cikkeinket még jobban tudjuk 
tagolni, kiemelésekkel ellátni – segítve ezzel az olvasó 
tájékozódását a szövegben. 

Megújult a

Ezúton is köszönjük Önöknek, hogy velünk vannak, a 
Dehir olvasói közé tartoznak. A Médiacentrum Debrecen 
kiadásában megjelenő hírportál olvasottsága ugyanis 
néhány év alatt gyakorlatilag megduplázódott. 2015-ben 
az éves oldalmegtekintésünk száma nagyjából 10 millió 
volt, 2019-ben 15 millió, a 2015-ös olvasottságot pedig 
már idén májusban elérte a Dehir. Havonta átlagosan  
2 millió, napi szinten 64-66 ezer kattintásunk van. 
Tartsanak velünk, olvassák a Dehirt!

Körzeti televízióként működik tovább a Debrecen Televízió szeptember 6-ától. Ahogy a televíziót üzemeltető Médiacent-
rum Debrecen Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó József nyilatkozta, ez jelentős vételkörzet-bővüléssel jár. Átlagosan 
körülbelül 50 kilométeres a hatósugár, dél felé a 60 kilométert is eléri, észak felé 20-25 kilométerre fogható a televízió 
adása. Így közel 350-400 ezer nézőhöz jut el a Debrecen Televízió adása – és a hír-, valamint a magazinműsorok mel-
lett – a DTV által élőben közvetített sporteseményeket is még többen élvezhetik.

A Médiacentrum Debrecen új rádióján is hallgathatjuk 
kedvenc slágereinket. A RadioLike online rádióként 
egészíti ki a szervezet többi szolgáltatását. Ahogy Szabó 
József ügyvezető igazgatója összegezte, a jelenlegi 
rádiózási szokások folyamatosan változnak, egyre többen 
választanak saját műsorforrásokat, saját csatornákat 
próbálnak indítani.

– Akár munka mellett, akár otthoni tevékenység 
közben is könnyen hallgatható a RadioLike. Könnyed, nem 
zavaró, inkább a munkát segítő zenehallgatást biztosít a 
csatorna. Elsősorban a 25 és 50 év közöttieknek szánjuk.

A rádió a visszajelzések alapján sokak érdeklődését 
felkeltette, a cég pontosan meg tudja határozni, mikor 
mennyien hallgatták az adást. Ez Szabó József vélemé-
nye szerint nagy lehetőség, így ugyanis a hirdetőknek 
célzott reklámlehetőséget biztosítanak.

A RadioLike telefonos applikáción is elérhető, iOS-re 
és Androidra is.

Az új adón egyelőre még csak zene megy, ám hama-
rosan szöveges tartalmat is terveznek, így például lesz 
rövid híradó, ám olyan formában, hogy a zenehallgatást 
ne szakítsa meg sokáig.

RádióLike: zenével könnyebb!

Vételkörzet-bővülés – még több néző
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A Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült Kubik Anna, a Csokonai Színház 
társulatának tagja, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja. 

Arról, mit jelent számára ez az elismerés és mit 
jelent számára magyar színésznek lenni, így nyilatkozott.

– Engem ide köt minden, ennek a hazának, ennek a 
nemzetnek a kultúrájához; ezt akarom szolgálni. A mű-
vészi tevékenységem elismerésén túl pedig benne van 
sok más, művészeten kívüli, társadalmi elkötelezettségű 
vállalásom is: gondolok a jószolgálati nagyköveti szerep-
vállalásra (MPS-betegek), a Magyar Művészeti Akadémi-
án belül végzett bizottsági munkákra, vagy más nemzeti 
ügyek melletti kiállásra (például a kárpátaljai magyarok 
nyelvhasználatának jogáért), vagy a székely autonómia 
melletti kiállásra. Sok teendőm van!

Bár a magyar nyelv napjára szervezett rendezvények 
elmaradnak, Kubik Anna úgy gondolja, így is személyes 
ünnep számára ez a nap. 

– Nem igazán magára az ünnepnapra koncentrálok, 
hiszen a munkám miatt mindennap személyes élmény-
ként élem meg, hogy a magyar nyelv a munkaeszközöm 
is. Ahogy Kosztolányi írta: „Mélyen bennem van, a vérem 
csöppjeiben, idegeim dúcában.” Büszkeséggel tölt el, 
hogy ezen a nyelven szólhatok, hogy tehetek valamit a 
védelmében, őrködhetek tisztasága felett. Személyes és 

„Hatalmas ajándékot kaptunk az anyanyelvünkkel”

napi módon ünneplem az anyanyelvemet, ami hihetetlen 
szép, végtelenül árnyalt, változatos, színes. Hatalmas 
ajándékot kaptunk az anyanyelvünkkel.

Azt most még nem tudni, színpadon mikor láthatjuk 
újra, ám a színésznő elárulta, már hónapok óta készült 
Az öreg hölgy látogatása című darab bemutatójára.

– Jó lenne már végre játszani; nagyon fontos elő-
adásnak tartom. A jelenünk a pénz, a tőke uralmáról 
szól; félelmetes, hogyan szól bele életünkbe a pénz, 
holott nagyon fontos lenne, hogy megsejtsük végre, 
milyen manipulációk húzódnak meg bonyolult világunk 
történései mögött, lelkiségünk megélésének hátrányára. 
Ezt fel kell mutatnunk a színpadon. n

Kubik anna a szélfútta levél című előadásban 
 (fotó: máthé andrás)
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 Debrecenbe beszökött az ősz

Könyvtárak: csakis 
maszkban
Az újonnan bevezetett korlátozó intézkedések miatt a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtár egységei nyitva lesznek 
ugyan, de rendezvényeik december 10-ig biztosan 
elmaradnak. 

A könyvtárak az eddig megismert óvintézkedések 
mellett (kötelező maszkviselés, távolságtartás, kéz-
fertőtlenítés) szabadon látogathatók és használhatók, 
a könyvek és dokumentumok kölcsönzése továbbra is 
folyamatos.

A kijárási korlátozások miatt a könyvtárak 
nyitvatartásában kisebb változások lépnek életbe: a 
hétfői és keddi napon egységeik 18 óráig lesznek nyitva, 
emellett a könyvtárpontok sem tartanak nyitva 18 óra 
után.

November 1-jétől a Méliusz Juhász Péter Könyvtár-
hoz tartozó Csapókerti és Homokkerti Közösségi Ház (új 
néven: Csapókerti és Homokkerti Közösségi Tér) átmene-
tileg bezár, a Józsai, Kismacsi és Nagymacsi Könyvtár és 
Közösségi Térben csak a könyvtári rész lesz látogatható.

A Lencztelepi és a Tégláskerti KönyvtárPont ide-
iglenesen bezár, míg a Halápi és a Nagysándor-telepi 
KönyvtárPont változatlan nyitvatartással várja olvasóit.

A Bem téri Központi Könyvtár és egységei így tar-
tanak nyitva: hétfőn 12-18, kedden 8 és 18, szerdától 
péntekig 10-18, szombaton 8-16 óra között. (A fiók-
könyvtárak nem csak vasárnap, hanem hétfőn is zárva 
lesznek!) A Homokkerti Könyvtár és a Nyugdíjasok Háza 
Könyvtára szombatonként továbbra is zárva tart. A

A könyvtárakban kötelező a szájat és orrot eltakaró 
maszk használata, belépéskor pedig a kézfertőtlenítés! 

További információ: www.meliusz.hu. n

Ezt kínálja a Modem
Bezár a Modem is 30 napra, ám nem marad el az 
Időhúzás. Kicsiny Balázs, az egyik legsokoldalúbb, 
nemzetközileg is elismert kortárs magyar képzőművész 
kiállítása egyelőre az online térben lesz elérhető.

Folytatódik a odem online közösségi projektje, a 
Mindenütt jó, de... című sorozat is. Ennek keretében 
hetente kerül ki újabb munka két kortárs művésztől, 
mely a modemart.hu honlap, a Modem Facebook és 
Instagram felület mellett élőben is látható az intézmény 
Baltazár téri „kirakatában”. (Legutóbb az 56 képből álló 
Hold/naptár sorozat jelent meg Tóth Emesétől és Gerhes 
Gábortól!)

Továbbra is elérhetők lesznek a 30 címen futó, első-
sorban középiskolások számára indított online művé-
szetpedagógiai foglalkozások, melyeket Don Tamás, a 
projekt egyik vezetője és a Modem kurátora tart, hogy 
kreatív feladatokkal hozza közelebb a kortárs művésze-
tet a fiatalokhoz. Bővebb információ és jelentkezés: don.
tamas.milan@gmail.com n
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett 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 vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, 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 Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-
mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-

a SzemüVeg nem luxuS!
11 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

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

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván 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

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

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu
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Megfejtéseiket november 24-éig várjuk a 
korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből, a Debrecen 
és környéke című alkotásból sorsolunk ki 
két darab DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben 

vehetik át. Ezúttal kérjük a megfejtést 
beküldőket, ha lehet, adják meg a  

telefonszámukat is, így könnyebben tudjuk 
értesíteni őket, ha nyertek.

Az előző rejtvényünkre helyes megfejtését 
beküldő szerencsés olvasóink: 

Sápiné Andrea, Irinyi u. 16 
Koncz Enikő, Tessedik u.131.
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2020. 
nov. 13. –
dec. 4.

ŐSZ DEBRECENBEN

EZT HOZTA A NOVEMBER
Online térbe költözik a kulturális élet várOsunkban

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2020. november 13. –
december 4.

 Lapigazgató: Dr. szabó József
 Kiadó: médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: szénási miklós 
Előkészítés, grafika:  török József
 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
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  Debrecen, Böszörményi út 6.
 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 33 ezer példányban  
  Debrecen területén
 Terjeszti: Krekk-info nonprofit Kft.

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

Impresszum
Ősz Debrecenben
Fotó: Kandert szabolcs

ÚJ séF. Múlt havi számunkban tévesen közölte a Hotel 
Lycium saját hirdetési anyagában az új séf nevét. Az 
olimpiai bajnok szakács neve helyesen: Szabó Csaba. n

Novemberi Korzó
Kedves Olvasók! Ez a számunk a lapzárta környéki pilla-
natokban hirtelen nagy átalakuláson ment keresztül. A 
miniszterelnök november 9-én, hétfő délelőtt tett nagy 
bejelentését követően ugyanis – gyakorlatilag a nyom-
dába adás előtt – teljesen átszerkesztettük a lapot. A 
szokásos programsorolót és a kérdésessé, illetve az új 
helyzetben érvénytelenné vált cikkeket kivettük belőle. 
Helyette viszont igyekeztünk más, és a lehetőség szerint 
biztos tartalmat kínálni Önöknek! 

Forgassák, találjanak örömet lapunkban – és vigyáz-
zanak magukra, bárhova is mennek! Tartsák be a szabá-
lyokat, hordjanak maszkot, maradjanak egészségesek! n

A nevetés immunerősítő
Ezt vallja Végh Veronika, a Páholy háziasszonya és az 
Odeon produkciós vezetője. Mint mondja, nyilvánvaló, 
hogy a rendezvények elmaradása, a programhelyszí-
nek bezárása érinti őket is. Ám nem fognak tétlenkedni 
az előttük álló hetekben sem. Tervei szerint az elmúlt 
öt esztendő náluk bemutatott produkcióiból, beszélge-
téseiből részleteket fognak megosztani közösségimé-
dia-felületeiken. 

Azt is elárulta, hogy mindkét helyen (a Böszörményi 
úton és az Arany János utcán is) gőzerővel folyik a 
munka. Átalakul, még különlegesebb hangulatú lesz a 
Páholy, és megszépül az Odeon előtere is – árulta el 
Végh Veronika.

– Bár kívülről úgy néz ki, hogy leálltunk, ennek elle-
nére napi tizenkét órát dolgozunk – és nagy örömmel 
tesszük ezt. Javában készülünk a szokásos karácsonyi 
előadásra, folynak az online próbák, s vesszük fel a 
zenei anyagot is. Cél, hogy a hosszú böjt után a nézők-
nek fenséges terítéket tálaljunk majd...  n
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 Debrecen, Füredi út 27. 
www.malompark.hu

a Malompark     
Bevásárlóközpontban!

Vásároljon, sportoljon, 
 ügyintézzen egy helyen, 

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont


