korzó
debreceni

2021. NOVEMBER 26. – 2022. JANUÁR 28.

TANKCSAPDA-KONCERT

DECEMBER 29-ÉN A FŐNIX ARÉNÁBAN

ADVENT DEBRECENBEN
MELLÉKLET
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Hirdetések
Kezemben a több mint 10 évvel
ezelőtti, első Korzó-lapszámot
tartom. Nem gondoltam volna,
hogy egyszer 70 ezer példányban,
60 oldalon jelentetjük meg – csak
reméltem…
És most Ön ezt a Korzót olvassa, ilyen terjedelemben!
1/1 hirdetés, listaár, kedvezmény, 4+4 szín, nyomtatási ár,
kifutó, vágójel, műnyomó, belív,
terjesztési ár, hirdetési bevétel:
ezeket csak az érti, aki a szakmában járatos. Hirdetések: van,
akinek ez szitokszó, nekem az
élet. Kellenek ahhoz, hogy Önök
ingyenesen olvashassák újságunkat, és kell az ügyfeleinknek is,
akik elégedettségükről mesélnek.
Jó ránézni a mostani Korzóra.
Keményen megdolgoztunk érte!
A címlapon az év végi Tankcsapda-koncert hívogat. Megyek.
Mint az elmúlt években mindig,
amikor lehetett. Régi ismerősök
várnak majd rám. Egy biztos
pont: lehet, hogy egész évben
nem találkozunk, de ott ilyenkor

mindig összefutunk. És van még
sok-sok olyan kulturális program
az újságban, ahol a barátok, jó
ismerősök találkozhatnak.
Közel áll hozzám a sport;
szeretem. A Loki, a kézis csajok, a DEAC-os csapatok, egyéni
sportolók mind-mind azért küzdenek, hogy sikereket hozzanak
városunknak és a szurkolóknak.
S én hiszem, hogy meg is tesznek
mindent ezért, még ha néha
nem is mindig úgy alakul, ahogy
szeretnénk. Ilyen a sport, amiből
a következő időszakban is bőven
válogathatunk.
Gazdasági melléklet. Cégek
nőnek ki a földből; a BMW gyára
felfoghatatlan méretű területen
épül. Született debreceniként jó
látni ezt a változást! Jönnek a
multik; szeretik a várost! Mi is
szeretjük őket, mint ahogy szeretünk a kicsi kkv-től kezdve mindenkit, akivel volt, van vagy lesz
üzleti kapcsolata a cégünknek.
Szívből remélem, hogy gyermekeink egyszer majd azokban a kul-

turális csoportokban, sportegyesületben vagy gyárakban találják
meg a jövőjüket, amelyekről most
a Korzóban olvashatnak.
Ez Debrecen; ez a 60 oldalas,
70 ezer példányos Debreceni
Korzó!
Lipcsei László
a Médiacentrum Debrecen
értékesítési vezetője

Miénk itt a tér!
Rendhagyó, interaktív családi vasárnapra hívják
december 19-én a gyerekeket a Vojtinába. A bábszínházban alkotóműhelyeket alakítanak ki, ahol mindenki
szabadjára engedheti a kreativitását. Ezen a napon
10-től 12 óráig előadással, játékos próbatételekkel,
bábkészítéssel és még annyi-annyi mindennel gazdagodhatnak a résztvevők. Megmutatják azt is a bábosok, mi van a színfalak és a kulisszák mögött. Lesz
játék, móka, s előadást is láthatnak majd a gyerekek.

Evangélium 21.
A kortárs művészeti gyűjtemény és kiállítás alkotói
számára kiindulópontot a négy Evangélium szövege
jelentette. Ezek együttesen alkotják Jézus életének
eseményeit, tanításait, mindazt, ami a kereszténység
üzenetének alapjait adja. A tárlat idén december végéig látható a Modemben.
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Sting a Főnixben
Debrecenbe érkezik Sting, és a My Songs című
koncerten zenei időutazásra viszi a rajongókat olyan
nótákkal, mint a Fields of Gold, Shape Of My Heart,
Roxanne vagy a Demolition Man előadása.
Egy dinamikus, varázslatos show-t láthatnak a
debreceniek jövő március 17-én, amely a tizenhétszeres Grammy-díjas előadó pályafutása során írt
legnépszerűbb dalait tartalmazza, legyen az akár
Police- vagy szólósláger.
Emellett felcsendül az Englishman In New York,
az Every Breath You Take és a Message In A Bottle
is, de az énekes elhozza legújabb, a The Bridge című
albumának legújabb számait is. Az album november
19-én jelent meg; az új anyagot a világjárvány éveiben állította össze. Olyan műfajokból merített ihletet,
mint a rock 'n' roll, a jazz, a klasszikus zene és a folk.
A turnén az énekest elképesztő csapat kíséri majd:
Dominic Miller gitáros, Josh Freese dobos, Rufus

Miller gitáros, Kevon Webster billentyűs, Shane Sager
harmonikás, valamint Melissa Musique és Gene Noble
vokalisták. Az újonnan bejelentett helyszíneken mindenhol Joe Sumner előadása indítja majd a koncertet.
Jegyek már kaphatók; a hivatalos Sting rajongói
klub tagjainak elővásárlási lehetőséget biztosítanak a
www.sting.com oldalon keresztül.
A budapesti és debreceni koncertre jegyek a www.
livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül lesznek kaphatók.

A lufitól a
bűvésztrükkökig

Burai a Modemben
Aktív szakmai pályáján – melynek során számos hazai
és nemzetközi kiállítás szervezője, művésztelep és
szakmai szervezet vezetője volt – jelentős örökséget
hagyott az utókorra az 1951-ben született és 2017ben elhunyt Burai István.
A debreceni művész korai tusrajzain Kondor Béla
és Szalay Lajos hatása érezhető, festészetének
formálódását pedig Marc Chagall, Pablo Picasso és
Kovásznai György alkotásai inspirálták, miközben sajátos kifejezőeszközöket teremtett szigorú és monoton
következetességgel épített képi világához. A jellegzetes Burai-karakterjegyek könnyen felismerhetők, de az
életműben fellelhető technikai kísérletek gazdagságára eddig kevesebb fény vetült.
A Modemben látható tárlat a korai papírmetszeteit, realisztikus, plan air hatású tájrajzait, absztrakt
igényű táblaképeit és szabad vásznait is bemutatja.

Nem is gondolná az ember, hányféle tudományos
kísérletet lehet elvégezni lufival. Az Agórában minden
nap más-más látványos bemutatót nézhetnek meg
az érdeklődők, és ezeken gyakran előkerül egy-egy
léggömb, amely kap hideget, meleget, hegyeset és
nehezet, miközben különböző fizikai jelenségeket figyelhetünk meg elkerülhetetlen durranások közepette.
Sőt az is bebizonyosodik, hogy nem is olyan könnyű
kipukkasztani egy lufit.
Az élményközpont másik, vákuummal és nyomással foglalkozó kísérleti programján kiderül, fel lehet-e
fújni egy lufit anélkül, hogy hozzáérnénk, fel tudjuk-e
forralni a vizet hidegen, és kivehető-e a tejszínhabból
a hab. Gondolhatnánk, hogy mindez bűvésztrükk,
de bizony, a szemfényvesztésnek is van tudománya.
A bűvészet történetét feldolgozó előadásból megtudhatják az Agóra látogatói, miért hiszünk az illuzionistáknak, és hasznosították-e megszerzett tudásukat
más területeken is a szemfényvesztők. A vidám,
interaktív kísérleti bemutatókon minden korosztály
meggyőződhet róla, hogy a tudomány izgalmas,
lenyűgöző, élményekkel teli és szórakoztató!
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„Igazán a sport is a kultúra része valahol”
2020/21-es szezont zárt, amire sokan büszkék
vagyunk, és a DVSC is visszajutott az NB I-be.
Mi az, amire igazán büszke?
Arra, hogy az egyetemi modellváltást a nagyobb
közösség számára szinte észrevétlenül lebonyolítottuk. Persze, itt nem az egészségügyi szolgálati
jogviszony alá kerülőkre és nem az egészségügy
átszervezésére gondolok. Rájuk, az egészségügyi
dolgozókra is büszkék vagyunk, ahogy a Covid
különböző hullámaiban helytálltak.
S amit elfelejtene?
A Covid, a járvány. Sajnos, úgy tűnik, hogy ezzel
egy darabig együtt kell élnünk, azonban reméljük,
hogy egyre konszolidáltabb lesz a helyzet, és a
Debreceni Egyetem is kiveszi majd a részét a megoldásból az oltóanyag-fejlesztés és -gyártás terén.

Sokoldalú, kreatív személyiség Bács
Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja. Miközben munkája – az oktatás
mellett – elsősorban a gazdaság világához kapcsolja, életében kiemelt helyet
foglal el a sport. Idén pedig egy új, eddig
ismeretlen oldalát is megmutatta.

Családi körben

Decemberhez közeledve nem nehéz rácsodálkozni, hogy elszaladt ez az év is... Milyennek
látja? Szívesen fog visszaemlékezni rá?
Igen is, meg nem is. A Covid miatt 2020 és 2021
sem a kedvenc évem, de azért mégis történtek
fontos és jó dolgok. Az egyetemünk történelmi
modellváltáson ment keresztül; ma már egy korábban elképzelhetetlen
irányítási, fenntartási
struktúrában működik,
ami nagyobb autonómiát ad. Munkatársaim
ebben a folyamatban
– és itt különösen a
kancellária dolgozóira
gondolok – hatalmas
munkát végeztek.
Hálásak lehetünk
sokaknak, hogy minden energiájukat erre
áldozták, szabadidejüket, családi életüket
is átszervezték annak
érdekében, hogy
ez végigmehessen.
A DEAC nagyon sikeres

Nem mehetünk el a modellváltás kérdése
mellett.
A modellváltás nagyon nagy változás, és nagy
munkát, de ugyanakkor nagy lehetőséget is jelent.
Teljesítmény-szemléletűvé és innovatívvá kell
válnunk. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, akár
a krakkói, brnói vagy prágai egyetemekkel szemben, a hagyományos oktatás-kutatás mellett ki kell
fejlődjön az ipari kapcsolati oldal, amire ott is és
itt is a Science Parkok adnak lehetőséget. Ebben
kell nagyot haladnunk, de nem is állunk rosszul a
startvonalnál.
A humán erőforrás megbecsülése nagyon
fontos. Mivel a tudományos fokozattal rendelkező
oktatói és kutatói gárda jelenti a tevékenység magját és a teljesítmény alapját, muszáj volt stratégiai
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alapon rendeznünk a korábban
elferdült bérviszonyokat, amelyben
ez a réteg kiemeltebb szerepet
kapott, és nem feledkezünk meg a
többiekről sem.
Kancellárként igyekszik elősegíteni az egyetemi sport fejlődését. Miért tartja fontosnak
ezt a területet?
Mert közösséget épít, kitartást jelképez, valamint oktatási felületet
ad, és tudományos munkára is
lehetőséget teremt. Egy igazi multidiszciplináris terület a szakmákat
tekintve, a tudományt illetően, és
szinte mindenki ért hozzá, szereti
csinálni, nézni; foglalkoztatja az
embereket. A sport összeköt, a sportgazdaság
pedig a fejlett társadalmakban egy meghatározó,
GDP-t befolyásoló terület. Egy olyan egyetem, mint
a miénk, a debreceni, nem mehet el e mellett, vagy
nagy hibát követne el, ha azt tenné. Az elmúlt 15
év bizonyítja, mekkora igény van rá a versenysportban, a szabadidősportban és általában az egyetemi életben. Csak szét kell nézni a város utcáin,
és biztosan szembetalálkozunk egyetemi vagy
DEAC-pulóverbe, pólóba öltözött emberekkel, mert
szívesen azonosulnak ezekkel a brandekkel. „Tiszta
Amerika” – mondják akár külföldi vendégeink is.

A modellváltás nagy lehetőséget jelent

sében, akik feltették az életüket erre a „mi színházunk” műfajra. Véleményünk szerint sikeresen.

Idén sokakat meglepett azzal, hogy színpadra
lépett egy fergeteges vígjátékban. Hogy érezte magát a világot jelenő deszkákon?
Tavaly a nagyrészt egyetemi dolgozókból álló
társulat már előadta az Anconai szerelmesek című
darabot, de akkor nem volt sem kedvem, sem időm,
sem bátorságom, főleg pedig szerepem sem...
A Covid miatt nagyobb szünet következett; majdnem egy év telt el a közkívánatra újra műsorra
tűzött előadásig. Ekkorra egy speciális résszel és
annak kiegészítő jeleneteivel
A sport mellett a kultúAz egyetemünk történelmi
kibővült a darab, amelyben
ra sem hagyja hidegen.
– hozzám illő módon – futMiért tartotta fontosnak,
modellváltáson ment keresztül;
ballszurkolóként jelenhettem
hogy új, egyetemi színházi
ma már egy korábban elképmeg, két új szereplőtársammal
helyszínnel gazdagodjon a
zelhetetlen irányítási, fenntaregyütt. Ebben elénekeltem
közönség?
tási struktúrában működik, ami
a Roma futballcsapatának
A kultúra ugyanolyan fontos,
himnuszát, és nagyon örülmint a sport, de igazán a
nagyobb autonómiát ad.
tem, hogy a közönség hálásan
sport is a kultúra része valaés nagy tapssal fogadta. Sokszor szerepelek sok
hol. A zene, a tánc, a színház is közösséget és érember előtt, de ez azért más. Izgultam, de végül
téket teremt, közös élményeket, szórakozást jelent;
nagyon jól éltem meg, a többiekkel együtt. Talán
szüksége van rá az embereknek! A Zenetheatrumot
már decemberben lesz folytatás egy másik, egy
21 éve segítjük, támogatjuk. Kezdetben a Lovarda
karácsonyi darabban, ha a vírus és minden úgy
egyetemi kulturális központban adtunk nekik alkalakarja.
mi játszóhelyet és próbalehetőségeket, aztán két
éve úgy alakult, hogy közös tevékenységbe kezdItt az adventi időszak: várja már a karátünk, és – oDEon Színház néven – oktatási, amatőr
csonyt? Le tud lassítani, rá tud hangolódni az
színjátszási és befogadó színházi célokat tűztünk ki
ünnepre?
magunk elé. Állandó színhelyül a Böszörményi úti
Nagyon várom! Év közben nincs se nappal, se este,
Campus színháztermét találtuk meg, ahol nappal
se hétvége munka nélkül, de ilyenkor a környezeegyetemi előadások vannak, délután és hétvégén
temben nem dolgoznak mások sem, így én sem;
pedig színházi tevékenység folyhat. A terem és az
kiengedhetünk két-három napra. Persze, a két
előtte lévő tér megújult, és vannak további terveink
ünnep közti baráti összejöveteleket, koncerteket
is. Oktatók, magyar és külföldi hallgatók, gyerekek
(köztük a Tankcsapdáét) is várom: remélem, lesz
járnak próbákra, illetve állítanak színpadra daralehetőség megtartani ezeket.
bokat Csáki Szabolcs és Végh Veronika szervezé-

”

”
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Gyertyagyújtások
A programok helyszíne a Nagytemplom mögötti
Emlékkert

Advent Debrecenben
Közeledik a karácsony, kezdődik a készülődés. Idén is
ünnepi fényekbe öltözik a város, és programok sora vár
ránk az előttünk álló hetekben.
O KIRAKODÓVÁSÁR várja az érdeklődőket a Kossuth téren,
a Piac utcán, a Csapó és a Rózsa utcán, valamint a Dósa
nádor téren december 23-áig.
O KORCSOLYAPÁLYA nyílik a Kossuth téren: az adventi
időszakban (december 23-ig) hétköznapokon 14 és 20 óra
között, hétvégén 8 és 20 óra között tart nyitva (ingyenes).
Advent után (január 31-éig) 8 és 20 óra között, 800 forintos
belépővel látogatható.
O ADVENTI KUCKÓ nyílik a Bajcsy-Zsilinszky utca–Piac utca
sarki épületben.
November 27., december 4., december 11., december 18.:
CSAK Design-vásár 10 és 19 óra között.
November 28., december 5., december 12., december 19.:
népi kézművesvásár, a Cívis Hagyományőrző Népművészeti
Egyesület közreműködésével, 10 és 19 óra között
December 3–6.: Mikulás-várás.
December 7-étől: „Add tovább!” adománygyűjtés a Karitatív
Testület számára
O ADVENTI FILMES DÉLUTÁNOK. December 4-én, 11-én és
18-án 15 órától a történelmi egyházak felekezeti várják
közös filmnézésre és azt követően beszélgetésre az érdeklődőket az Apolló moziban.
O TALÁLKOZÁS a lappföldi Mikulással, Joulupukkival a
Kölcsey Központban december 5., vasárnap, 16.00-tól.
O EFECTO ESPANOL. A Kodály Filharmónia Debrecen koncertje a Kölcsey Központban december 7-én 19.30-tól.
O KARÁCSONYI RONDA PULCSIS jótékonysági futás
december 11-én 10.30-tól a Baltazár Dezső téren.
A futáson való részvétel védettségi igazolványhoz
kötött.
O KARÁCSONYI VALCEREMÓNIA. A Valcer Táncstúdió
karácsonyi műsora a Kölcsey Központban december 18-án
18 órától.
O KARÁCSONYI KONCERT. A Savaria Barokk Zenekar és a
Kodály Kórus Debrecen közös karácsonyi hangversenye.
Vezényel: Németh Pál. Műsor: Händel: József és testvérei,
HWV 59 – december 21-én 19.30-tól a Kölcsey Központban.

O Első adventi vasárnap: november 28.
16 óra: Karácsonyi dallamok Heit Loránd és népi zenekara előadásában
16.30: Énekel a Pendely Család
17 óra: Beszédet mond: Papp László polgármester,
Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Palánki Ferenc római
katolikus megyés püspök és Püski Lajos, a Tiszántúli
Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Adventi
gyertyagyújtás. A beszédek között az Ort-Iki báb- és
utcaszínház, a Pendely Család és Erdős-Tóth Fruzsina
műsora. Az ünnepi műsor végén az egybegyűltek átsétálnak a Nagytemplom elé, ahol felgyulladnak a város
fényei. Pásztorimát mond Medgyesi Gergely.
O Második adventi vasárnap: december 5.
16 óra: Sárándi betlehemes játék – Gyönyörű Zsigmond
és társulata előadásában
16.30: A Napraforgó Waldorf Általános Iskola szülői
kórusának előadása
17 óra: Beszédet mond: Puskás István alpolgármester;
Asztalos Richárd evangélikus igazgató lelkész, és Sipos
Barnabás, a Debreceni Szentháromság Magyar Ortodox
Egyházközség parókusa. Adventi gyertyagyújtás, közreműködik Bakota Árpád színművész. A beszédek közben
a Szivárvány gyermekkórus és a Debreceni Szentháromság Magyar Ortodox Egyházközség énekel.
O Harmadik adventi vasárnap: december 12.
16 óra: Luca-napi népszokások
16.30: A Napraforgó Waldorf Általános Iskola negyedik
osztályájának pásztor betlehemes című produkciója
16.40: Adventi dallamok Dánielfy Gergő, Nagy Bogi és
Czinke Máté előadásában.
17 óra: Beszédet mond: Balázs Ákos alpolgármestere, Beszterczey András, a Nagytemplomi Református
Egyházközség lelkipásztora, Kiss János baptista lelkipásztor. A beszédek között énekel a Debreceni Baptista
Gyülekezet Énekkara,
A harmadik gyertyagyújtást az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeinek (Laczkfi János,
Pindroch Csaba, Csókay András, Kubik Anna, Szikora
Róbert) részvételével tartják. A gyertyagyújtás közben
fellépnek: Dánielfy Gergő, Nagy Bogi és Czinke Máté
O Negyedik adventi vasárnap: december 19.
16 óra Kántálás – az alföldi férfidalárda előadása
16.30: A görögkatolikus betlehemes csoport Fülöpi
betlehemes című előadása
17 óra: Beszédet mond: Barcsa Lajos alpolgármester, Tóth László atya és Kapin István, a Debreceni
Görögkatolikus Parókia parókusa. A betlehemi láng
továbbadásán közreműködik a 43. Főnix Cserkészcsapat és az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház. A gyertyagyújtás
alatt a Tolcsvay-Müller-Müller: Mária evangéliuma című
rockopera részletei csendülnek fel.
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O ASZFALTOZÁS PALLAGON. Márciusban kezdődött
meg idén Debrecenben az aszfaltozási program.
A büdzsében 1,7 milliárd forint áll rendelkezésre idén
a lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésekre. A program Pallagon a Szelényi Ferenc utcát is
érinti, amit teljes hosszában, 320 méteren aszfaltoznak le 6 méter széles útburkolattal, egy-egy méter
széles útpadkával, szikkasztó útárkok kialakításával.
Kósa Lajos a helyszíni sajtótájékoztatón elmondta,
egyre többen költöznek Pallagra, egyre több új ház
épül, így a közlekedés fejlesztése is elengedhetetlen.
Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a város más
részeihez hasonlóan Pallag is fejlődik, ott fejleszt a
Debreceni Labdarúgó Akadémia, ott épül a Velodrom,
az egyetemmel pedig kollégiumfejlesztésben gondolkodnak.
O KORSZERŰSÍTIK hamarosan a Csapókerti Közösségi Házat, mely az elmúlt 20 évben jelentősebb
felújításon nem esett át. Most egy funkcionálisan is
többet nyújtó közösségi teret szeretnének kialakítani:
az a cél, hogy egy olcsóbban, környezetbarát módon
fenntartható épületet kap vissza a városrész. A tervek
szerint még ebben az évben megkezdődhetnek a
felújítással kapcsolatos munkák.

O TÓCÓVÖLGY. Kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítanak önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a
Tócóvölgyben, ahol bérlakások épülhetnek majd, de
számos zöldberuházást is terveznek a területen. Erről
is tárgyaltak a városi közgyűlésen, ahol Papp László
polgármester beszámolt a közlekedési rendszer
fejlesztéséről is. Külön kitért a Kishegyesi útra, ahol
teljes útrekonstrukciót hajtanak végre, említette a Derék utcai csomópont átépítését is, ami egy új jobbra
kanyarodó sávot jelent, s – mint mondta – ezen a
területen kerékpárutat is kialakítanak. Hangsúlyozta:
a tervezett szabályozás szerint a Tócóvölgy önálló bejáratot kap; csak gyalogos- és kerékpáros-közlekedés
lesz a régebbi és az új rész között. A tervek szerint
az új bejáratot az új részre a Kishegyesi úti Terápiás
Háznál fogják kialakítani.

O A LEGSZEBB KONYHAKERT. A Zöld Város Programban 2020 nyarára teljesen megújították a Vénkert
parkjait, játszótereit és sportpályáit. A program egy
különleges újdonságot is hozott: létrejött Debrecen
első közösségi kertje, melyet a Sinai Miklós utcai
parkban, 527 négyzetméteren alakítottak ki, s ahol
28 környékbeli gondozza az ágyásokat. A Vénkerti
Közösségi Kert idén A legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyen elnyerte az első díjat.
O AZ ÉV FÁJA címet jelentős fölénnyel nyerte el a
Csokonai Színház előtt álló két csüngő japánakác idén.

O SZEMETET SZEDTEK. A Te szedd! – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért akció tavaly a járvány
miatt elmaradt, de 2019-ben országszerte csaknem
negyedmillióan vettek részt a programban.
A kondoroskerti önkéntesekhez idén csatlakoztak
a városrész felelősei, Pósán László országgyűlési és
Türk László önkormányzati képviselő, mivel nekik is
szívügyük a környezet aktív védelme. A tapasztalatok
szerint egyesek a külső városrészekben járva szabadulnak meg illegálisan a hulladékuktól, amit aztán
az ott élők kénytelenek összegyűjteni. „Aki a saját
környezetére igényes, szeretne normális életet élni,
és tiszta környezetben lakni, ezt nem tűri. És ha más
nem, ők összeszedik a szemetet” – mutatott rá Pósán
László, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője.

O ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST; hamarosan érkeznek
az elektromos buszok Debrecenbe. A DKV Zrt. 12 új,
alacsony padlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szólóautóbusz beszerzésére és üzembe
helyezésére, valamint autóbuszokkal kompatibilis töltőberendezések beszerzésére és üzembe helyezésére,
tartalék alkatrészek és speciális eszközök szállítására,
karbantartási feladatok ellátására és a kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére írt ki közbeszerzést.
A nyertes ajánlatot a budapesti székhelyű Omnibus
Hungária Kereskedelmi Kft. és a debreceni Inter
Traction Electrics Kft. adta. A szerződés aláírásakor
Papp László polgármester felidézte: 2019 őszén zöld
környezetpolitikát hirdetett a város; ebből a szempontból az egyik fókuszterület a közösségi közlekedés.
Debrecen – a DKV-val együttműködve – létrehozza az
ország első jelentős zöldbusz-flottáját.
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Kiváló debrecenieket tüntettek ki
Október 23-án Debrecen önkormányzata ünnepséget rendezett a Kölcsey Központban. A hagyományok
szerint a város ebből az alkalomból azon polgárait
köszöntötte, akik kimagasló értékeket hoztak létre a
tudomány, a művészet, a környezetvédelem és idegenforgalom, az egészségügy, a szociális tevékenység, a
sport vagy az építészet területén.
A közgyűlés Csokonai-díjat adományozott Szirák
Péter irodalomtörténésznek és Váradi Juditnak, a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara egyetemi docensének. Hatvani-díjat vehetett át dr. Bognár László,
a Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinikájának igaz-

gatója és Kalmár Ferenc, a Debreceni Egyetem Műszaki
Kara egyetemi tanára. Hajós Alfréd-díjban részesült
Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya, Kozma
Mihály, a Debreceni Sportiskola labdarúgó-szakosztályvezetője és Suba László, a Debreceni Sportiskola edzője. A Boncz László-díjat Kiss Ábel Lukács, a Dorkász
Szolgálat Alapítvány igazgatója és Szemerédy Zsolt, a
ReFoMix Nonprofit Kft. ügyvezetője kapta meg. Dóczy
Gedeon-díjban részesült idén Haba Lajosné, az Ifjúság
Utcai Óvoda óvodavezetője, Kelemenné Fegyveres Ildikó, a Lilla Téri Általános Iskola pedagógusa és Tirpák
Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja.

Méltósággal ünnepelt a város
illetve Közép- és Kelet-Európában. – A szocializmus
bukása maga volt a nagybetűs történelem – fogalmazott a polgármester. – Annak gyökerei 1956-ig nyúlnak
vissza. Amiben 1956 hősei csak reménykedtek és
életüket adták vagy kockáztatták, azt 1990-ben szinte
ajándékba kaptuk. 1956 forradalma megmutatta a
világnak, hogy egy lélekszámában kicsi, de haza- és
szabadságszeretetében óriási nemzet képes egy világhatalommal is szembeszállni.
Debrecen önkormányzata az 1956-os forradalom és
szabadságharc 65., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója tiszteletére megemlékezést
és koszorúzásokat rendezett városszerte. A nap rendezvényei hagyományosan az országzászló felvonásával kezdődtek a Kossuth téren, katonai tiszteletadással.
Ezt koszorúzás követte az ÁVH-s sortűz áldozatainak
emléktáblájánál a Kossuth utca 8. számnál, majd ünnepi megemlékezés következett az ‘56-os emlékműnél,
az egyetemi templom előtti téren.
A helyszínen ünnepi beszédet mondott Papp László,
Debrecen polgármestere, aki felidézte, ezen a napon
azokra emlékezünk, akik mindent hajlandóak voltak
feláldozni azért, hogy újra
megérezhessék a szabadság ízét, „azt, amiből ennek
a nemzetnek a történelem
során mindig csak kevés
jutott”.
Papp László hangsúlyozta: 30 évvel ezelőtt
történelmi fordulat ment
végbe Magyarországon,

Az ünnepi események végén, kora este közös
mécsesgyújtással, csendben tisztelegtek a résztvevők
az 1956-os debreceni hősök örök mementójaként szolgáló emlékművénél. A megemlékezésen Puskás István
alpolgármester helyezte
el az első mécsest, majd
idősebbek és fiatalabbak
egyaránt megemlékeztek
az 1956-os forradalom és
szabadságharc debreceni
hőseinek és áldozatainak, a
sortűzben elesett Ács Zoltán
és Gorzsás András tiszteletére állított emlékműnél.
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O FEJLESZTÉS AZ ÚJKERTBEN. A Zöld Város
Program részeként indított átfogó fejlesztés célja
az Újkertben lakók életkörülményeinek javítása és a
városrész környezettudatos megújítása. A munkák
ütemezetten és jól haladnak; az öt tervezett játszótér
felújításából négy már el is készült, ezeket pedig át
is adták, hogy a gyerekek birtokba vehessék. Papp
László a helyszínen tartott tájékoztatón emlékeztetett,
az újkerti beruházás az egyik legnagyobb Zöld Város
Program-fejlesztés a Debrecen 2030 programban: 118
ezer négyzetméteren öt játszótér és kilenc sportpálya,
illetve zöld területek megújítását, járdaburkolatok
fejlesztését, illetve 14 biztonsági kamera elhelyezését
tartalmazza.

O SZIGET-KÉK. Jól halad a munkákkal a kivitelező
a nagyerdei játszótéren – közölte Facebook-oldalán
Széles Diána alpolgármester. Mint ismert, közel másfél
milliárd forint európai uniós támogatás felhasználásával alakítják át és modernizálják az Ötholdas Pagonyt,
melyet Sziget-kék játszótérré neveznek át, Szabó
Magda meseregényéből merítve. A Sziget-kék területe
duplájára bővül: a korábbi építési területként számon
tartott kiserdő területén tematikus parkot alakítanak ki
a fák kivágása nélkül.
O KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉS. Már applikáción keresztül is elérhető a Méliusz Könyvtár. Lehet keresni a
katalógusban, több olvasójegyet együttesen kezelni,
értesítéseket kérni a kölcsönzések lejáratáról vagy előjegyzett könyvek átvételéről. Folyamatosan kapcsolatban lehet állni a könyvtárral a Qulto eCard applikáción
keresztül. „Ez egy apró lépésnek tűnhet, azonban ezek
az apró lépések tudnak segíteni annak a környezetnek
a kialakulásában, amiben a kreatív ipar és az innováció jól tudja magát érezni, indirekt módon tudja segíteni Debrecen gazdasági folyamatait is” – nyilatkozta a
fejlesztésről Puskás István alpolgármester.

O JÓL HALAD a Debreceni Arany János Óvoda energetikai korszerűsítése. Hatvan napelemet szerelnek fel
az intézményre, a hűtés-fűtést hőszivattyús technológiával oldják majd meg, kicserélik a nyílászárókat, és
szellőztetőrendszert is kiépítenek. Kósa Lajos a helyszíni bejáráson emlékeztetett, 334 millió forint európai
uniós támogatásból és saját, önkormányzati forrásból
újul meg az intézmény. Az országgyűlési képviselő
kiemelte, a nagy volumenű felújítást úgy kellett megszervezni, hogy közben működik az óvoda.
– Jól állunk ezzel a felújítással, és örülök, hogy a
Hajó utcai tömbbelsőben minden intézmény megújult,
és az elmúlt évtizedben kialakítottuk a teret. Az iskola,
a bölcsőde és az óvoda megszépült; teljes egészében
megújult a város ezen része.

O ADVENTI ADOMÁNYOK. Idén is megszervezi
adventi adományozási akcióját a Debreceni Karitatív
Testület és Debrecen városa, a történelmi egyházakkal
összefogva. Széles Diána az akció elindulásáról tartott
tájékoztatón emlékeztetett, tavaly 6500, tartós élelmiszerekből és tisztítószerekből álló csomagot állítottak
össze, melyeket a több mint ötszáz önkéntes négyezernél is több rászorulóhoz juttatott el. Mint mondta,
ha valaki jelentkezik a Debreceni Karitatív Testületnél, megnézik, milyen élethelyzetben van, és ettől
függően tudnak segíteni neki. Hangsúlyozta, az elmúlt
időszakban különösen odafigyeltek a Covid-áldozatok
családjaira, a nyugdíjasokra és a családosokra is.
Széles Diána rámutatott, olyan termékekkel szeretnék segíteni a nehéz sorsú családokat és embereket,
amire valóban szükségük van: ezek a tartós élelmiszerek, a tisztító- és fertőtlenítőszerek, a családok
esetében pedig az édességek. „Debrecen megint élen
jár abban, hogy tudjon gondoskodó városként segíteni
a nehéz sorsú debrecenieknek, és bízom benne, hogy
karácsonykor megint be tudunk számolni arról, men�nyire fantasztikus gyűjtésen vagyunk túl, de ez nem
megy a debreceniek és a gazdasági társaságok nélkül”
– nyilatkozta az alpolgármester.
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O MAGYARORSZÁG ZÖLD ÚTON JÁR – párbeszéd a
környezetünk védelméről címmel a Debreceni Egyetem
hallgatóival találkozott az energia- és klímapolitikáért
felelős államtitkár, valamint a város környezetvédelméért felelős alpolgármestere. A beszélgetést követően újabb fákat ültettek el. Balázs Ákos a beszélgetésen kiemelte: Debrecenben nagyon sok olyan gondolat
van – és főleg itt, a Debreceni Egyetemen a fiataloknál
–, amit figyelembe kell venni, be kell építeni a közös
gondolkodásba és ez az alkalom egy nagyszerű lehetőség volt arra, hogy ezt megtegyük – nyilatkozta az
alpolgármester.

Átadták a Hajdú-Bihar
megyei Prima-díjakat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Hajdú-Bihar megyei Szervezetének Elnöksége november 20-án a Kölcsey Központban rendezte meg a
Prima-díj-átadó gáláját.
Hajdú-Biharban 2007 óta részesülhetnek területi
Prima-díjakban a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjai. Az
évenként odaítélt megyei Prima-díjat megyénként
hárman nyerhetik el.
Idén „magyar tudomány” kategóriában prof. dr.
Csanádi Zoltán Semmelweis-díjas egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a DE
Kardiológiai Intézetének vezetője, a Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinika igazgatója kapta az elismerést.
A „magyar oktatás” kategóriában kategóriában
prof. dr. Bartha Elek, egyetemi tanár, a Debreceni
Egyetem oktatási rektorhelyettese, etnográfus,
folklorista, valláskutató, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora lett a Prima-díj birtokosa.
A „magyar építészet” kategóriában Bordás Péter
ügyvezető, tulajdonos, építész, vezető tervező kapta
a területi Prima-díjat.
A kuratórium döntése alapján különdíjban
részesült dr. habil. Csiki Zoltán, a DE Belgyógyászati
Klinikájának egyetemi docense.

O HÚSZ ÉVE alapította meg első tengerentúli
gyártóvállalatát Debrecenben az amerikai NI. Az NI
Hungary Kft. néven működő cég a Határ úti telephelyén ünnepelte a jubileumot, amit a munkatársak – a
járványhelyzet miatt – online közvetítésen keresztül
követhettek. Hosszu Róbert ügyvezető igazgató az
ünnepségen úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy
a jövő növekedésének és az innovációnak a záloga a
jövő generációja, s hogy azok, akik megoldják a jövő
problémáit, most még az iskolapadban ülnek. Hosszu
Róbert bejelentette, hogy az NI Hungary Kft. 225 millió
forintot invesztál olyan programokba, melyekkel a
mérnökpálya iránt keltik fel a figyelmet. Az oktatási
intézményekkel és civil szervezetekkel közös programokon Debrecenben a lányok és a hátrányos helyzetűek lesznek a középpontban. Papp László polgármester
az eseményen felidézte, hogy Debrecenben az NI
letelepedésével egy új gazdaságfejlesztési sikertörténet kezdődött el, hiszen a város ezzel bizonyította,
hogy ki tud szolgálni egy magas hozzáadott értéket
előállító vállalatot is. Az NI több mint 1400 emberek
ad munkát a városban, s ezzel az egyik legnagyobb
foglalkoztató lett Debrecenben.

O CSOKIGYŰJTÉS. A Bihari Állami Gondozottak
Egyesülete 10 éve indította útjára Csokigyűjtő Akcióját.
Idén arra törekednek, hogy a határon túl maradt
partiumi állami gondozásban élő gyermekeknek is
jusson az adományokból; szándékaik szerint mintegy
1000 ajándékot szeretnének kijuttatni számukra. Aki
segíteni szeretne, a gyűjtőpontokon (Kereskedelmi és
Iparkamara székháza, Fórum Bevásárlóközpont, MCC
– Debreceni Aranybika Hotel aulája) teheti meg. Az
egyesület az adományátadó gálaműsor megszervezéséhez is várja a felajánlásokat.
O ÚJ MŰSOR indult a Debrecen Televízióban: a város
természeti értékeiről és környezetvédelmi stratégiájáról számol be érdekesen, közérthetően a Future of
Debrecen TV. A havonta jelentkező 25 perces magazin
felhívja a figyelmet arra, mi mindent tehetünk azért,
hogy élhetőbb, fenntarthatóbb környezetben éljünk. A
Future of Debrecen TV-t a Debrecen Televízió műsorán
lehet nézni, vagy akár a https://dehir.hu/dtv oldalon!
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Mi kell ahhoz, hogy a debreceni
BMW-gyárban dolgozhassunk?
Javában
zajlik a BMW-gyár
építése
Debrecenben. Az első
épületkivitelezési
munkálatok – a
központi irodaépület és a képzési központ építése
– 2022 elején
megkezdődnek.
2019 tavasza óta folyik a munkaerő-toborzás
is: jelenleg 14 pozícióra keresnek munkatársakat. Hogyan lehet bekerülni, milyen szakembereket keresnek, milyen álláslehetőségek
nyílhatnak még a közeljövőben? Erről nyilatkozott Gábor Éva, a BMW Manufacturing
Hungary Kft. szenior HR-marketing szakértője.
A gyár területén jelenleg a földfelszín alatti
munkák zajlanak, a szennyvíz- és vízvezetékek,
az optikai kábelek lefektetéséhez szükséges

csatornák és betonelemek kiépítése. Épül már
a több mint ezer autó befogadására alkalmas
parkoló is. Az építkezés a jövő év elején érkezik el a látványosabb fázisába; akkor kezdenek
majd az épületek „kinőni a földből”.
Ahogy Gábor Éva elmondta: a pandémia sok folyamatot lelassított, illetve meg is állított világszerte; ez természetesen hatással volt a toborzási stratégiákra is.
– A BMW felülvizsgálta a globális gyártóhálózatát,
ennek eredményeképpen Debrecen az eddiginél is jelentősebb szerepet tölt be majd be a vállalat életében
– hangsúlyozta a szakértő. – Ugyanis itt épül majd
meg elsőként az új, száz százalékban elektromos
autók gyártására alkalmas technológia.
Jelenleg több területen vannak nyitott pozícióik;
több mint egy tucatról van szó. Ezek többsége a HRterületet érinti, de már keresnek kollégákat pénzügyi,
tréning vonalon, és továbbá szükségük lesz úgynevezett „relokációs és expat” szakértőkre is, akik hazánk
más területeiről vagy külföldről érkező munkavállalókat és családtagjaikat minden olyan területen támogatni tudják, ami megkönnyíti a beilleszkedésüket.
Az építkezésekre vonatkozóan pedig jelenleg projektszakértői pozícióik nyitottak.
Jelentkezni kizárólag online, a karrieroldalukon le-
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het. Ha valaki pillanatnyilag nem talál magának megfelelő pozíciót, létrehozhat egy jelöltprofilt is ezen a
felületen, ahová fel tudja tölteni a személyes adatait,
szakmai tapasztalatait, sőt értesítést is kérhet arról,
ha az ő területén megfelelő álláslehetőség nyílik.
Gábor Éva tájékoztatása szerint napi szinte fordulnak meg érdeklődőik ott a világ különböző pontjairól.
A jelenlegi pozícióknál az angol nyelvtudás az elvárás.

A következő évben első felében több beszerzési pozíciót is be szeretnének tölteni, bővíteni fogják
a HR-csapatukat és a pénzügyi területet, aztán az
építkezéshez kapcsolódó mérnöki feladatokra is lehet
majd jelentkezni. Olyan kollégát is fognak keresni, aki
élelmezési területen rendelkezik megfelelő tapasztalattal, de a későbbiek folyamán nyílnak lehetőségek
pályakezdők előtt is.

KORZÓ
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Gabona Lakópark: sikert arat...
Interjú dr. Lakatos Zoltánnal, a Gabona Lakópark Kft.
ügyvezető igazgatójával.
Első hallásra talán meglepő, noha nyilván nem véletlen
a névválasztás…
Úgy gondoljuk, hogy a Hajdú Gabona neve már hosszú
évtizedek óta jól cseng ebben a térségben, ami a minőség garanciája lehet egyéb tevékenységeink vonatkozásában is. Miután a belvárosban lévő cégközpontunk udvarának egy része
feleslegessé vált, úgy döntöttünk, hogy a Simonffy utcán egy
minden igényt kielégítő, 38 lakást és 5 irodát magában foglaló társasházat építünk, Gabona Udvarház néven. A kezdeti
sikereken felbuzdulva, most a Híd utcán alakítjuk ki (2 milliárd
forintos költséggel) a Gabona Lakóparkot. 47 lakásról van szó,
amelyek öt különálló, kétemeletes épületben kapnak helyet.
A pártállami paneltömbök után napjaink lakóparkjai
az életszínvonal, a lakhatási nívó tekintetében legalább
akkora ugrást jelentenek, mint amikor életünk első Ladája után egy hamisítatlan nyugati verda volánja mögé
ülhettünk. A Gabona Lakópark milyen egyedi jegyekkel
tudja megkülönböztetni magát más lakóparkoktól?
Az volt a cél, hogy jó minőségű, de olcsó fenntartású lakásokat építsünk. Ezt szolgálja, például, a hőszivattyús, mennyezetfűtési, -hűtési rendszer, amely a lakások komfortját emeli
(amire napelemekkel is rásegítenek). A nagy zöld felület és a
zárt udvar valóságos áldás lesz a kisgyerekes családoknak, de
akkor sem kell aggódni, ha éjszakára nyitva marad a családi
négykerekű ajtaja-ablaka. És még valami: 7 lakás a földszinten komoly méretű (200-300 négyzetméteres) kertkapcsolatot kap.

A 32 és a 101 négyzetméteres lakásméret azt üzeni a potenciális vásárlóknak, hogy itt az első lakáshoz
jutó (fészekrakó) fiatal éppúgy megtalálhatja a számítását, mint a nagycsaládos vagy a nyugdíjas házaspár.
A családtámogatási rendszer és az 5 százalékos áfa is
igénybe vehető?
Természetesen. Amit még nem említettem, hogy a fenti lakások mind körpanorámásak (penthouse) lesznek. A+-os
energia besorolású épületekről beszélünk, amelyek minden
tekintetben megfelelnek a „zöldhitel” feltételeinek. És mindez
a konkurenciához képest megfizethető áron.
A Déli Iparterület robbanásszerű fejlesztése sok
ezer új munkahelyet generál; ezeknek a dolgozóknak
és a családjaiknak valahol lakni kell. Például a Gabona
Lakóparkban, ahonnan autóval, sőt kerékpárral is percek alatt elérhetőek az új üzemek…
Számolunk ezzel a lehetőséggel; a mi lakásaink már ma
is leköthetők, így elkerülhető, megelőzhető a januártól várható nagymértékű építőanyag-áremelkedés. Bővebb információ
megtalálható a honlapunkon: www.gabonalakopark.hu.  (x)

globális szemléletváltás, vizuális megújulás a távhőszolgáltatónál

Megújult arculat, fontos üzenetek
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A Debreceni Hőszolgáltató arculatfrissítése része annak a globális
szervezeti szemléletváltásnak, amely az elmúlt időszakban történt
a vállalaton belül. A vizuális megújulás reprezentálja, hogy a távhő
lépést tart a dinamikusan fejlődő Debrecennel és korszerűen alkalmazkodik a 21. század környezeti és társadalmi kihívásaihoz.
A távhő megbízható, környezetbarát és hatékony szolgáltatásának hiteles
bizonyítéka, hogy napjainkban Debrecenben egyre több korszerű ingatlan beruházáshoz – új építésű lakóparkok, szigorú környezetvédelmi minősítésekkel
rendelkező irodaházakak – választják rendszereit, olyan impozáns példákkal,
mint a Forest Offices, a Debreceni Strand vagy a Nagyerdei Stadion.

A távhő biztonságos fűtési-hűtési rendszereivel – üzemeltetési és karbantartási költségek nélkül – városszerte kényelmet visz az otthonokba és irodákba, környezetvédelmi és károsanyag-kibocsátási normáinak köszönhetően pedig tisztább levegőjű és élhetőbb lakókörnyezet, ezáltal valódi értéket
teremt minden debreceni számára.

A gyermekek egészsége, biztonsága, élhető jövője mindannyiunk közös érdeke. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ezen értékek védelme érdekében dolgozik
nap mint nap. Kampányával azt üzeni a fogyasztóknak, hogy csatlakozzanak
közösségükhöz, amelyben kiemelt szerepet kap a fenntartható jövő, a fenntartható kényelem.

Bővebb információ:
https://dhrt.hu/
fenntarthatokenyelem/
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A nyomda ünnepe
Hazánkban, egyedülálló módon – jogelődjeit is számolva –, 460 éve működik az Alföldi Nyomda, és vele
együtt a debreceni könyvnyomtatás. Ezt ünnepelte az
intézmény a Kölcsey Központban október 28-án.
– Huszár Gál egész Magyarország és Erdély
világítólámpása kívánt lenni. Mi, kései utódok, úgy
gondoljuk, hogy ez a nyomda betöltötte és betölti ma
is az alapítói által megfogalmazott küldetést – mondta György Géza, a cég elnök-vezérigazgatója.
Mint sorolta: a nagyüzemi könyvgyártás a hatvanas évektől honosodott meg; több technológiai megoldás itt jelent meg először az országban. A nyomda
az alapításától kezdve támaszkodhatott a város és a
református egyház támogatására.
A nyomdában 2015 óta több mint 6 milliárd
forintot költöttek fejlesztésekre; ezek döntő részét a
gyártótechnológia javítására. Manapság az ország
tankönyveinek jelentős részét itt nyomtatják, és csaknem 400 munkavállalót foglalkoztatnak.
Az ünnepségen jelen volt Kövér László, az országgyűlés elnöke is, aki felidézte, hogy az elmúlt
bő tíz évben több mint 6 ezer milliárd forinttal nőtt
a nemzeti közvagyon, megerősödött a magyarság
nemzeti öntudata és az összetartozás érzése, illetve
a nemzeti kultúra intézményrendszere.
Mint mondta, ennek a folyamatnak a keretében
került a világszínvonalon felszerelt és teljesítő Alföldi
Nyomda is a nemzetépítő magyar állam tulajdonába,
hogy a jövőben is változatlanul betölthesse azt a
szerepét, amelyet majd fél évezrede betölt a magyar
nyomdaiparban és a kultúrában.
O BOKRÉTAAVATÓ. A Xanga Cégcsoport és az MFB
Invest Zrt. tulajdonában lévő WX-Innocargo Kft. beruházásában épül a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren
a Multimodális Logisztikai Inkubátor. A bokrétaavató
ünnepségen Papp László úgy fogalmazott, bármelyik
nagy európai repülőtéren megállná a helyét ez a
fejlesztés. A polgármester rámutatott, ha a járványhelyzet nem szól közbe, idén a repülőtéren elérték
volna a közel egymilliós utasforgalmat. Hozzátette,
„bár a repülés még takaréklángon működik, Debrecen gyorsvonat sebességével halad abba az irányba,
hogy a 21. század nyertese legyen a közép-európai
régióban”.
O KÉPZŐKÖZPONT. Sikeres pályázatának köszönhetően 247 millió forint uniós támogatásból
gép- és járműgyártási képzőközpontot hoz létre
Debrecenben a Debreceni Szakképzési Centrum
(DSZC). Az ágazati képzőközpont megalakításával
a DSZC célja a duális képzés erősítése, a gyakorlati oktatáshoz szükséges vonzó infrastruktúra
biztosítása, illetve hosszú távon hozzájárulás a
gazdasági növekedéshez.

A térség motorja
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa egyeztetést folytatott a
város és a térség vezetőivel. Mint az eseményen
elhangzott, a térség gazdasági motorja Debrecen,
amelynek dinamikus fejlődése irányt mutat, és
segíti a régió fejlődését.
– Beszéltünk azokról a fejlesztésekről, amelyek
Debrecen iparfejlesztéséhez direkt módon kapcsolódnak, illetve arról is, hogyan kell a szakképzési
rendszert fejleszteni, de téma volt az egyetemi
rendszer átalakítása és az egészségipar is – közölte
a miniszter.
Papp László bejelentette, hogy a közösségi közlekedésben is komoly előrelépés várható, hiszen tervezési
fázisba lép az 1-es villamosvonal rekonstrukciója,
és 2022-ben várható a 3-as villamosvonal nyomvonalának kijelölése is, amely a várost kelet–nyugati
irányban, a Tócóvölgyi vasútállomás és a 100-as
vasúti fővonal között szeli majd át. A polgármester
hozzátette: a repülőtér léptékváltása is elkezdődik a
következő évben.
– 13+1 egy javaslatunk van a választókerületből.
Ezek között van Debrecent és több települést érintő
fejlesztés is. Például ágazati képzőcentrum létesítése
és multifunkcionális csarnok építése is – sorolta Tasó
László, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője.
O 70 ÚJ MUNKAHELY. Újabb magyarországi
fejlesztésről sikerült megállapodni a francia Gravic
vállalattal – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter. A Gravic a legnagyobb autóipari
és elektronikai cégek számára szolgáltat csomagolási és burkolási megoldásokat. Most 3,5 milliárd
forintos beruházás keretében megduplázzák
debreceni kapacitásukat; ezzel 70 új munkahelyet
hoznak létre, amihez a kormány 700 millió forintos
támogatást biztosít. Szijjártó Péter jelezte: így a
magyarországi üzem lesz a legnagyobb gyáregység a vállalatcsoporton belül, és Debrecen kínál
majd megoldásokat olyan vállalatok számára, mint
a Volkswagen, a BMW, a Continental, a Bosch vagy
a Samsung.
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Több, mint 20 év
szüntelen nassolás
Van, aki már el se tudja képzelni a hétköznapok
indulását egy különlegesen finom, frissen őrölt
kávé és egy exkluzív francia sütemény kombinációja nélkül.
Egyesek a munka után gyermekeikkel, unokáikkal
ünneplik meg a nap sikereit, míg mások kisebb-nagyobb problémáikat igyekeznek feledtetni mennyei süteményeinkkel.
Van, aki csak szülinapokon látogat el hozzánk,
hogy előre megrendelt tortáját otthon, az örömtől
csillogó szemű szerettei társaságában fogyassza
el, míg vannak olyanok is, akik egy üzleti találkozó
lebonyolítására választják cukrászdáinkat.
Karácsony közeledtével szeretnénk
a háziasszonyok válláról is levenni
a sütéssel járó terheket.
Már most megrendelhetik a karácsonyi beiglit.

MIGNON CUKRÁSZDA
Debrecen, Kossuth u. 9.
(a régi Városházával,
Csokonai Színházzal szemben)
Telefon: +36 52 874-228
E-mail: info@mignoncukraszda.hu
Nyitva: H.-V.: 8.30-17.00
Rendelésfelvétel: +36-52/438-368
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Vegasig versenyzett pizzáival,
eljutva egészen a világbajnoki
negyedik helyezésig! Vékony
tésztájú pizzái csakis a legjobb
olasz alapanyagokból, egy nápolyi mester által épített fatüzelésű kemencében készülnek,
mindössze másfél perc alatt!
A pékség hamarosan megnyitja
kapuit a Piac és a Rózsa utca
sarkán. A nyitásról Facebook
oldalán lehet informálódni:
Panificio il Basilico Debrecen

Kovásszal
és szeretettel
Az ország egyik legismertebb
pékje, Szabadfi Szabolcs nyitja
meg új pékségét Debrecen
főterén.
Szabi, a pék – Budapest és
Szentendre után – Debrecenbe is
elhozza kézműves módszerekkel
készült termékeit, ám a pékáruk
mellett az olasz konyha gyöngyszemeivel, pizzával és házitésztákkal, az édességek rajongóit
pedig mutatós virágfánkjaival
szeretné elkápráztatni.

A péket, aki sosem alszik, előbb
az Ide süss! ítészeként, majd
a karantén alatti online kovászolás során ismerte meg az
ország. A Panificio il Basilicót
2012-ben megalapító Szabi a
kovászforradalom hajnalán indította el vállalkozását, ami
a hosszan érlelt, természetes
kovásszal készült kenyerek mellett kreatív, szezonális pékáruival hódította meg vásárlóit.
Szabi – az olasz konyha megszállottjaként – Nápolytól Las
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KÖNYVET A FA ALÁ!
A TKK Kiadó számára a
karácsonyi szezon az év
egyik legfontosabb időszaka.
Tapasztalatuk szerint a kifejezetten karácsonyi kiadványok,
mesekönyvek, kifestőfüzetek,
foglalkoztatók, reklámozott
könyvek, regények és bestsellerek a legkelendőbbek ekkor.
A TKK üzleteiben
a legfiatalabbaktól
a legidősebbekig
mindenki megtalálja kedvenc
kötetét.
A gyerekeknek
leporellókat,
dalosköny-

veket, mesekönyveket,
foglalkoztatókat, színezőket
kínálnak.
Az ifjú korosztály
nagyon sokféle
regényt találhat magának, míg a felnőttek és
az idősebbek a szakácskönyveket, bestsellereket, albumokat
kedvelik a legjobban.

Aki esetleg ezek után sem tud
dönteni, választani a kínálatból,
vásárolhat szeretteinek könyvutalványt is! Amennyiben igény
van rá, díszcsomagolást is lehet
kérni üzletükben.

A vásárlók számára vonzó,
hogy a kedvezmények 20-90%
között mozognak, amivel egyedülállóak a piacon.
A legújabb, legdrágább könyvekből is adnak legalább
20% kedvezményt!

TKK KÖNYVESBOLT
Debrecen, Piac u. 45.
Telefon: +36-30/257-0743
Nyitva: H.-P.: 9.00–18.00,
Szo.: 9.00–13.00
Facebook: TKK Könyvek
E-mail: nagyker@tkk.hu

Érdemes ellátogatni webáruházukba, a tkkonline.hu oldalra is,
aminek kínálata folyamatosan
változik, bővül.
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A fánk otthona
Gourmet kockafánkjaink saját receptúra alapján,
kizárólag prémium alapanyagok felhasználásával
készülnek. Krémjeink egytől-egyig főzött krémek;
ízfokozók és mesterséges színezékek nélkül nyújtanak tökéletes ízharmóniát.
Színes cukormázak helyett 100% kakaóvaj-tartalmú, Callebaut belga csokoládéba mártjuk fánkjainkat. A színeket természetes alapanyagokkal érjük
el ételfestékek nélkül.
Feltétjeink szintén válogatott alapanyagok. Kockafánkjainkat – egyedülállóan – mogyoróolajban
sütjük. Egyedülálló squarebageleinket is frissen
sütjük, majd ízletes krémekkel, feltétekkel varázsoljuk felejthetetlen élménnyé.
XL toastunk saját receptúra alapján, kovászolt
kenyérből készül, rengeteg olvasztott sajttal, nem
csak a köztes rétegekben, hanem a tetején is.

THE BOX DONUT
Debrecen, Piac u. 43/B.
Nyitva: H.-V.: 9.00–19.00
Kiszállítás: 9.00–18.30
Rendelés:
wolt.hu; foodpanda.hu, visitme.hu felületeken
Rendelés céges rendezvények esetén:
+36-70/67-66-788
E-mail: debrecen@theboxdonut.hu
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KORZÓ ÉDESSÉG
KARÁCSONYKOR (IS)
Ajándékozna, de nem tudja, hogy mit tegyen
a kosárba? A Korzó édességüzlet megoldja
gondjait. Szakértő kezek állítják össze azt a személyre szabott, egyedi meglepetésekkel is ellátott
ajándékkosarat, melynek minden ajándékozott
örül. Különleges és nosztalgiaédességekből,
kávékból, teákból választhat, de magyaros ajándékok, ajándéktárgyak is kerülhetnek
a meglepetéscsomagba.
Nemcsak elkészítjük, de házhoz is szállítjuk
a díszcsomagolású kosarakat. Rendelését telefonon és elektronikus üzenetben is leadhatja.
Üzletünkben frissen főzött kávékülönlegességekkel, csokoládékkal, cukorkákkal, valamint turmixokkal, koktélokkal is várjuk kedves
vásárlóinkat.

KORZÓ ÉDESSÉG ÉS KÁVÉZÓ
Debrecen, Csapó u. 1.
Telefon: +36-52/417-674
Mobil: +36-30/915-6007
Nyitva: H.-P.: 9.00–18.00, Szo.: 9.00–13.00
E-mail: sovagogabriella@freemail.hu
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A belváros szívében működő
Pátria Papír szaküzlet kínálatában mindenki megtalálja az
igényének leginkább megfelelő
eszközöket, legyen szó akár
irodai, iskolai vagy otthoni
felhasználásról!
Iskola- és irodaszerek, papíráru, írószerek, kreatív és
dekorációs kellékek, naptárak
és ajándéktárgyak rendkívül
széles választékával, illetve a
Pátria közel 2000-féle saját
gyártású ügyviteli, biztonsági,
tanügyi és más szigorú nyilvántartást igénylő nyomtatványával várjuk egyéni és céges
vásárlóinkat.

PÁTRIA
a PRÉMIUM

Folyamatosan bővülő kínálatunkban hangsúlyosan jelennek
meg a Pátria által forgalmazott prémiummárkák – Cello,
Clairefontaine, ErichKrause,
Exacompta, Fridolin, Pigna,
Staedtler, Stanger, Y-Plus,
Truly –, illetve további nagy
nemzetközi márkák – Ars Una,
Faber-Castell, Parker, Pilot,
Stabilo – újdonságai, egyedi
kollekciói és a már jól ismert
termékei is.

PÁTRIA PAPÍR SZAKÜZLET
Debrecen, Piac u. 10.
Telefon: +36-30/678-6990;
52/415-683
Nyitva: H.-P.: 9.00–18.00;
Szo.: 9.00-12.00
Web: www.patriapapir.hu
Facebook: Pátria Nyomda
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Lásson Ön is úgy,
AKÁR A SAS!

A szem a lélek tükre – tartja
a mondás, de mit sem ér mindez,
ha nem látunk jól, élesen.
Az Okula optika Kossuth utcai üzletében század pontossággal állapítják
meg a szakemberek azt, hogy milyen
szemüveglencsére van szüksége az ügyfélnek. Ilyen nagyfokú pontosságra egyetlen más
debreceni üzletben található műszer sem képes.
A rövid idő alatt elkészülő szemüveg lencséje
szintén ezt a nagy pontosságot tükrözi, így a
szemüveg tulajdonosának valóban olyan lesz
a látása, mint a sasnak.
De nem csak ezek az érvek szólnak a Varilux
Mester Optikai Szalon mellett. Legújabb szolgáltatásként 2 év Varilux prémium garanciát kínálnak
valamennyi Varilux multifokális szemüveglencséhez, a jogszabályban előírt kötelező jótállás és
szavatosság mellett, ami a szemüveg megvásárlásától számított két éven belül, a vásárolt lencsék
egyszeri, véletlen sérülése (karcolódás, repedés)
vagy annak törése esetén, sőt akár a szemüveg
elvesztése esetén 75% kedvezményt jelent
a csere szemüveglencse megvásárlási árából.

VARILUX MESTER OPTIKAI SZALON
Debrecen, Kossuth u. 11.
E-mail: erzsebet@okula-optika.hu
Telefon: +36-52/422-117
Mobil: +36-20/334-1222
Nyitva: H.-P.: 9.00–18.00, Szo.: 9.00–13.00
Időpontfoglalás: okula-optika.hu
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KÉZMŰVES,
EGYEDI
és MINŐSÉGI
A Vintage Varróműhely a belvárosban működik
immár 4 éve. Az alapítók célja egy olyan műhely,
közösségi tér létrehozása, ahol minden a kézművességről, az egyedi, minőségi ruhákról szól.
Kézműves, alakra szabott alkalmi, menyasszonyi,
menyecske- és formaruhákat terveznek.
A hagyományos tervezés mellett törekszenek az
új, modern megoldásokra, valamint a régit ötvözni
az újjal. Szakmai munkájuk magas színvonalát
mi sem jellemzi jobban, minthogy terveztek már
hagyományőrző ruhákat a Déri Múzeumnak.
Hitük szerint a magyar kézműves ruhák időtállóak, minőségiek, egyediek, és igyekeznek minden
egyes darabban meg is mutatni. Termékeik közül
különösen kedvelt az általuk megálmodott exkluzív menyasszonyi készülődő köntösszett, melynek
tartalma: szatén csipkés köntös, kék harisnyakötő
és parfüm. A köntöst az igényeknek megfelelően
hímzik, ezzel téve még személyesebbé.
A műhely egyben közösségi tér is, mivel minden
korosztály számára szerveznek kézműves foglalkozásokat, gyerekeknek szakkört, nyári kézműves
tábort, születés- és névnapi zsúrokat, menyasszonyoknak kézműves lánybúcsúkat.
A felnőtteknek kezdő és haladó varró workshopokat tartanak, lehetőséget biztosítva – akár
magánóra formájában is – egyedi időbeosztással
részt venni az oktatásban.
A műhely bejelentkezéssel működik. A távolabbról érkező hölgyeket hétvégén is szívesen
fogadják.

VINTAGE VARRÓMŰHELY
Debrecen, Piac u. 41. – Belvárosi udvarház
Telefon: +36-70/378-3871
Honlap,webshop:
www.vintagevarromuhely.hu
E-mail: vintagevarras@gmail.com
www.facebook.com/vintagevarromuhely
www.facebook.com/vintageweddingdebrecen
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Filmek az Apollóban
A Dűnétől a Pókemberig
A szokásos vetítések mellett, az esztendő
végéhez közeledve is gazdag programkínálattal várja az Apolló mozi a közönséget.

Dűne 1984

Idén utoljára jelentkezik az Apolló mozi és a Bán Imre
Kultúratudományi Szakkollégium közös, ingyenes filmklubja. December 29-én, 18 órától a Soós Imre-teremben a Dűne 1984-es adaptációja kerül terítékre!
A vetítés után Váró Kata Anna egyetemi oktató,
filmesztéta beszélget majd a közönséggel a filmről. Regisztrálni zártkörű filmklubvetítésre a www.apollomozi.
hu oldalon, vagy személyesen az Apolló mozi jegypénztáránál lehet!

Hyppolit, a lakáj
A legendás magyar vígjáték újra az Apolló mozi műsorán, az eredeti bemutató 90. évfordulójának alkalmából!
A filmet digitálisan felújított, restaurált kópiáról láthatja
a közönség december 8-án 18 órától a Kertész Mihály-teremben, ahol a vetítés után a Hyppolitról, a film
hagyatékáról Báron György Balázs Béla-díjas filmesztéta tart előadás! A vetítés és az azt követő előadás is
ingyenesen látogatható! Az eseményen való részvételhez regisztráció nem szükséges; a helyfoglalás érkezési
sorrendben történik!

Színház és koncertek
O Hogyan értsük félre a nőket? Az együttélés
nehézségeiről, szépségeiről és örömeiről. Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka; nyolc különböző karakter,
nyolcvan percben a Kölcseyben december 15-én.
O Péter Szabó Szilvia: Noxtalgia Unplugged. a
NOX pályafutásának történetét állítja színpadra Péter
Szabó Szilvia a Kölcsey Központban december 16-án.
O Demjén 75 Születésnapi Nagykoncert. Demjén
Ferenc. Indul új csodákat látni… című turnéján egy
fergeteges előadással készül a Főnix Arénában december 21-én 19.30-tól.
O A Dal a Miénk – a Csík zenekar és az LGT dalok, Presser Gábor – Karácsony János. A közel
120 perces produkció egyedülálló látványtechnikával
kiegészülve, mégis igazi Csík zenekaros környezetben
varázsolja a színpadra az 50 éves LGT zenekar dalait
december 27-én 19 órától a Kölcsey Központban.

Steven Spielberg 75

A legendás Hollywoodi filmrendező, Steven Spielberg
idén december 18-án ünnepli 75. születésnapját!
A rendezőt egész pályafutása alatt elismerés és rajongás övezte, mind a szakma, mind a nézők részéről.
Filmjei hatalmas sikereket értek el világszerte (a mai
napig), díjait pedig már számolni sem lehet. A számtalan jelölés mellett – többek között – nyert már rendezésért és producerként is Oscar-díjat, Golden Globe-díjat
és BAFTÁT is.
A 75. születésnap jeles alkalmából az Apolló mozi a
rendezőnek szenteli a Soós Imre-termet ezen a hétvégén, és a nézők összesen hét válogatott alkotást tekinthetnek meg tőle két nap alatt!
A Spielberg 75 hétvége programja:
December 18., szombat
13.15 E.T. – A földönkívüli (12) (13.15)
15.30 Az elveszett frigyláda fosztogatói (12)
17.45 Jurassic Park (12)
20.15 Cápa (12)
December 19., vasárnap
13.45 Schindler listája
17.15 Ryan közlegény megmentése
20.15 Világok harca (12)
Jegyek a filmvetítésekre egységesen 850 Ft-os áron
kaphatók december 1-jétől az Apolló mozi jegypénztárában és online, a www.apollomozi.hu weboldalon.

Szirmai és a Pókember

Szirmai Gergely visszatér az Apolló moziba egy újabb
fantasztikus, közös mozizásra! December 16-án 18
órától a Pókember – Nincs hazaút című filmet nézzük
meg együtt a premiernapon, a Hollywood Hírügynökség
főszerkesztőjével, a Kertész Mihály-teremben.
Jegyárak egységesen 2490 forintos áron kaphatók az
Apolló mozi jegypénztárában és online!
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Becéző szavak
Vannak strapás anyák. Sziporkázóak, szórakoztatóak,
de a legrosszabbkor szólnak, tapintatlanok, és mindig
hibátlanul szúrják be a legbrutálisabb megjegyzést. Ha
nem a mi bőrünkre menne, boldogan élveznénk imádnivaló humorukat. Aurora ilyen, pedig mindig a legjobbat
akarja. Az egész életét parkolópályára állítja, hogy
végre gatyába rázza a lányáét – aki mellesleg férjes
asszony, és gyerekei vannak. Mert ő megmondta előre.
Az emlékezetes regény és film után – az Esőember
adaptálójának jóvoltából – színpadon is bemutatkozik a komikus helyzetekben bővelkedő történet, ami
mindenekfelett arról szól, hogy sohasem késő az
őszinteség.

A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda
közös előadásának szereplői: Hernádi Judit, Péter
Kata, Gyabronka József, Horváth Illés és Cseh Judit.
A produkciót december 13-án a Kölcsey Központban látja vendégül a Csokonai Színház
O CSAK DESIGN. A kreatív alkotók csapata az
esztendő végéhez közeledve is várja a találkozást a
közönséggel, a kézműves termékek iránt érdeklődőkkel. Legközelebb is a Debreceni Egyetem díszudvarán
tartják meg a Csak Design-vásárt: december 12-én,
vasárnap – az aktuális járványhelyzethez igazodva.
Amire számíthatunk: egyedi, igényes, modern termékek és minőségi, kulturális programok – a karácsonyi
készülődés jegyében.

O AZ ANDROID EGYÜTTES több mint negyven éve,
1980 őszén alakult a debreceni Kossuth-egyetemen.
Már a kezdetektől is elsősorban progresszív rockzenét
játszottak, gyakran hosszabb instrumentális számokkal fűszerezve, és olykor dzsesszes és népzenei
motívumokkal színesítve kompozícióikat. Az Android
december 4-én a Nagyerdei Víztoronyban várja az
igényes zene híveit.

O A SZÍNEK CSENGÉSE. Mezei Zsuzsanna festőművész alkotásaiból nyílik adventi kiállítás a DABszékházban december 8-án 16.30-kor

O ADVENT ÉS REGÖLÉS A MOTOLLÁVAL. Az advent
jegyében szervez programot a Motolla Egyesület a
megszokott homokkerti helyszínen. A Méliusz Könyvtár
Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben december
4-én karácsonyfadíszek készülnek, a Napraforgó Waldorf Iskola alföldi gyermekbetlehemezéssel érkezik,
műsort adnak a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
népzene szakos növendékei, Juhász Erikával, Bárdosi
Ildikóval és Molnár Miklóssal közösen pedig karácsonyi
dalokat énekelhetünk.Karácsonykor, december 26-án
regölésre indul a Motolla a zeleméri templomromhoz,
január 8-án pedig a Homokkerti Közösségi Térben
rendeznek évindító regölést.
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Csoda a mi utcánkban
„Azt, hogy vizezik a bort, az ember már fel sem
veszi, de hogy vízzé váljék, hát olyat még nem
látott a világ. Segíts Hesz Jancsinak kinyomozni, ki
lopta el az úrvacsorára szánt bort és töltötte fel a
palackokat vízzel!”
Ezekkel a sorokkal ajánlja az érdeklődőknek új online játékát a Debreceni Irodalom Háza. Ez a játék
több szempontból is rendhagyó. Elsősorban azért,
mert alapja egy irodalmi mű, Tar Sándor regénye:
A mi utcánk.
Másodsorban azért, mert a játék összeállításában közreműködő Aranyi Fruzsina múzeumpedagógus, Debreczeni-Veisz Bettina muzeológus és
Ősz Attila gyűjteménykezelő nem pusztán magát
a játékot hozták létre, de virtuális világba helyezésével s annak minden technikai nehézségével is
maguk küzdöttek meg.
A Csoda a mi utcánkban izgalmas nyomozásra hív. A Tar Sándor-műből származó részletek

beemelésével – a
szöveg révén is
– közelebb kerül
a játékos az író
világához.
A karakterek és
az élethelyzetek
groteszk humora
ismerősen csenghet így vissza.
Maga a játék azonban a szöveg ismerete nélkül is teljes
élményt nyújt.
Készítői a középiskolások s az
annál idősebbek számára ajánlják.
A játék linkjét a Debreceni Irodalom
Háza honlapján találhatják meg
az érdeklődők (http://tarsandor.hu/
nyomozas/nyomozas.html).

Holle anyó

Firkalak kicsiknek
és nagyoknak
Hétvégi programot kínál a Modem a
művészetkedvelő családoknak minden második
vasárnap (legközelebb december 5-én és 19-én)
10 órától Budaházi Réka drámapedagógussal
és Csőke Kitti múzeumpedagógussal. Amíg a
6–10 évesek Firkalakon alkotnak az aktuális
kiállításokhoz kapcsolódva, a nagyok a Felnőtt
megőrzőben élhetik újra drámajátékokkal a
gyermekkorukat. Érdemes kényelmes ruhában
érkezni, de átöltözésre is van lehetőség.

„Úgy látszik, innen jönnek a hópelyhek. Furcsa
ház ez. Ki lakhat benne? Biztosan egy varázsló,
vagy egy boszorkány, vagy tündér, vagy démon,
aki hóval akarja beborítani az egész világot. Csak
egy ütött-kopott öregasszony! Ez itt a világ vége!
Mit tegyek?” – ezt gondolja magában a mostohájától menekülő lányka Holle anyó házánál. S az,
hogy mit és hogyan tesz, bizony, meghatározza a
további életét.
Holle anyó meséje igazán bábszínpadra kívánkozó történet, hiszen itt a kemence, az almafa,
a seprű is beszélgetésbe elegyedik, sőt dalra is
fakad. A debreceni gyerekeket december 5-én, 28án és 29-én varázsolja el ez a klasszikus mese a
Vojtina bábszínházban.

O IGAZI UNDERGROUND legenda érkezik Debrecenbe december 11-én: Müller Péter Sziámi and
Friends lép a Nagyerdei Víztorony színpadára. Előttük a debreceni elektropop duó, a LED játszik.
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Folytatódik a kamarasorozat
Bényi Tibor karmester
vezetésével idén is
három hangversenyt
játszanak a Kodály
Filharmonikusok. Január
25-én a Debreceni
Egyetem aulájában
a Nagy korok – Nagy
mesterek koncerten
ismét egy sajátos
program lesz hallható
Telemann, Mozart (A-dúr
koncertrondó) és Haydn
(g-moll szimfónia,
„A tyúk”) tollából. Georg
Philipp Telemann neve
lehet kevésbé ismerős,
bár saját korában igen nagy megbecsültségnek örvendett, noha olyan
kortársai voltak, mint J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi és D. Scarlatti.
A hangversenyen B-dúr és g-moll szvitjét hallgathatja meg a közönség.
A koncerten zongorán és csembalón közreműködik Somogyi-Tóth Dániel.

Balfácánt
vacsorára
Francis Veber népszerű
vígjátékával készül az ünnepekre
a Csokonai Színház. Pierre, a
nagymenő párizsi könyvkiadó
alig várja, hogy bemutassa
barátainak új szerzeményét, a
„balfácánok bajnokát”. Ez ugyanis
a vacsora lényege: egy verseny,
amit az nyer, aki a legnagyobb
balfácánt tudja prezentálni a
társaságnak. Ezúttal azonban
másképp alakul az este: Pierre
dereka becsípődik, a felesége
magára hagyja, a gyanútlan
vendég, a „balfácánok bajnoka”
pedig megérkezik. Innentől kezdve
megállíthatatlanul sodródik Pierre
– és, persze, vele mi, nézők is – a
„balfácán-bajnokság” újabb és
újabb fordulóiba… Vajon ki nyeri
meg végül a bajnokságot? Ki lesz a
balfácánok bajnoka?
A Balfácánt vacsorára
szerepeiben Vranyecz Artúrt,
Mercs Jánost, Tolnai Hellát,
Edelényi Vivient, Kránicz Richárdot,
Papp Istvánt és Csikos Sándort
láthatja a közönség. A vígjáték
premierje december 18-án 19
órától lesz a Csokonai Irodalmi
Labor (Kossuth utca 1.) Szabó
Magda Pódiumtermében, majd
a karácsonyi ünnepek előtt és a
két ünnep közötti időszakban is
folyamatosan játsszák.

Régiségvásár
A régiségvásárnak minden
évszakban más hangulata van;
bármikor jó kimenni oda, s
nézelődni, böngészni a tárgyak
között. Idén ősztől új helyen, a
Nagyerdei Stadion északi zárt
parkolójában rendezik meg a
vásárt. Ahogy Máté László, a
rendezvény főszervezője elmondta,
úgy tapasztalja, mind a vásárlók,
mind az eladók elégedettek az
új helyszínnel; szívesen jönnek
ide. Legközelebb december 19én, vasárnap várja a vásár az
érdeklődőket.
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Programok
időrendben

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O November 26.
Debreceni adventi vásár. Ünnepi
hangulat a Kossuth téren, a Piac utcán
és a Dósa nádor téren december
23-áig.
O November 26.–január 31.
Korcsolyapálya a Kossuth téren
január 31-éig.
O November 26., péntek, 14 óra
Vas Laci. A Vojtina Bábszínház
előadása a Színházteremben. 10 és
14 óra: Paradicsomjáték a Játszóházban.
O November 26., péntek, 15 óra
Híres magyar emigránsok. Tóth Pál
idegenvezető, helytörténeti kutató
előadása a Benedek Elek Könyvtár és
Közösségi Térben.
O November 26., péntek, 17 óra
Irány az opera. Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszkönyvtárban.
O November 26., péntek, 17 óra
Helló, Japán. Japán zenei foglalkozás a Simonffy utcai Ifiházban.
O November 26., péntek, 19 óra
A Nagybőgő. A Csokonai Színház
előadása a Csokonai Irodalmi Laborban.
O November 26., péntek, 20 óra
Olasz est a Simonffy utcai Ifiházban.
O November 27., szombat
CSAK Design-vásár az Adventi Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–Piac
utca sarki épületében.
O November 27., péntek, 11 óra
Helló, Japán. Emlékárus című japán zenei előadás a Simonffy utcai
Ifiházban.

O November 27., péntek, 14 óra
Hagyományőrző családi délután a
Simonffy utcai Ifiházban.
O November 27., szombat, 15.30
Ajtónyitogató – Szabó Magda nyomában. A hosszúlépés.járunk? és a
Csokonai Színház közös sétaszínháza.
Indulás a Déri térről.
O November 27., szombat, 17 óra
Emlékezés Tóth-Máthé Miklós íróra
a Déri Múzeumban.
O November 27., szombat, 18 óra
Törköly-táncház a Simonffy utcai
Ifiházban.
O November 27., szombat, 19 óra
Az Elefánt koncertje a Nagyerdei Víztoronyban. Vendég Platon Karataev.
O November 27., szombat
Best of-buli a Hallban.
O November 28., vasárnap
Népi kézműves vásár az Adventi
Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–
Piac utca sarki épületében.
O November 28., vasárnap, 7 és 14
óra között
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.
O November 28., vasárnap, 10 óra
Miénk itt a tér! A Vojtina Bábszínház programja a Színházteremben és
a Játszószínházban.
O November 28., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Alkossunk
naprendszert. Ismeretterjesztő programsorozat az Agórában.

O November 27., péntek, 11.30 Helló,
Japán a Simonffy utcai Ifiházban.

O November 28., vasárnap, 15.30
Térey János: Boldogh-ház,
Kétmalom utca. A hosszúlépés.
járunk? és a Csokonai Színház közös
sétaszínháza. Indulás: Árpád tér–Kút
utca sarka.

O November 27., szombat, 11 és 13
óra
Családi foglalkozás a DigITérben.
Interaktív foglalkozások az Agórában.

O November 28., vasárnap, 16 óra
Újkerti advent. Gyertyagyújtás, az
újkerti karácsonyfa átadása az Újkerti
Közösségi Házban.

O HEGYI ARA. A Debreceni
Állatkertbe ismét különleges, korábban sosem tartott faj érkezett:
egy fiatal hím hegyi arát fogadtak
a csehországi Ostrava állatkertjéből. A jövevényt a látogatók a
papagájsoron tekinthetik meg.
O November 28., vasárnap, 16 óra
Első adventi vasárnap. Ünnepi beszédek, programok és gyertyagyújtás
a Nagytemplom mögötti Emlékkertben és a Nagytemplom előtt.
O November 28., kedd, 19 óra
Adventissimo. A Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertje a Kölcsey
Központban.
O November 28., vasárnap
Mulatós vigadó a Hallban.
O November 29., hétfő
Mikulás háza – rajzpályázat kicsiknek az István Úti Könyvtárban.
O November 30., kedd, 20 óra
PQR – Pátkai Rozina Quartettkoncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 1., szerda
Huszár-Újvári László grafikus kiállítása a Homokkerti Könyvtár és
Közösségi Térben. Megtekinthető
január 31-éig.
O December 1., szerda, 9 óra
A Kölcsey Szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
A foglalkozás idejében megtekinthető a Hogyan lesz a kenderből fonal?
című kiállítás.
O December 1., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O December 1., szerda, 18 óra
Nagy Márta Júlia költő Elígért lány
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és Juhász Tibor költő, író Amire
telik című köteteinek bemutatója a
Déri Múzeumban.

O December 3., péntek, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a
Méliusz-könyvtárban.

O December 4., szombat, 19 óra
Kowalsky meg a Vega-koncert a
Lovardában.

O December 1., szerda, 18.15
Meglepetések estje a szeretet jegyében. Az Életreform Egyesület
programja az Újkerti Közösségi
Házban.

O December 3., péntek, 17 óra
Kis falvak az Árpád-korban – Szabó
László régész vetített képes előadása a Déri Múzeumban.

O December 4., szombat, 20 óra
Club akusztik. Evermind Nirvana
tribute-koncert a Simonffy utcai
Ifiházban.

O December 3., péntek, 20 óra
Club akusztik. Kovács Zoli „Kokó” és
Kovács Tamás koncertje a Simonffy
utcai Ifiházban.

O December 4., szombat
Android-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 1., szerda, 19 óra
Család ellen nincs orvosság – vígjáték két részben a Mandala Dalszínház előadásában a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.
O December 2., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 2., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 2., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 2., csütörtök, 17 óra
Mozdulj Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 2., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O December 2., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – A krónikák első és második könyve.
Restás László előadása a Méliuszkönyvtárban.
O December 2., csütörtök, 19 óra
Élj szívből! Dr. Csernus Imre előadása a Lovardában.
O December 2., csütörtök, 19 óra
Phil Minton–Mezei Szilárd duókoncert a Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 3–6.
Mikulás-várás az Adventi Kuckóban
a Bajcsy-Zsilinszky utca–Piac utca
sarki épületében.
O December 3., péntek
Mikulás háza – rajzpályázat kicsiknek az István Úti Könyvtárban.
O December 3., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások az István Úti Könyvtárban.

O December 3., péntek
DÉ:Nash-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 4., szombat
CSAK Design-vásár az Adventi Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–Piac
utca sarki épületében.
O December 4., szombat, 10 óra
Mikulás-váró családi nap a Méliuszkönyvtárban.
O December 4., szombat, 10 óra
Komplex fejlesztő foglalkozás a
népi hagyományok eszközeivel a
Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 4., szombat, 10 óra
Debreceni történelmi korok – íjászés vívásszakosztály a Homokkerti
Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 4., szombat, 11 óra
Mesés Mikulás-váró gyerekeknek
az Újkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 4., szombat, 14 óra
Elefántfogó. Időszaki kiállítás Grela
Alexandra illusztrátor, festőművész
alkotásaiból a Debreceni Irodalom
Házában. A kiállítás június 25-éig
látogatható.
O December 4., szombat, 14 óra
Adventi motolla. A Motolla Egyesület
rendezvénye a Homokkerti Könyvtár
és Közösségi Térben.
O December 4., szombat, 15 óra
Adventi filmes délutánok.
Közös filmnézés és azt követően
beszélgetés a történelmi
egyházak felekezeteivel az Apolló
moziban.
O December 4., szombat, 16 óra
Nótaest a Debreceni Magyarnóta
Egyesület szervezésében a
VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.

O December 5., vasárnap
Népi kézműves vásár az Adventi
Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–
Piac utca sarki épületében.
O December 5., vasárnap, 10 óra
Tompeti-koncert a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.
O December 5., vasárnap, 18 óra
Ismerős Arcok-koncert a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O December 5., vasárnap, 16.30
Találkozás a lappföldi Mikulással,
Joulupukkival, a Kölcsey Központban.
O December 5., vasárnap, 15 óra
Második adventi vasárnap. Ünnepi
beszédek, programok és gyertyagyújtás Nagytemplom mögötti Emlékkertben.
O December 6., hétfő, 10 óra
Várjuk a Mikulást! Program a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 6., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi
Házban.
O December 6., hétfő, 17 óra
Fegyverkiállítás a Borsos-villában.
O December 6., hétfő, 17 óra
Várjuk a Mikulást! Program a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 6., hétfő, 19 óra
Múviláv – Majdnem, mint a filmeken. A KúlArt-produkció előadása a
Kölcsey Központban.
O December 7., kedd
Add tovább! Adománygyűjtés a
Karitatív Testület számára az Adventi Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–
Piac utca sarki épületében december
23-áig.
O December 7., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
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a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 7., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 7., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptomi Klub előadássorozata a Méliusz-könyvtárban.
O December 7., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 7., kedd, 19.30
Efecto Español. A Kodály Filharmónia Debrecen hangversenye a
Kölcsey Központban.
O December 8., szerda, 9 óra
A Kölcsey Szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O December 8., szerda, 14 és 19 óra
A Pál utcai fiúk. A Csokonai Színház
előadása a Lovardában.
O December 8., szerda, 15 óra
Alsójózsai Szépkorúak Klubja a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 8., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O December 8., szerda, 16.30
A színek csengése. Mezei Zsuzsanna festőművész adventi kiállítása a
DAB-székházban.
O December 8., szerda, 18.15
Adventi gondolatok – a krisztusi szeretet felébresztése válság, változások
idején. Előadás, beszélgetés, meditáció Kövesi Péter spirituális tanítóval az Újkerti Közösségi Házban.
O December 8., szerda
Sauropoda trió-, Nagy Emma
Quintett-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 9., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 9., csütörtök, 14 és 19
óra
A Pál utcai fiúk. A Csokonai Színház
előadása a Lovardában.
O December 9., csütörtök, 15 óra
Trianon – Személyes regiszterek.
Magyari Márta etnográfus rendha-

O A PÁL UTCAI FIÚK. A Csokonai Színház előadását a Lovardában
december 8-án és 9-én láthatja a közönség
gyó tárlatvezetése a HATÁr-sorSOK
című időszaki kiállításban a Déri Múzeumban.
O December 9., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 9., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 9., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 9., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 9., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O December 9., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Ezsdrás
és Nehémiás könyve. Dankó Ferenc
előadása a Méliusz-könyvtárban.
O December 10., péntek, 17 óra
Fejezetek a Debreceni Torna Egylet
történetéből. Helytörténeti kiállítás a
Méliusz-könyvtárban.
O December 11., szombat
CSAK Design-vásár az Adventi Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–Piac
utca sarki épületében.
O December 11., szombat
Homokkerti karácsonyi készülődés
és kézműves vásár a Homokkerti
Könyvtár és Közösségi Térben.

O December 11., szombat, 9 óra
A Debreceni QRP Rádióamatőr
egyesület nyílt napja a VOKE
Egyetértés Művelődési Központjában.
O December 11., szombat, 10 óra
Debreceni történelmi korok –
íjász- és vívásszakosztály a Homokkerti Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 11., szombat, 10:30
Karácsonyi ronda pulcsis jótékony
futás a Baltazár Dezső téren.
O December 11., szombat, 15 óra
Adventi filmes délutánok.
Közös filmnézés és azt követően
beszélgetés a történelmi egyházak
felekezeteivel az Apolló moziban.
O December 11., szombat, 19 óra
Grincs (Ami nincs?). Családi
musical két részben az oDEon
Színház előadásában a Debreceni
Egyetem Böszörményi úti
Campusán.
O December 11., szombat, 20 óra
Club akusztik. Hajdu–Juhász jazzsoul duó koncert a Simonffy utcai
Ifiházban.
O December 11., szombat, 20.30
Müller Péter Sziámi and
Friends-koncert a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 12., vasárnap
Népi kézműves vásár az Adventi
Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–
Piac utca sarki épületében.
O December 12., vasárnap, 10 óra
Máltai karácsony a VOKE Egyetértés
Művelődési Központjában.
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O December 12., vasárnap, 14 óra
Nemzetek karácsonya a Simonffy
utcai Ifiházban.
O December 12., vasárnap, 15 óra
Harmadik adventi vasárnap. Ünnepi
beszédek, programok és gyertyagyújtás Nagytemplom mögötti Emlékkertben.
O December 12., vasárnap, 16 óra
Újkerti adventi családi délután az
Újkerti Közösségi Házban.
O December 12., vasárnap, 19 óra
Grincs (Ami nincs?). Családi musical két részben az oDEon Színház
előadásában a Debreceni Egyetem
Böszörményi úti Campusán.
O December 13., hétfő, 19 óra
Dan Gordon: Becéző szavak.
A Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkciós Iroda közös előadása a
Kölcsey Központban.
O December 14., kedd, 14 óra
A Debreceni Szépkorúak Klubjának
karácsonyi ünnepsége az Újkerti
Közösségi Házban.
O December 14., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 14., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 14., kedd, 16.30
Priskin Annamária régész tárlatvezetése az Elveszett Paradicsom – a
mezolit vadászok letűnt világa című
időszaki kiállításon a Déri Múzeumban.
O December 14., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok a
Méliusz-könyvtárban.
O December 14., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 14., kedd, 19.30
Modern Renaissance. A Kodály Filharmónia Debrecen hangversenye
a Kölcsey Központban.
O December 15., szerda, 9 óra
A Kölcsey Szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
A foglalkozás idejében megtekinthető
a Hogyan lesz a kenderből fonal?
című kiállítás.

O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
O December 15., szerda, 15 óra
Mert alkotni jó… című kiállítás a
Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O December 17., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszkönyvtárban.

O December 15., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.

O December 17., péntek
Little G Weevil acoustic session a
Nagyerdei Víztoronyban.

O December 15., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség a
Méliusz-könyvtárban.

O December 18., szombat
CSAK Design-vásár az Adventi Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–Piac
utca sarki épületében.

O December 15., szerda, 17 óra
Petrus Mihály előadóestje a
szeretetről az Újkerti Közösségi
Házban.
O December 15., szerda, 17.30
Életreform adventi est – szeretetvendégség, karácsonyi szokások,
versek, dalok az Újkerti Közösségi
Házban.
O December 15., szerda, 18 óra
Velünk élő opera. Zenés beszélgetés-sorozat a jövőre 70 éves debreceni operajátszásról a Csokonai Irodalmi
Laborban.
O December 15., szerda, 19 óra
Hogyan értsük félre a nőket? Csányi
Sándor egyszemélyes vígjátéka a
Kölcsey Központban.
O December 16., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 16., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 16., csütörtök, 17 óra
A Nagyerdei Stadion története.
Helytörténeti kiállítás a Méliuszkönyvtárban.
O December 16., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 16., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Eszter
könyve. Fenyvesi Péter Pál előadása a
Méliusz-könyvtárban.
O December 16., csütörtök, 19 óra
Noxtalgia Unplugged. Péter Szabó
Szilvia koncertje a Kölcsey Központban.
O December 17., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves
foglalkozások az István Úti Könyvtárban.

O December 18., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O December 18., szombat, 11 óra
Adventi készülődés, kreatív foglalkozások a Méliusz-könyvtárban.
O December 18., szombat, 11 óra
Luca, Luca, kitty, kotty… A téli
ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozások az Újkerti Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 18., szombat, 15 óra
Adventi filmes délutánok. Közös
filmnézés és azt követően beszélgetés
a történelmi egyházak felekezeteivel
az Apolló moziban.
O December 18., szombat, 16 óra
Jazz-karácsony, Nagykarácsony.
A Művészi Zene Kör tanítványainak
és tanárainak adventi koncertje a
Borsos-villában.
O December 18., szombat, 18 óra
Karácsonyi Valceremónia. A Valcer
Táncstúdió karácsonyi műsora a
Kölcsey Központban.
O December 18., szombat, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 18., szombat
Be Massive-party a Nagyerdei Víztoronyban.
O December 19., vasárnap, 7 és 14
óra között
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei
Stadion északi parkolójában.
O December 19., vasárnap
Népi kézműves vásár az Adventi
Kuckóban a Bajcsy-Zsilinszky utca–
Piac utca sarki épületében.
O December 19., vasárnap, 15 óra
Negyedik adventi vasárnap. Ünnepi
beszédek, programok és gyertyagyúj-
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tás Nagytemplom mögötti Emlékkertben.
O December 19., vasárnap, 19 óra
A kaktusz virága. Zenés vígjáték a
Spirit Színház előadásában a
VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O December 20., hétfő, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 21., kedd
Karácsonyi ünnepkör. Foglalkozás
gyerekeknek az Újkerti Könyvtár és
Közösségi Térben.
O December 21., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 21., kedd, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületének foglalkozása a Józsai Könyvtár
és Közösségi Térben.
O December 21., kedd, 19 óra
Karácsonyi koncert. A Savaria
Barokk Zenekar és a Kodály
Kórus hangversenye a Kölcsey
Központban.
O December 21., kedd, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 21., kedd, 19.30
A Savaria Barokk Zenekar és a
Kodály Kórus Debrecen közös karácsonyi hangversenye a Kölcsey
Központban.
O December 21., kedd, 19.30
Demjén 75 születésnapi nagykoncert a Főnix Arénában.
O December 22., szerda
Karácsonyváró összejövetel és kézműves vásár a Homokkerti Könyvtár
és Közösségi Térben.
O December 22., szerda, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 23., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 23., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O DEMJÉN 75: születésnapi nagykoncert a Főnix Arénában december
21-én
O December 23., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 26., vasárnap
Regölés a Zeleméri templomromnál. A Motolla Egyesület rendezvénye.
O December 27., hétfő, 19 óra
A Dal a Miénk. A Csík zenekar
koncertje az LGT dalaival a Kölcsey
Központban.
O December 28., kedd
Újévi ötlettár az Újkerti Közösségi
Házban.
O December 28., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 28., kedd, 16 óra
Józsai Vászonhímzők Egyesületének foglalkozása a Józsai Könyvtár
és Közösségi Térben.
O December 28., kedd, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 29., szerda
Minikiállítás – Diószegi Sámuel születésének évfordulója alkalmából a
Méliusz-könyvtárban.
O December 29., szerda, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 29., szerda
Galaxisok, Analog Balaton, The
Crams. Koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.

O December 30., kedd, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O December 30., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 30., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O December 30., csütörtök, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 31., péntek, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára.
A Csokonai Színház előadása a
Csokonai Irodalmi Laborban.
O December 31., péntek
Szilveszteri buli a Lovardában.
O December 31., péntek
Szilveszteri buli a Hallban.
O Január 1., szombat, 16 óra
Újévi koncert. A Kodály Filharmónia Debrecen ünnepi hangversenye
a Református Nagytemplomban.
O Január 4., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 4., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Január 4., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
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O koncert O kiállítás O rendezvény O színház O sport O családi
nyitója a VOKE Egyetértés Művelődési Központjában.
O Január 11., kedd, 17 óra
Debrecen történelme az utcanevek
tükrében. Balogh László helytörténet-kutató előadása a Méliuszban.
O Január 11., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok a
Méliusz-könyvtárban.
O Január 11., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O ŐRÜLETES BULIRA készülhet a közönség az esztendő végéhez közeledve: december 29-én a Galaxisok, az Analóg Balaton és a The Crams
játszik a Nagyerdei Víztoronyban.
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 5., szerda, 9 óra
A Kölcsey Szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
A foglalkozás idejében megtekinthető
a Hogyan lesz a kenderből fonal?
című kiállítás.
O Január 5., szerda, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Petőfi
Emlékkönyvtár és Közösségi Térben.
O Január 5., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O Január 6., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 6., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 6., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Január 6., csütörtök, 16 óra
Homokkerti Kertbarát Kör foglalkozása a Homokkerti Könyvtár és
Közösségi Térben.
O Január 6., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 6., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 6., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Jób könyve. Előadás a Méliusz-könyvtárban.
O Január 6., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O Január 7., péntek, 13 óra
Citeraoktatás a Józsai Könyvtár és
Közösségi Térben.
O Január 7., péntek, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a
Méliusz-könyvtárban.
O Január 7., péntek, 17 óra
Alakformáló torna a Józsai Könyvtár
és Közösségi Térben.
O Január 8., szombat, 14 óra
Mondjunk új örömet! Évindító
regölés a Homokkerti Könyvtár és
Közösségi Térben.

O Január 12., szerda, 9 óra A Kölcsey
Szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban. A foglalkozás
idejében megtekinthető a Hogyan
lesz a kenderből fonal? című kiállítás.
O Január 12., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.
O Január 13., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 13., csütörtök, 15 óra
Aktív életért klub foglalkozása a
Petőfi Emlékkönyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 13., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 13., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 10., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi
Házban.

O Január 13., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Január 10., hétfő, 18.30
Homokkerti női torna a Homokkerti
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 13., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 11., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Január 13., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 11., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 13., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Zsoltárok könyve. Előadás a Méliuszkönyvtárban.

O Január 11., kedd, 16 óra
A Maticska Jenő Alkotó és Képzőművészeti Kör kiállításának meg-

O Január 14., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti Könyvtárban.
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O Január 15., szombat, 9 óra
A Főnix Irodalmi Kör foglalkozása
az Újkerti Közösségi Házban.
O Január 17–22.
A kultúra hete az Újkerti Közösségi
Házban.
O Január 18., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 18., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Január 18., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O MONDJUNK ÚJ ÖRÖMET! Évindító regölés a Homokkerti Könyvtár
és Közösségi Térben január 8-án
O Január 20., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.

O Január 26., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.

O Január 21., péntek, 10 óra
A magyar kultúra napja – kvíz az
István Úti Könyvtárban.

O Január 26., szerda, 16 óra
Csipkeverő szakkör a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 21., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea
operaénekes előadása a Méliuszkönyvtárban.

O Január 27., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Január 19., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség a
Méliusz-könyvtárban.

O Január 25., kedd
Interaktív foglalkozás a magyar
kultúra napja alkalmából az Újkerti
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 27., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 20., csütörtök, 14 óra
Mozdulj, Debrecen! – szűrővizsgálat a Józsai Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Január 25., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.

O Január 20., csütörtök, 15 óra
Homokkerti Kertbarát Kör – házi
borverseny a Homokkerti Könyvtár
és Közösségi Térben.

O Január 25., kedd, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 18., kedd, 19:30
Orosz történetek. A Kodály Filharmónia Debrecen hangversenye a
Kölcsey Központban.
O Január 19., szerda, 9 óra
A Kölcsey Szövőműhely
foglalkozása az Újkerti Közösségi
Házban.
O Január 19., szerda, 16 óra
Az Unió Színpad foglalkozása az
Újkerti Közösségi Házban.

O Január 20., csütörtök, 15.30
Mozdulj, Debrecen! – gerinctorna a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Január 20., csütörtök, 17 óra
Alakformáló torna a Józsai Könyvtár
és Közösségi Térben.
O Január 20., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! –
jógaoktatás a Józsai Könyvtár és
Közösségi Térben.
O Január 20., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Példabeszédek könyve. Előadás a Méliuszkönyvtárban.

O Január 25., kedd, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás
a Homokkerti Könyvtár és Közösségi
Térben.
O Január 25., kedd, 19:30
Nagy korok – nagy mesterek.
A Kodály Filharmónia Debrecen
hangversenye a Debreceni Egyetem
Aulájában.
O Január 26., szerda, 9 óra
A Kölcsey Szövőműhely foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O Január 26., szerda, 10 óra
Busófoglalkozás az Újkerti Közösségi
Házban.

O Január 27., csütörtök, 17 óra
Mozdulj, Debrecen! – jógaoktatás a
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.
O Január 27., csütörtök, 18 óra
A Magnitúdó Csillagász Klub foglalkozása az Újkerti Közösségi Házban.
O Január 27., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Prédikátorok könyve. Előadás a Méliuszkönyvtárban.
O Január 28., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves foglalkozások az István Úti Könyvtárban.
O Január 28., péntek, 17 óra
A cívisváros régészeti öröksége. Egy
Árpád-kori település Debrecen
határában – Kolozsi Barbara régész
vetített képes előadása a Déri Múzeumban.
O Január 29., szombat, 10 óra
Debreceni történelmi korok – íjászés vívásszakosztály a Homokkerti
Könyvtár és Közösségi Térben.
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Dinamikus lövészet
A Debreceni
Lövészsuli Sport
Egyesületből
kiválva, tavaly
ősszel alakult
meg a Debreceni Action Air
Sportegyesület,
melynek célja,
hogy megismertesse a fiatalokat a dinamikus lövészettel,
a sportágnak azzal a válfajával, ahol nem csupán a pontosság, de a gyorsaság is legalább annyira fontos.
Az egyesület négyfős vezetősége (Ambrus Mónika,
Hőgye Zoltán, Csendes Gábor, Szilágyi Ádám) mögött
nem csak airsoftos, de komoly éles fegyveres múlt is
áll. Ugyan mindannyian hobbiként űzik a sportágat, s az
egyesület körüli munkákat is civil állásuk mellett, szabadidejükben végzik, számos nemzetközi versenyen indultak
már, s igen szép eredményekkel tértek haza.
Az egyesületet is elsősorban azért hozták létre, hogy
utánpótlást neveljenek ki. Figyelik a hozzájuk látogatókat, s ha látnak bennük kellő érdeklődést és potenciált,
beveszik maguk közé, és versenyengedélyhez juttatják
őket. Van egy jellemfejlesztő vetülete is a munkájuknak: a
kicsiket úgy oktatják, mint a sorkatonaságnál, így fegyelmet, alázatot is tanulhatnak náluk.

Nemes célból
rúgták a bőrt
Jótékonysági tornát rendeztek októberben,
melyen a DVSC öregfiúi és szurkolói, a helyi
Médiaválogatott, a Magyar Színészválogatott, a Csokonai Színház, valamint a Megyei
Rendőr-főkapitányság csapata mérte össze
tudását.
Pályára lépett a Magyar Színészválogatott
és a Médiacentrum Debrecen csapata; az
összecsapás döntetlennel zárult. Ám valójában
nem az eredmény számított, hanem az, hogy a
különleges torna résztvevői egy olyan családon
segítettek, ahol az apuka a koronavírus-járvány áldozatává vált, és az édesanya négy
gyermeket nevel egyedül.
A Debrecen Televízió munkatársai – kiegészülve helyi újságírókkal – nem csak e nemes
ügy érdekében, de máskor is szívesen futballoznak együtt. Ahogy Vida Gyula, a Médiacentrum Debrecen főszerkesztője felidézte,
korábban is volt már hasonló rendezvény, ahol
pályára lépett a csapat, s jelezte, örülnének, ha
sűrűbben tudnának gyakorolni, mert „nagyon
szeretik ezt a nagypályás focit”.
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Mozgásra ösztönző program indult
„Mozdulj, Debrecen! – Mozdulj magadért! Mozdulj az
egészségedért!” címmel indított egészségmegőrzési
programot a város. Az erről tartott sajtótájékoztatón
Papp László úgy fogalmazott, a program a szemléletformálásra épül, s aktív sportolásra ösztönzi az
embereket. A felmérésekből kiderül, hogy a debreceniek jelentős része küzd érrendszeri megbetegedésekkel, magas vérnyomással, cukorbetegséggel, s
a város lakóinak körülbelül 58 százaléka túlsúlyos.
A Zöld város program keretében több városrészben
is kondiparkokat, sportpályákat hoztak létre. A város
három pontjában futópályákat alakítanak ki vagy újítanak fel: a Nagyerdei Stadion körül, a Tócóvölgyben
és a Csapókertben.
– Eljött az idő arra, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és használjuk ezeket az eszközöket tudatosan. Ezt a programot azért indítottuk el, hogy
érdemben tegyünk a debreceniek egészségének
megóvása érdekében. Emellett az egész városra
kiterjedő szűrőprogramot is indítunk – jelentette be a
polgármester.

– A Mozdulj, Debrecen! program egy ajtó; a
városvezetés és az egyetem kinyitja ezt az ajtót,
de mindenkinek egyénileg kell oda bemenni, egyénileg kell tennie az egészségéért – mondta Széles
Diána alpolgármester. Hozzátette, egy nyilvános
Facebook-csoportot is indítottak, ahol az életmódváltásról is feltehetik kérdéseiket az érdeklődők, illetve
további információkat találnak a mozgalomról is a
mozduljdebrecen.hu weboldalon.

Főnix: csarnokból Aréna
A város 2002-ben átadott ikonikus
építményét, a Főnix Csarnokot
több mint hárommilliárd forintból
újították fel. Még biztonságosabb,
energiatakarékosabb és modernebb lett, és ahogy Papp László
polgármester fogalmazott a
hivatalos átadóünnepségen, a
létesítmény most „új arculattal és
logóval Főnix Arénaként él tovább”.
Mint hozzátette, megújultak az
audiovizuális elemek, az öltözők,
kiszolgálóterek és közlekedők új
burkolatot kaptak – teljes belső
megújításon esett át az épület.
Kósa Lajos országgyűlési
képviselő, a Magyar Országos

Korcsolyázó Szövetség elnöke az
eseményen felidézte, milyen nevezetes események helyszíne volt
a létesítmény. Mint sorolta, itt lett
világbajnok Csollány Szilveszter, itt
lett először világbajnok a magyar
női kézilabda junior válogatott,
de járt már itt az Iron Maiden és
Brian Adams is – és, természetesen, a Tankcsapda is itt tartja
minden év végén a szilveszteri
koncertjét.
A megújult Főnix Arénában novemberben gyorskorcsolya-világkupát rendeztek, januárban pedig
az egyik helyszíne lesz a férfi
kézilabda Európa-bajnokságnak.

Minden éremből jutott
a magyaroknak a
Főnix Aréna jegén
A rövidpályás gyorskorcsolyázók
olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának harmadik, debreceni állomását 39 nemzet 236 versenyzője
indult. A debreceni versenyt megelőzően Pekingben és Nagoja városában
vetélkedtek a sportág legjobbjai,
majd a hollandiai Dordrecht zárta a
vk-sorozatot.
Az új ruhát öltött, megszépült
Főnix Aréna publikuma látványos
versenyeket látott, s három hazai
éremnek is örülhetett.
Liu Shaolin Sándor az első, Liu
Shaoang a második helyen végzett 500 méteren. A Főnix Aréna
hatalmas tapssal köszöntötte a két
sztárt, akik közül a 26. születésnapját városunkban ünneplő Liu Shaolin
a diadalával átvette a vezetést a táv
pontversenyében.
A magyarok végül három éremmel zárták a vk debreceni állomását,
mert a férfi váltó (Liu Shaoang,
Krueger John-Henry, Tiborcz Dániel,
Nógrádi Bence) a dobogó harmadik
helyén végzett.
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A nagy mozgás után nyugalmat
remélnek a Loki kispadján
A 2021-es esztendő több edzőváltást hozott a DVSC focistáinál.
Februárban az NB II-ben listavezető
klub menesztette Kondás Elemér
vezetőedzőt, és korábbi 51-szeres
válogatott Huszti Szabolcsot, illetve
Toldi Gábort bízta meg a szakmai
munkával. Európa több élcsapatában is szerepelt Husztinak semmilyen edzői képesítése nem volt, így
vezetőedzőként NB III-as tapasztalattal, s megfelelő MLSZ-minősítéssel rendelkező kollégája volt papíron
az edzői team főnöke. Az akkori
célt, az élvonalba visszajutást nagy
izgalmak után ugyan, de sikerült
teljesíteni.
Az augusztustól ismét NB I-es Loki
vezetése a biztos bennmaradást tűzte ki célul a jelenleg is folyó szezonra. A csapat idegenbeli győzelemmel
rajtolt, ám a folytatás már korántsem sikerült jóra. A DVSC a megfelelő játék és az eredményesség híján
hamar a közvetlen kiesőzónában
találta magát, s kizúgott a Magyar
Kupából is, a másodosztályú Kecskemét ellenében. Nem volt meglepetés
az edződuó távozása. Ideiglenesen
az asszisztensből előrelépett Jeremiás Gergő és a klublegenda Dombi
Tibor kezébe került a marsallbot a
korábbi sikeredző, Herczeg András
háttértanácsadói segédletével.
November 8-án kiderült, ki a Loki
új vezetőedzője – a katalán Joan
Carrillo szerződése másfél esztendőre szól. Komoly kötődése van az

országhoz, öt évet töltött el eddig
hazánkban, ezt – remélhetőleg –
további évek követik Debrecenben.
– Boldog vagyok; ez egy nagyon
jó lehetőség. A DVSC egy nagy
múltú csapat, számos sikert értek
el hazánkban és nemzetközi szinten
is, motivált vagyok abban, hogy
elkezdjük a közös munkát – mondta
az új vezetőedző. – Volt már ilyen tapasztalatom – egyszer fent, egyszer
lent –, de a legfontosabb az, hogy
stabilizáljuk a klub vezetését, ebben
fontos szerepe van a szurkolóknak is.
Az 53 éves Joan Carrillo nagy
tapasztalattal rendelkezik; szakmai
pályafutása igencsak veretes. Labdarúgóként a Gironában, az Espanyol
B-ben és az Ejido csapatában
játszott, 2001-ben vonult vissza. Trénerként 2006-ban a spanyol Girona
és az Espanyol együttesénél kezdett
asszisztensként, majd vezetőedzőként, ezt követően 2011-ben került
Magyarországra a Videotonhoz,
Paulo Sousa stábjának tagjaként.
Később José Gomes segítője volt,
2014-ben pedig vezetőedzőnek
nevezték ki a székesfehérváriaknál.
2015-ben a Videoton az ő vezetésével nyerte története második bajnoki
címét; akkor ő lett a magyar élvonal
harmadik külföldi edzője, aki magyar
bajnokságot nyert, a honvédos finn
Kuusela és a DVSC-s cseh Miroslav
Beránek után.
Carrillo 2015-ben a spanyol
másodosztályú UD Almeriánál vállalt
szerepet, majd pedig 2016-ban a

horvát Hajduk Split trénere lett; a
gárdával bronzérmet szerzett a bajnokságban. 2017 decemberében a
lengyel Wisla Kraków élére nevezték
ki. A Krakkó edzőjeként 6. helyen
végzett csapatával a pontvadászatban, 2018 nyarán távozott.
Ezt követően visszatért a Mol
Fehérvárhoz, 2019-ben a menesztett Marko Nikolic helyére ült le, 27
tétmérkőzésen 13 győzelmet, 10
döntetlent és 4 vereséget ért el, a
bajnokságot pedig a második helyen
zárta a gárdával. Tavaly – néhány
mérkőzés erejéig – a ciprusi AEK
Larnaca kispadjára került, 2021
novemberétől pedig immár a DVSC
vezetőedzője.

Tovább döcög
a Lokomotív
A Honvéd elleni káprázatos
második félidő, az 5-3-as
győzelem feledtette az előző
hónapok sok keservét, ám
a folytatás, immár a spanyol sztáredző, Joan Carrillo
irányításával visszazökkentette a szurkolókat a szomorú
valóságba. A sereghajtó Újpest
otthonában ki lehet kapni
(1-3), a félénk, ötlettelen, harci
kedv és szív nélküli, kapura
veszélytelen játék azonban
elkeserítő, s nem magyarázható a közel egy órás emberhátrányos játékkal sem.
Okolni ezzel, persze sem a
debütáló katalán szakembert,
sem a beugró debreceni kollégákat nem lehet, de még a sok
sérülttel sem illendő magyarázkodni. Valljuk be: gyenge
lett, elszürkült a Loki játéka –
lesz munkája a helyrehozással
a katalán szakembernek.
Míg a Lokinál a kilábalás a
fő feladat, addig az NB III-ban
vitézkedő hajdúsági triónál
a szinten tartás. A DEAC a
tabella harmadik helyén áll, az
újonc Hajdúszoboszló az ötödik, s a DVSC II is vissza tudott
zárkózni a középmezőnyhöz.
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Csapatkapitányból vezetőedző
a pólósoknál
Új névadó szponzorral és új edzővel, jelentősen átalakult
játékoskerettel kezdte az új idényt a cívisvárosi pólósok
csapata. Az évzárón derült ki az edzőcsere: Miroslav
Bajin úgy döntött, hazatér Szerbiába. A debreceni
klub felnőtt együttesének új vezetőedzője a korábbi
csapatkapitány, Süveges Máté lett.
– Azt tűztem ki célul, hogy ne adjuk alább, mint a
mögöttünk levő szezonban. Maradjunk bent az első
osztályban; ez a legfontosabb. Nagyon nehéz év előtt
állunk, hiszen a korábbi 16 helyett csak 14 együttes küzd
a legjobbak között. Igyekszem meghálálni a bizalmat –
fogalmazott „székfoglalójában” Süveges Máté.
A Debreceni VSE-Master Good néven az OB I-ben
szereplő gárda nehéz feladatra vállalkozott, hiszen –
kulcsjátékosait, légiósait elveszítve – nagyrészt saját
nevelésű ifjakra támaszkodva igyekszik megkapaszkodni
a legjobbak mezőnyében.
Papp László polgármester a vízilabdacsapat névadó
szponzorának bemutatásakor elmondta: Debrecenben a
különböző sportágak a lehető legmagasabb infrastrukturális háttérrel működnek, mivel a város elkötelezett a
sportok mellett. Mint mondta, a Bárány család minden
évben egy-egy millió forinttal támogatja a Debreceni
Sportcentrum kötelékében versenyző sportolókat, így
nem új keletű a kapcsolat velük. Hangsúlyozta, nagy

siker, hogy a Master Good-cégcsoport, az ország legnagyobb mértékben jegyzett élelmiszeripari vállalata
újfent leteszi a voksát Debrecen mellett, és támogatja
a helyi sportéletet. A Master Good várhatóan az éves
költségvetés 30 százalékát készpénzben az egyesület
rendelkezésre bocsátja, amely DVSE-Master Good néven
folytatja tovább.
Becsky István, az egyesület elnöke úgy látja, hogy
a debreceni vízilabdaéletben „ez egy fantasztikus
mérföldkő”, névadó szponzora ugyanis nem volt még a
DVSE-nek.
– Jelenleg Debrecenben közel kétszáz gyerek vízilabdázik; bízom abban, hogy ez a szám fog majd még nőni,
hiszen első körben úszni tanulnak meg a gyerekek, és a
legtehetségesebbek jönnek át a vízilabda kötelékébe –
mutatott rá.

Az új hokiedző célja minél több játékost megmozgatni
A jégkorong Erste
Ligában a legutóbbi
diadalsorozat (bajnoki
ezüstérem, Magyar
Kupa-trófea) után az új
szezonban gyengélkedő,
az alapszakasz első 16
meccsén csupán öt győzelmet begyűjtő DEAC
közös megegyezéssel
vált meg a csapatot
három és fél esztendeje
irányító Davis Musialtól.
Az új edző, a 43 éves György József hokiskarrierje
jelentős részében szülőhelyén, Gyergyószentmiklóson
játszott, bekerült a román korosztályos, majd a felnőtt
válogatottba is, majd 2006-tól 2013-ig a Debreceni Hoki
Klub játékosaként ütötte a korongot. A magyar, angol,
román és német nyelven is beszélő György József már
2001-ben megszerezte a szakirányú végzettségeit, s
még aktív hokista volt, amikor már utánpótlásedzőként
dolgozott Gyergyószentmiklóson és Debrecenben is.
A 2013/14-es szezonban Glen Williamson és Mayer
Péter mellett dolgozott az U16-os magyar válogatottnál.

A 2018–19-es idényben az U18-as, egy évvel később
az U21-es korcsoport edzője lett, miközben dolgozott az
U15-ös és az U14-es válogatottak mellett is, Jim Brithen
és Mayer Péter társaságában.  
Fodor András szakosztályvezető úgy látja, György
József utánpótlásedzőként már bizonyított, a DEAC pedig
követi azt a jó példát, hogy lehetőséget ad felnőtt keret
irányítására egy olyan szakembernek, aki fiatalokkal már
komoly sikereket ért el.
– Köszönöm a bizalmat; remélem, sikerül élnem vele.
A tudásom legjavát próbálom majd nyújtani – mondta az
új edző. – Biztos vagyok benne, hogy mindenki odateszi
majd magát, hiszen a cél közös. A szurkolókat kérem,
biztassák a csapatot, mi pedig megígérjük, hogy szívvellélekkel küzdünk az utolsó pillanatig. Célom, hogy minél
több játékost megmozgassak a mérkőzéseken. A négysoros játék felé hajlok, hogy tudjunk tempót diktálni, és
kiszolgálni a közönséget. Emellett szeretnénk beépíteni
azokat a tehetségeket, akikről tudjuk, nincsenek messze
a felnőtt szinttől, és, fokozatosan lépegetve, fel tudják
majd venni a legmagasabb osztály ritmusát.
György József segítője Kecskeméti Áron, aki 2018 óta
David Musial mellett is dolgozott másod- és kapusedzőként.
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A féléves tervet némi szépséghibával,
de teljesítették a Loki kézisei

A bajnokság első félévét sikerrel vette a DVSC Schaeffler, a kupakaland
azonban megint gyorsan véget ért.
A DVSC Schaeffler előző szezonban
Magyar Kupa-ezüstérmes csapata
mindenképpen előrébb szeretne végezni a legutóbbi ötödik helyezésnél.
Erre meg is van a Lokinak a reális
esélye, ugyanis a csapat összeszokott gerince együtt maradt és az
új játékosok és az új vezetőedző,
Szilágyi Zoltán segítségével szintet
léphetnek a debreceniek, vélekedtünk az esélyekről augusztusban.
Nos, az ősz igazolta is ezeket a
reményeket. Mert ugyan a 2021-es
évben még lesz egy meccse szilveszter előestéjén a csapatnak, de attól
függetlenül már tény, hogy a Loki a
harmadik helyen zárja az óesztendőt. Ez pedig föltétlenül reménykeltő
a folytatásra nézve.
További jó hír még, hogy a csapat
úgy érte el ezt a pozíciót hét győzelemmel és két vereséggel, hogy az
összes találkozón volt esélye a nyerésre, vagy legalábbis a pontszerzésre. Az MTK ellen egyértelműen be
lehetett volna gyűjteni a két pontot,
míg a Fradi otthonában sem volt
„lejátszva a pályáról” a gárda.
Újabb pozitívumként értékelhető, hogy a Lokiban még bőven van
tartalék. Hiszen elég csak arra gondolni, hogy a csapat leggólerősebb
játékosa, Kovács Anna a térdműtétje

miatt csak menet közben tudott
csatlakozni a többiekhez úgy, hogy
neki kimaradt a nyári felkészülés
túlnyomó része. Számára nagyon
jókor jön a világbajnokság miatti
meccsszünet. Ráadásul Vámos Petra,
a Loki elsődleges motorja az olimpia
alatti súlyos nyomás fizikai és mentális terheit is cipelni kényszerült. Így
aztán a Loki számára nagy segítség,
hogy Szabó Nina is egyre inkább
képes pörögni a posztján.
További növeli a reményeinket a
szép tavaszban a két válogatott beállónk, Bordás Réka és Tóvizi Petra,
valamint a csapatkapitány Hornyák
Dóra és Karina Jezsikava megbízhatósága, Planéta Szimonetta javuló
formája és az, hogy a kapuban Anca
Giegerich a legjobb napjait idézi
mostanság, de persze Csapó Kyrára
is lehet építeni.

A balszélen pedig szinte paradicsomi állapotok uralkodnak, ott
ugyanis három bevethető játékosra
is lehet számítani. Egyetlen mec�cse sem volt ősszel a csapatnak,
amelyiken valamelyikük ne remekelt
volna. A már rutinos Korsós Dorina,
a még mindig fiatal, de már tapasztalatokkal is bíró Petrus Mirtill
mellett ugyanis letette a névjegyét
a tinédzser Vámos Mira is. A „kis
Vamosz” elképesztő magabiztossággal élt a kapott játékpercekkel,
14 kapura lövése közül 12 utat is
talált a hálóba a bajnoki meccseken.
A másik szélen is alakulóban van
a helyzet: az Arany Rebi-Mariana
Costa duó felfelé tart, remélhetően nem veti vissza a Dunaújváros
ellen összeszedett sérülése a brazil
játékost.
S mindezek az érvek annak
ellenére igazak, hogy a Loki az EHF
Európa Liga vizsgáján elhasalt a
romániai CS Măgura Cisnădie ellenében. A csapat ugyanis kétszer hatvan
perc alatt sem tudta megtalálni a
halogatós, lépésben kézilabdázásból rágyorsító ellenféllel szemben
a megoldást. Így aztán elmaradnak
a második félév nagy nemzetközi
kupacsatái.
Ez a fajta tanácstalanság is megmutatta: lesz még mit csiszolgatni,
hogy a csapatban lévő tartalékot
sikerüljön a második félévre előcsalogatni...
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Sportprogramok
Futsal
Férfi NB I
November 26., péntek, 18.30: Haladás–DEAC
November 29., hétfő: Berettyóújfalu–TFSE
December 3., péntek, 19.10: Aramis–Berettyóújfalu
December 6., hétfő: DEAC–Kistarcsa
December 10., péntek: Berettyóújfalu–DEAC
Január 17., hétfő, 18.30: DEAC–Veszprém, 19.30: Kistarcsa–Berettyóújfalu
Január 24., hétfő, 18.30: Nyírgyulaj–DEAC és Haladás–
Berettyóújfalu
Január 31., hétfő, 18.30: DEAC–Újpest és Berettyóújfalu–Veszprém
Női NB I
November 27., szombat: DEAC–Csepel
December 5., vasárnap, 17 óra: Astra Üllő–DEAC
December 18., szombat: DEAC–TFSE
Január 16., vasárnap, 17 óra: Tolna–DEAC
Január 22., szombat: DEAC–Budaörs
Január 29., szombat: Csepel–DEAC

Férfi kosárlabda NB I
December 11., szombat, 18 óra: Paks–DEAC
December 19., vasárnap, 18 óra: DEAC–Falco Szombathely
December 22., szerda, 18 óra: Kecskemét–DEAC
December 27., hétfő, 19 óra: Nyíregyháza–DEAC
December 30., csütörtök, 18 óra: DEAC–Pécs
Január 5., szerda, 18 óra: Fehérvár–DEAC
Január 8., szombat, 18 óra: DEAC–Szolnok
Január 15., szombat, 19 óra: Sopron–DEAC
Január 22., szombat, 18 óra: Körmend–DEAC
Január 29., szombat, 18 óra: DEAC–Kaposvár

Fotó: dvsc.hu

Labdarúgás
NB I
November 28., vasárnap, 13.30: DVSC–Paks
December 4., szombat, 17.30: ZTE–DVSC
December 12., vasárnap, 16.30: DVSC–Ferencváros
December 19., vasárnap, 16.30: Gyirmót–DVSC
NB III
November 28., vasárnap, 13.30: DVSC II–Tiszaújváros,
Salgótarján–DEAC és Tiszafüred–Hajdúszoboszló
December 5., vasárnap: DVSC II–Hajdúszoboszló (13 óra)
és DVTK II–DEAC (11 óra)

Fotó: deac.hu

Jégkorong Erste Liga
November 28., vasárnap: FTC–DEAC
December 3., péntek, 18 óra: DEAC–Titánok
December 6., hétfő, 18 óra: DEAC–Gyergyó
December 10., péntek, 18 óra: DEAC–FTC
December 21., kedd: DVTK–DEAC
December 26., vasárnap: DEAC–UTE
December 28., kedd: MAC Újbuda–DEAC
December 30., csütörtök, 18 óra: DEAC–Győr
Január 2., vasárnap, 18.30: DEAC–DVTK
Január 4., kedd: Titánok–DEAC
Január 7., péntek, 17.30: Csíkszereda–DEAC
Január 8., szombat, 17.30: Brassó–DEAC
Január 10., hétfő: Gyergyó–DEAC
Január 14., péntek: Dunaújváros–DEAC
Január 16., vasárnap, 17.30: Győr–DEAC
Január 28., péntek, 18 óra: DEAC–Brassó
Január 31., hétfő, 18 óra: DEAC–Csíkszereda

Röplabda
Férfi Extraliga
November 28., vasárnap, 15 óra: DEAC–Kaposvár
Január 23., vasárnap, 17 óra: DEAC–Pénzügyőr
Január 30., vasárnap, 17 óra: Dunaújváros–DEAC

Vízilabda
Férfi OB I
November 29., hétfő, 20 óra: OSC Újbuda–DVSE
December 4., szombat, 12.30: UVSE
Hunguest–DVSE
December 8., szerda, 19.15: DVSE–
Vasas
December 17., péntek, 20 óra: FTC–
DVSE
Január 15., szombat: Szolnok–DVSE
Január 19., szerda, 19.15: DVSE–Kaposvár
Január 22., szombat: Pécs–DVSE
Fotó: dvse.hu
Január 29., szombat, 16 óra: DVSE–Eger
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Megfejtéseiket december 14-éig
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.
A helyes megfejtést beküldők
között a Debrecen Televízió Régi
nóta, híres nóta: csoportos
nótaéneklő verseny döntője
című filmjéből sorsolunk ki két
darab DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.
Előző számunk szerencsés
megfejtői:
Szabó Bernadette, Csapó utca 85.
Báthory Zoltán, Lehel u. 20 1/1

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!

12 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 12 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.
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 mellett)
Tel.: 52/ 316-972
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13
www.olcsoszemuveg.hu I www.valsagdiszkont.hu

Tematikus koncertek
A Kodály Filharmonikusok december és január folyamán is
izgalmas tematikájú hangversenyekkel várja a közönséget.
A december 7-i koncerten
a Spanyolországból érkező
Daniel Gil de Tejada karmester
kalauzolja el a tüzes spanyol
zene ihletésére született művek sorában a hallgatóságot.
December 14-én Oláh Kálmán
és jazzzenész partnerei a Kodály Filharmonikusokkal a jazz
és szimfonikus zene határterületein tesznek különleges és
inspiráló kirándulást Kovács
László karmester vezényletével. Január 18-án Anton
Shaburov orosz karmester vezényletével a Kodály Filharmonikusok hangszerein gyönyörű
romantikus orosz zenék és
– az utóbbi időben, ha orosz
zenéről lévén szó, megkerülhetetlen – Sosztakovics egy
szerzeménye csendül fel.
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Négy hangverseny
karácsonyra
A Kodály Filharmónia segítségével négy koncertjegyet tehet idén a karácsonyfa alá szeretteinek!
Az idei Karácsonyi bérletbe az Orosz történetek
(2022. január 11.), a Brahms-sorozat II. hangversenye (2022. február 8.), az Amerikából jöttem (2022.
február 25.) és A hit ereje (2022. március 11.)
hangversenyek kerültek be, színes klasszikus zenei
kirándulást biztosítva a bérlettulajdonosoknak.
A koncertek helyszíne a Kölcsey Központ Nagyterme, a Debreceni Egyetem Aulája és a Szent
Anna-székesegyház. Közreműködők a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus. Karmesterek: Anton
Shaburov, Kollár Imre és Kocsis-Holper Zoltán. A
vendégfellépők közt Fejérvári Zoltán, Arany János,
Karasszon Dénes és Thurnay Viola. Bérletek december 24-éig válthatók a Kölcsey Központ jegypénztárában és a Tourinform-irodában, valamint online
a kodalyfilharmonia.jegy.hu oldalon. Bővebben a
koncertek műsoráról a www.kodalyfilharmonia.hu
oldalon olvashatnak! Bérletár 4 előadásra: I. helyárban 5000 Ft, II. helyárban 4300 Ft.

Ők Tizenketten
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 12
hírnöke közül öten – Csókay András idegsebész,
Laczkfi János költő-műfordító, Kubik Anna színész,
Pindroch Csaba színész, Szikora Róbert zenész –
december 12-én, 15 órától Debrecen vendégei lesznek
a Kölcsey Központ Görömbei András termében. A
hírnökökkel szolgálatukról, hitbéli meggyőződésükről
Zsuffa Tünde író, a NEK sajtófőnöke beszélget.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs karszalagok átvehetők december 1-jétől
a Kölcsey Központ információjánál.
O FRANCIA SALÁTA. Nyitott színházi
workshop-sorozat várja az érdeklődőket – a Párizsi Absztraktok kiállítás képeihez kapcsolódva –
no-vember 28-án és december 12-én, vasárnap
16 órától a Modemben.

		 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Értékesítés: sales@mcdb.hu
Telefon: (52) 525-100
E-mail: korzo@mcdb.hu
Lapterv: Petromán László
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.
		 Debrecen, Böszörményi út 6.
Vezérigazgató: György Géza
Megjelenik: 70 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.

Múviláv
A Csokonai Színház Mikulás-napi különlegességgel is
készül. December 6-án lesz a Múviláv – Majdnem mint
a filmeken debreceni bemutatója, amelyben Trokán Nóra
és Klem Viktor egy érzelmektől izzó színházi estére
invitálják a közönséget.
Népszerűfilm-momentumok és emblematikus filmzenék egyaránt sodorják útjukon főhőseinket ebben a zenés-filmes kétfelvonásos darabban, amihez egy sokféle
műfajban játszó zenekar, a Swing á la Django szolgáltatja a talpalávalót. Éber álmodozás a mozivásznon,
álomszerű valóság a színpadon és egy rendkívül sokféle
műfajban játszó zenekar. A Klem Viktor rendezésében,
Zöldi Gergely dramaturg közreműködésével készült
előadás egyedülállónak ígérkezik, és bár nem csak
filmrajongóknak szól, a mozik szerelmesei különösen
fogják értékelni.
A produkciót december 6-án 19 órától a Kölcsey
Központban látja vendégül a Csokonai Színház. Az
előadás 16 éven felülieknek ajánlott!
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OMP Autóház Kft.
Debrecen,
Balmazújvárosi út 38.
Mobil: +36 (30) 408-6085
www.ompautohaz.hu

