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„Ott kezdődik a nagyemberség, 
hogy az ember észreveszi, hogy 
mások is élnek a földön őkívü-
le, és amit tesz, úgy teszi, hogy 
nemcsak magára gondol, hanem 
másokra is.”

Szabó Magda gondolata hűen 
tükrözi azt a munkát, amit a 
Karitatív Testület végez.

A Karitatív Testülethez tar-
tozni több mint önkéntes munka. 
A két évvel ezelőtt kirobbant 
világjárvány nem várt feladatok, 
terhelés elé állította a testületet. 
Miközben az első évben a „Ma-
radj otthon” sláger ment, addig 
a testület önkéntesei – bár kicsit 
félve a láthatatlan ellenségtől – 
mégis vállalták az adományok, 
maszkok kihordását, a bevásár-
lást a karanténba kerülteknek, 
az időseknek. Olykor-olykor 
egy-egy paneltűz is nehezítette 
a munkánkat. A csapat azonban 
megedződött, fejlődött, összeszo-
kott és igazi közösséggé ková-
csolódott. Együtt, egymásért, a 

közösségért, Debrecenért teszi a 
dolgát. Persze, üres tarisznyából 
mi sem tudnunk csodát tenni, de 
évről évre többen vannak, akik 
megtöltik raktárunkat – magán-
személyek, kis- és nagyvállalatok, 
sőt az önkéntes munkából is 
kiveszik a részüket a felajánlók. 
Velünk együtt csomagolnak, 
adományt osztanak vagy éppen 
lakásotthonokba, kertségi rászo-
ruló családokhoz kísérnek el ben-
nünket. Ahol a találkozásokból 
szorosabb kapcsolat is kialakul.

S hogy a kellemest a hasz-
nossal összekössük, s ne csak 
a tartósélelmiszer-csomagokat 
hordjuk, vagy füstös lépcsőhá-
zat takarítsunk, több lehető-
ség is adódik csapatépítésre. 
Nyári gyerekfelügyeletben 
vonatozunk, sorversenyezünk, 
kézműveskedünk a gyerekekkel, 
vagy festőhengert ragadunk, 
s közösen varázsoljuk újjá a 
mentőállomás garázsát. S ami 
legszebb – a köszönöm, a jó szó, 

a mosolygós gyerekarcok mellett 
–, amikor segítettből segítő 
válik: s csapatunkat olyan tagok 
erősítik, akik korábban maguk is 
rászorultak a támogatásunkra.

Rózsahegyiné Juhász Éva
a Debreceni Karitatív Testület 

elnöke

Együtt, egymásért, a közösségért

Miénk itt a tér!
Rendhagyó, interaktív családi 
vasárnapra hívják a gyerkőcöket 
a Vojtinába hónapról hónapra, 
egy-egy vasárnapon, 10 és 12 
óra között, amikor teret adnak 
az alkotókedvnek! A bábszín-
házban alkotóműhelyeket 
alakítanak ki, ahol mindenki 
szabadjára engedheti a kreati-
vitását. 

Előadással, interaktív játé-
kokkal, bábkészítéssel és még 
sok egyéb mindennel gazdagod-
hatnak a résztvevők a bábos 
világban. Január 30-án és 
február 27-én délelőtt fényekkel 
és árnyékokkal játszanak; meg-
nézik, lehet-e a fénynek képe. 

Ahogy a szervezők invitálják 
a gyerekeket: „alkoss velünk, 
merülj el a világunkban, mert 
miénk itt a tér”!

A Kodály Filharmónia és Filhar-
mónia Magyarország szerve-
zésében februárban két kiváló 
komolyzenei együttes vendégjá-
tékát is megtekinthetik a Kölcsey 
Központ Nagytermében. Február 
17-én a Concerto Budapest kon-
certjén Beethoven D-dúr hege-
dűversenye és Csajkovszkij VI., 
„Patetikus” szimfóniája csendül 

Koncertek a Kölcseyben
fel Keller András vezényletével.  
Az est szólistája Kokas Katalin 
hegedű- és brácsaművész, a ma-
gyar zenei élet egyik legkiemel-
kedőbb személyisége. Február 
24-én a Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar hangversenyének 
szólistája Arabella Steinbacher 
(képünkön), aki a Nippon Zenei 
Alapítvány által rendelkezésére 
bocsátott Stradivarin játszik. Kar-
mester a nagy múltú Dmitry Liss, 
aki a legjelesebb orosz művé-
szekkel muzsikált együtt; hazája 
nemzeti repertoárjának egyik 
leghitelesebb tolmácsa. Műsoron 
Prokofjev: Kizsé hadnagy-szvit 
és II. (g-moll) hegedűverseny, 
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé. 
Jegyek online: kodalyfilharmonia.
jegy.hu; személyesen: Kölcsey 
Központ jegypénztár, Tourinform-
iroda.
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Fellelkesít, ha egy izgalmas kísérleti bemutatón a kö-
zönség soraiból téged választanak közreműködőnek? 
Lázba hoz a gomolygó füstfelhő, a színváltó oldatok, 
vagy a kémcsőből gejzírként feltörő elegyek látványa? 
Kipróbálnád magad akár a színpadon is? Az Agóra Tu-
dományos Élményközpont februártól Vidd el a showt! 
címmel klubot indít olyan 10 évesnél idősebb diákok 
számára, akik szívesen bepillantanának a kulisszák 
mögé, és laborköpenybe bújnának. A foglalkozáso-
kon a részt vevők megismerkedhetnek a látványos 
kísérletek tudományos hátterével, elmerülhetnek az 
ismeretterjesztés világában, megtervezhetik a saját 
bemutatójukat, és maguk is előadóvá válhatnak. 

A kisebbeknek szóló, Szeld keresztül a várost! című 
klubba jelentkezők pedig tagjai lehetnek egy új játé-
kot megalkotó csapatnak, és belekóstolhatnak a ro-
botika világába a LEGO® Education WeDo 2.0 készlet 
segítségével. Ezeken a foglalkozásokon megépíthetik 
álmaik városát, megvizsgálhatják, hogyan működik 
egy település, és közben kiderül az is, milyen munkát 
végeznek a robotok, és miért van rájuk szükség.  
A gyerekek kipróbálhatják, hogyan állítható elő tiszta 
víz, gondoskodhatnak a lakók egészségéről megfelelő 
mennyiségű C-vitaminnal, és a kísérleteken alapuló 
feladatok segítségével „kiszabadulhatnak” a városból.
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Vidd el a show-t!

Képek, könyvek  
és muzsika
Színes programmal várja a DAB-székház a közönséget 
az előttünk álló hetekben. Endes Anikó lélekfestő  
Belső fényed című kiállítása február 13-áig látogatha-
tó az intézmény nyitvatartási idejében. Február 9-én 
15 órától Heller Zsolt és Szénási Miklós debreceni 
történetekkel teli közös könyve, az Állítsuk meg az 
időt! bemutatóját tartják. Szín-terek címmel nyílik tár-
lat február 16-án 16 órakor Palásti Renáta festőmű-
vész alkotásaiból (képünkön). Megnyitja: Varga Amár 
László, Munkácsy-díjas festőművész. Március 2-án 
Papp Lajosné kötetével, a Borika életmeséivel ismer-
kedhetünk meg 15 órától. A szerzővel beszélget és 
felolvas: Szakács György. Március 23-án Péter Mózes 
orvos-festő  Víz és az ember című kiállítását Cs. Tóth 
János művészeti író nyitja meg 16.30-tól. Zongorán 
közreműködik: Duffek Mihály.

Pokol
Dante hétszáz évvel ezelőtt, 1321-
ben, a halála évében fejezte be az 
Isteni színjátékot. Az előadás Dan-
te misztikus utazásának azt a ré-
szét mutatja be, amelyben a Poklot 
járja végig Vergilius vezetésével, és 
olyan bűnösökkel találkozik, akik 
nemcsak saját korukra hatottak, 
hanem életük és haláluk számos 
tanulságot tartogat az utókor 
számára is. Mértéktelenek, csalók, 
megtévedt szerelmesek, tolvajok, 
gyilkosok, öngyilkosok, jósok, hízel-
gők, nyerészkedők, viszályszítók, 
árulók jelennek meg – burjánzó 

összevisszaságban – a pokolbeli 
tájakon, akik akár a mi kortársaink 
is lehetnének.

Nádasdy Ádám 2016-ban 
újrafordította az Isteni színjá-
tékot. Fordítása megváltoztatta 
viszonyunkat a remekműhöz: nem 
archaizálva, irodalmiasan, hanem 
mai, élő nyelven és – nem melles-
leg – érthetően szólal meg, s így 
közel került a mához Dante világa, 
a dantei utazás pedig egyszerre 
lett megrendítő és szórakoztató.

Az Orlai és a Katona József 
Színház közös produkciója a Cso-
konai Színház meghívására érkezik 
városunkba: február 15-én, kedden 
19 órától láthatja a közönség 

Fotó: Horváth Judit

Gyabronka Józseffel a főszerepben 
a Szabó Magda Pódiumteremben 
(Kossuth utca 1.) 19 órától.
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Mi az, amire érdemes lesz később is emlékezni 
2021-ből? Milyen teljesítményeket fogunk szíve-
sen visszaidézni, akár évek múlva is? A Dehir.hu 
ismét elindította immár hagyományos választását. 
A hírportál olvasói ezúttal öt kategória jelöltjeire 
voksolhattak. 

Mi úgy gondoljuk, valójában már az is lényeges 
elismerés, ha valakit a zsűri jelöl. A zsűrinek pedig 
nem volt könnyű dolga, mert 
2021-ben is nagyon komoly 
eredmények születtek 
Debrecenben – akár a sport, 
akár a kultúra vagy a gaz-
daság területét nézzük.

Az év sportolója dí-
jat Vámos Petra, a DVSC 
Schaeffler játékosa nyerte 
el, aki Senánszky Petrával, 
Kozák Lucával és Battai Sugár Katinkával került egy 
kategóriába.

Az év klubcsapata díjért kézilabdázók (DVSC 
Schaeffler), labdarúgók (DVSC), jégkorongozók 
(DEAC) és kosárlabdázók (DEAC-Tungsram) várták 
a voksokat. A legtöbben a DEAC jégkorongozóinak 
szavaztak bizalmat.

Az év embere: lezárult a Dehir szavazása
Az év gazdasági szereplője kategóriában a 

Dehir listájára Bakos Miklós (Hunép), György Géza 
(Alföldi Nyomda), Hosszu Róbert (NI Hungary) és 
Kossa György került fel. A legtöbb szavazatot Kossa 
György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója kapta.

Az év kulturális szereplője díjat Fejér Tamás, az 
Apolló mozi vezetője nyerte el, aki Cserép Zsuzsával 
(DAB-székház), Végh Veronikával (Páholy és Odeon 

Színház) és a Kodály Kórussal 
került egy csoportba. 

Az olvasók arról is voksol-
hattak, mely rendezvényeket 
tartják a legmeghatározóbb-
nak 2021-ben. A szavazatok 
elsöprő többségét  
a Campus Fesztivál kapta.  
A rendezvények között ott 
szerepelt a 3x3-as kosár-

labdatorna, a MUST Fesztivál és a Modem Párizsi 
absztraktok kiállítása is.

A szavazás lezárultát követően a döntés 
visszakerült a zsűrihez; ők választják meg a 
kategóriagyőztesek közül az év emberét - akinek 
személyére februárban derülhet fény.

A győzteseknek ezúton is gratulálunk!
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Február 25-én egy igazán különleges és szórakoz-
tató műsorral készül a Kodály Kórus Debrecen.  
Az Egyesült Államok sokszínű kulturális terméséből 
válogatnak: a hagyományos kórusmuzsikákon felül 
érdekes hangzású effektusok, de még egy igazi 
karibi karnevál is megelevenedik az énekkar és 
vendégei előadásában. A műsorban a „kóruszenei 
világsztár”, Eric Whitacre mellett az újabb generáció 
ismert képviselői, Ola Gjeilo és Jake Runestad művei 
is helyet kapnak. A gospelek és spirituálék, a jazz 
és a filmzenék világába utazhatnak velük, ahol – az 
elmélyülés mellett – igazi kikapcsolódás és a szó-
rakozás várja az érdeklődőket. A Kodály Kórus 50., 
jubileumi évadának második állomása a koncert, 
ahol ezúttal a Kodály Kórus vidám történeteiből és 
az ifjúsággal való kapcsolatáról emlékeznek meg az 
elmúlt öt évtized tükrében. Az előadás helyszíne a 
Debreceni Egyetem Aulája.

Farsangoljunk!
Farsang időszaka vízkeresztkor, január 6-án 
kezdődik. Zárónapja az adott év húsvét dátumá-
ból, visszafelé számítva történik, a húsvét előtti 
40. nap. Ez a nap – a húsvéti nagyböjt kezdetét 
jelentő hamvazószerda – 2022-ben március 2-án 
lesz.

A Vojtina Bábszínházban két hétig tart a far-
sangi mulatságok sora. Február 14-én nyitják, és 
27-én, vasárnap zárják maszkos alakoskodások-
kal, téltemető játékokkal, felvonulással, zajkel-
tőkkel, álesküvői viccelődésekkel a Cibere és Konc 
király küzdelmének szokásaival tarkított napokat.

Február 14-étől 18-áig „Illik a tánc a farsang-
nak, minden rongya fityeg annak” címmel alakos-
kodók viccelődéseivel a kamaraterembe várják a 
nevetni vágyókat.

Február 23-ától 27-éig Maskarádé címmel a 
színházteremben télűzés lesz a program, ahol a 
Tél fejvesztve menekül a gólyalábas csepűrágók 
és a tavaszt váró aprónép elől.

Február 26-án, szombaton 16 órától Debrecen 
város polgárai tanúi lehetnek a Kossuth téren 
a nagy viadalnak, melyet Konc Király és Cibere 
Vajda – a bőség és böjt urai – vívnak egymással. 
Tűzre kerül Tél urasága is, minden betegséggel 
(különös tekintettel a korona-családra!), búval, 
bajjal együtt.

Fesztivál Debrecenben
Március 26-án Debrecen is a húrokba csap! A fesz-
tiválra, mely elénk tárja városunk zenei palettáját, 
helyi zenekarok, zenészek jelentkezését várják, akik 
20 percet zenélhetnek majd. Az esemény március 
26-án 16 órakor veszi majd kezdetét hét különböző 
belvárosi helyszínen, melyek közt ott van az Ifiház, 
a Roncsbár, az Incognito, a Régi Csibészek vagy a 
Desz24 is. Jelentkezni itt lehet: www.rocksuli.hu/
madeindebrecen

Frissesség, örömzene, 
vidámság

Kézműves szépségek
Kicsik, tinik és fiatal felnőttek pályamunkáit is 
várták a XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi 
Kézműves Pályázatra. Hatévestől egészen 35 éves 
korig, határon belül és határon túlról is jelentkez-
hettek az amatőr művészek a megmérettetésre, 
ahová a legkülönfélébb darabokkal, ruhákkal, kiegé-
szítőkkel pályáztak a versenyzők. A szakmai zsűri 
által díjazott munkákból a Debreceni Görögkatolikus 
Metropolitai Hivatalban nyílt tárlat megtekinthető 
február 25-éig.
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 653 
millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
„Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújí-
tása” című, TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00006 azono-
sítószámú pályázat megvalósítására. Az Európai 
Uniós támogatásból megvalósuló projekt kivitelezé-
se zajlik.

A zöldterületi rekonstrukció mintegy 120 ezer négy-
zetmétert érint: megtörténik 83 db fa, 38 ezer cserje 
ültetése és 56 ezer négyzetméternyi fűfelület meg-
újítása. 

A projekt része 5 játszótér és 9 sportpálya megújí-
tása a meglévő eszközök felújításával és újak tele-
pítésével, továbbá a parki berendezések felújítása, 
illetve cseréje, hulladékgyűjtők kihelyezése. Meg-
történik a rossz állapotú burkolatok, járdák felújítá-
sa illetve újak építése és a parkolóhelyek bővítése 
is. Létrejön egy KRESZ-pálya és egy új pihenőkert, 
és megújul a Doberdó utca–Görgey utca tömbbelső-
ben található kutyafuttató is. Mindemellett a közbiz-
tonság növelése érdekében 11 darab nagy felbontású 
közbiztonsági kamerát is elhelyeznek.

A beruházás 
érintett területei:
▪  a Doberdó utca – 

Görgey utca tömb-
belső

▪  a Békessy Béla utcai sport-
pálya környezete

▪  a Görgey utcai játszótér
▪  a Böszörményi út 39-53 és a 55-73., valamint a 75-

87. tömbbelső
▪  a Jerikó utca 25. 
▪  a nagy domb és környezete 
▪  a Lehel utca 14. szám melletti terület

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
célja az Újkert zöldfelületeinek revitalizációja, a 
közösségi terek rekonstrukciója és bővítése, a 
közlekedés feltételeinek javítása. Ezek megvaló-
sításával javul a városrész általános környezeti ál-
lapota, a városrész népességmegtartó-képessége, 
a lakókörnyezet minősége és a közösségi funkciók 
erősödnek. 

További információ kérhető: +36 52 511 530   www.d2030.hu

MEGSZÉPÜL AZ ÚJKERT

Városi elismerések
Debrecen közgyűlése – a hagyományokhoz 
híven – április 11-én, a város napja alkalmából 
díszpolgári címet, Pro Urbe- és Mecénás-díjat 
adományoz.

Az önkormányzati elismerések adományozá-
sára javaslatot tehetnek a debreceni lakóhellyel 
rendelkező természetes személyek, itt működő 
civil szervezetek, egyházak, gazdasági társasá-
gok, tudományos intézetek, intézmények és az 
intézményekben működő közösségek vezetői.

A kötelezően szükséges formanyomtat-
vány az Új Városháza (Kálvin tér 11.) portáján 
szerezhető be, vagy letölthető a www.debrecen.
hu honlapról.

A javaslatokat a város polgármesteréhez 
címezve, Debrecen Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Kulturális Osztálya részére 
postai úton (Új Városháza, 4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.) vagy személyesen lehet benyúj-
tani. A javaslatok beérkezésének határideje: 
február 10. 

A javaslattétellel kapcsolatosan felvilágosí-
tás kérhető Szabó Zsuzsa kulturális referenstől 
(szabo.zsuzsa@ph.debrecen.hu, 52/517-707).

O JÓTÉKONY TÉR „Vásárolj tudatosan – adományozz 
okosan!” E gondolat jegyében indította el egy éve új, or-
szágosan is egyedülálló adománygyűjtő online felületét 
a Dorkász Szolgálat Alapítvány. Regisztrációt követően 
bárki vásárolhat több mint 3000 termék közül 10 kate-
góriában, többféle fizetési móddal és országos kiszállí-
tási lefedettséggel. Az oldal különlegessége, hogy nem 
lehetséges a fizetés anélkül, hogy a vásárló ne nyilat-
kozna arról, a termék árát mely szociális projekjükre, mi-
lyen célcsoportra szeretné, ha fordítanák. Így a vásárlók 
kiválaszthatják, hogy idősek, családok, gyerekek vagy 
éppen börtönlakók között végzett munkákat szeretnék 
támogatni. A projektek részletes leírását megtalálják 
az alapítvány honlapján, a www.dorkasz.hu oldalon, az 
adománygyűjtő felületet pedig itt: jotekonyter.hu

O CSAK DESIGN. A kreatív alkotók csapata idén is vár-
ja a találkozást a közönséggel, a kézműves termékek 
iránt érdeklődőkkel. Február 20-án és március 20-án is 
a Debreceni Egyetem díszudvarán tartják meg a Csak 
Design-vásárt: mindkét vasárnap 11 és 18 óra között.
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A kaméliás hölgy
Marie Duplessis korának legünnepeltebb és 
legkapósabb kurtizánja volt. Bár kegyeit meg-
osztotta Párizs sok gazdag és nemes férfiúja 
között, ismertségét az ifjabb Alexandre Dumas 
íróval való viszonyának köszönheti. A szerelmi 
történetet elmesélő, 1848-ban megjelent re-
gény, A kaméliás hölgy óriási sikert aratott, 
bár Marie Duplessis-t Guiseppe Verdi tette 
igazán halhatatlanná, aki a regényből készült 
darabra komponálta a La Traviata című operá-
ját. A Csokonai Színház előadását az a Sardar 
Tagirovsky adaptálta színpadra, akit a debre-
ceni nézők a 2018-ban bemutatott Idiótából 
ismerhetnek.  

Sardar Tagirovsky fontosnak tartotta, hogy 
leszedje a történetről a pátoszt és az álromantikát, 
amik az évtizedek alatt ránehezedtek. A kamé-
liás hölgy nemcsak egy regény vagy egy dráma, 
nemcsak egy opera kiindulópontja, hanem egy 

szimbólum és kiáltvány is egyben. Ezért a Csoko-
nai Színház produkciója nem csupán egy színházi 
előadás, hanem invitálás is egy színházi előadásnak 
álcázott bálra és kiállításra, egy háromfelvonásos 
eseményre, aminek főfogása a kaméliás hölgy élete 
és halála.

Ingyenes belépő
Generációk közös szórakozását szeretné biztosítani 
a debreceni állatkert és vidámpark, ezért a 3 év 
alattiaknak biztosított díjmentes belépés – amely 
egyedülálló a hazai állatkertek között – és a nagy-
családosoknak nyújtott árengedmény mellett idén 
tovább bővíti a kedvezményezettek körét.

A Nagyerdei Kultúrpark januártól ingyenes 
születésnapi belépővel kedveskedik a 18 év alatti 
vagy 18. életévét éppen betöltő vendégeknek: ehhez 
mindössze egy fényképes igazolványt kell bemutat-
nia a szülinaposnak a bejáratnál.

Az intézmény emellett születésnapi zsúr szerve-
zésében is az érdeklődők rendelkezésére áll egész 
évben. Erről a Nagyerdei Kultúrpark munkatársaival 
a +36 (30) 355 5370-es telefonszámon vagy az 
events@zoodebrecen.hu e-mail címen egyeztethet-
nek az érdeklődők.

Százévnyi DEAC
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár „Százévnyi DEAC” – Feje-
zetek a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club életéből címmel 
szervezett helytörténeti kiállítást, ami – a járványügyi 
szabályok betartásával – február 14-éig látogatható a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

1919. augusztus 1-jén a Debreceni Egyetemi Körből 
kilépő tornászok és az őket támogató közéleti személyi-
ségek hozták létre a DEAC-ot, ami most Magyarország 
legnagyobb egyetemi sportklubja. Alapító tagjai között 
olyan ismert személyek voltak, mint Sesztina Jenő, a 
kereskedelmi és iparkamara elnöke, Kontsek Kornél keres-
kedő vagy Vásáry István és Kölcsey Sándor, akik később 
egymást váltották a város polgármesteri székében. 

1926-ban fogtak hozzá – Mattyók Aladár okleveles 
mérnök tervei alapján – a DEAC-stadion felépítéséhez, és 
1928. június 4-én avatták fel a romantikus környezetben 
fekvő létesítményt, minden bizonnyal a legszebbet a 
húszas évek Magyarországán.

A kiállítás fotókon, dokumentumokon mutatja be a 
klub több mint 100 éves történetének mérföldköveit, a 
legjelentősebb eseményeket, versenyeket.

A tárlat anyagát a Méliusz Helytörténeti Gyűjteményé-
nek munkatársai állították össze.
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O BEFEJEZŐDÖTT a Tócóvölgyi Zöld város program 
kivitelezése. Az erről tartott sajtótájékoztatón Papp 
László polgármester felidézte, hogy 83 ezer négy-
zetméteren és 469 millió forintból végezték el a fej-
lesztéseket. Többek között gumiburkolatú kondiparkot 
építettek, a tömbök belsejében játszótereket újítottak 
fel, és új eszközöket is elhelyeztek. A zöldfelület  
31 ezer négyzetméteren újult meg, 144 új fát ültettek 
el, 1200 négyzetméteren cserjék is helyet kaptak, va-
lamint füvesítettek, öntözőrendszereket építettek ki.  
A lakosság javaslatára rekortán futópályát alakítottak 
ki, hogy bővítsék a sportolási lehetőségeket. 

A közösségi élmények mellett a biztonságra is 
figyelmet fordítottak: 12 térfigyelő kamerát is elhe-
lyeztek. Emellett a Tócóvölgy északi részén új parko-
lókat is kialakítottak, amelyek megoldást kínálhatnak 
a parkolási problémákra.

O DEBRECEN4U. Elindult a város nemzetkö-
zi honlapja. Ez az első jelentős lépés Debrecen 
nemzetköziesítésének terén, amire a külföldi nagyvál-
lalatok betelepülése és a Debreceni Egyetem növekvő 
külföldi hallgatói létszáma miatt van elsősorban 
szükség. Ahogy Barcsa Lajos alpolgármester nyilat-
kozta: fontosnak tartják, a város hogyan jelenik meg 
a külföldiek számára, „mert ezek az emberek itt élik 
a mindennapjaikat, itt vesznek igénybe szolgáltatáso-
kat, itt mennek étterembe és ezáltal közvetve segítik 
a debreceniek munkahelyeinek biztonságát”.

O ÚJABB DEBRECENI GYÁR. Elektromos autók 
akkumulátoraihoz szükséges katódot gyártó üzemet 
épít az EcoPro BM Debrecenben 264 milliárd forintból, 
s ezzel 631 munkahelyet teremt a városban.  
Ezt Szöulban jelentette be Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter online sajtótájékoztatóján. 
A BMW, a Semcorp és az EcoPro BM beruházásának 
köszönhetően Debrecen lehet az egyik zászlósha-
jója a világgazdasági korszakváltásnak – reagált a 
bejelentésre Papp László polgármester. Kósa Lajos 
országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a Fidesz–
KDNP-kormány – adóemelések és megszorítások 
helyett – a koronavírus-járvány miatti válság idején 
is a már bevált stratégiához fordult: beruházáso-
kat támogatnak és hoznak Magyarországra. Pósán 
László országgyűlési képviselő pedig arról beszélt, 
hogy Debrecen a legújabb kori ipari forradalom egyik 
meghatározó szereplőjévé válik, Magyarország ipara 
pedig a világ élvonalába tartozik, az érkező cégeknek 
köszönhetően.

O ÚJ ÓVODA ÉPÜL. Letették az új debreceni kato-
likus óvoda alapkövét, mely a Szent József Óvoda 
tagintézménye lesz, s az Újkertben, a Megtestesülés 
templom mögött épül fel. A négy csoportszobás ovi-
ban száz gyermeket tudnak majd fogadni. Az esemé-
nyen Kósa Lajos arról beszélt, hogy az óvodaépítési 
program révén olyan helyeken is emelhetnek óvodá-
kat, bölcsődéket, ahol eddig nem volt; határon innen 
és határon túli magyar területeken is. Puskás István 
alpolgármester pedig úgy fogalmazott, az, hogy ilyen 
fejlesztések valósulnak meg, jelzi, hogy Debrecen a 
jövőben gondolkodik, hosszú távra tervez. 

O MOZDULJ, DEBRECEN! Sikeresen zárult a mozga-
lom első szakasza. Az ingyenes sportprogramokon és 
egészségügyi szűréseken november végéig csaknem 
1800-an vettek részt. Az eredményeket értékelő 
sajtótájékoztatón elhangzott: a debreceniek körében 
megfigyelhető egyfajta egészségtudatos magatartás. 
„Szeretnénk olyan betegségcsoportokra felhívni a 
figyelmet minden hónapban, amelyeket valószínűleg 
meg lehet előzni, ha tényleg figyelünk magunkra, és 
koncentrálunk az egészségünkre” – nyilatkozta Széles 
Diána.

O ÚJ TÉRINFORMATIKAI RENDSZERT vezetnek be 
Debrecenben, amely a város honlapján keresztül lesz 
elérhető – jelentette be Papp László. A polgármester 
hozzátette, idén februárban egy új, rendkívül komplex 
és bonyolult építési szabályrendszer lépett hatályba; a 
könnyebb megérthetőség és átláthatóság miatt érez-
ték szükségét az új városi térinformatikai felületnek. 
A szabályozási tervet egy sokkal felhasználóbarátabb, 
könnyebben kezelhető formában teszik elérhetővé a 
város polgárai, illetve mindazok számára, akik Deb-
recenben fejleszteni, beruházni, építkezni, általában 
véve valamilyen építéssel kapcsolatos tevékenységet 
végezni szeretnének.



11

O A JÖVŐ GAZDASÁGA. A 2021-es évet értékelte 
Papp László a Debrecen Televízióban. A város polgár-
mestere beszélt a Civaqua-programról, a közlekedés 
és a kulturális élet fejlesztéséről, de a DVSC jövőjéről 
is. Debrecen gazdasági helyzetéről úgy fogalmazott: 
„az a gazdaságfejlesztési stratégia, amit 2015-ben 
elindítottunk, a BMW-vel felgyorsult, megnyitotta a 
lehetőségét annak, hogy Debrecen élvezze az előnyeit 
egy változó korszaknak. Hiszen a szénhidrogén-alapú 
gazdasági korszaknak hamarosan a végére érünk. 
A város pedig ebben az átalakuló világban fogott 
nagyon jó pozíciót, ugyanis olyan nagy gazdasági sze-
replők teszik le a bázisukat itt, amelyek az új, tiszta 
energián alapuló korszak alappillérei lesznek. Azaz a 
jövő gazdasága épül Debrecenben.”

O ELKEZDTÉK A PETŐFI TÉR megújítását. „Azt sze-
retnénk, ha mindig lenne élet és nyüzsgés a Petőfi 
téren, de az elsődleges cél a zöldterületek megújí-
tása” – nyilatkozta Papp László polgármester. Mint 
sorolta, 85 új fát, illetve háromezer négyzetméteren 
cserjét ültetnek, hatezer négyzetméteren pedig füvet, 
amelyet öntözőrendszerrel látnak majd el. Épül majd 
egy 750 négyzetméteres modern játszótér, továb-
bá egy mesterséges mederkialakítású tó, a hozzá 
tartozó vízi gépészettel. A 400 négyzetméteres tó 
partján teraszt alakítanak ki, kiszolgáló pavilonnal. 
A polgármester kiemelte, hogy csupán egy-két fát 
távolítanak el, szeretnék ugyanis megőrizni a zöld 
értékeket. Szólt arról is, hogy felújítják a 73 éve 
felavatott Petőfi-szobor. Cserélik az utcabútorokat, 
cseréje, padokat, formatervezett ülőalkalmatosságo-
kat, hulladéktárolókat, kerékpártárolókat helyeznek ki. 
A téren 14 nagy felbontású közbiztonsági kamerát is 
elhelyeznek majd.

Pósán László országgyűlési képviselő úgy fogal-
mazott: „a Petőfi tér megújítása egy újabb része 
annak a tervnek, amely arról szól, hogy Debrecen 
hogyan lehet még élhetőbb, szebb, vonzóbb.”

O FINOMHANGOLTAK. Befejeződött a Böszörményi 
út forgalmi rendjének átalakítása, amit a gyorsabb 
és biztonságosabb közlekedés miatt kezdtek el. A jel-
zőlámpákat összehangoló Magyar Közút Zrt. megyei 
igazgatója, Szoták Zoltán elmondta: az első napok 
vizsgálatai után finomhangolást végeztek a rendsze-
ren; ennek köszönhetően már a reggeli csúcsidőben 
és napközben is gyorsabban lehet haladni.

O ÚJ BUSZOK. Elkezdte régi autóbuszflottájának 
cseréjét a DKV; 2024 októberéig 119 új jármű áll 
majd szolgálatba. Januártól 34 új Mercedes busz 
járja Debrecen utcáit. A forgalomba álló harminc 
Mercedes Reform és négy csuklós Mercedes Conecto 
autóbuszokat – az ünnepélyes szalagátvágás után – 
Papp László adta át a forgalomnak.

A polgármester a helyszínen úgy fogalmazott: 
„hatalmas forgalomnövekedéssel számolunk évről 
évre Debrecenben. Ennek az egyik kezelési módja a 
közösségi közlekedés dinamikus fejlesztése”.
Kósa Lajos országgyűlési képviselő rámutatott, 
hogy – a csuklós járműveket leszámítva – ezeket a 
buszokat mindet Debrecenbe gyártották. „Büszkék 
lehetünk arra, hogy a debreceni utakon helyi gyártású 
buszok járhatnak a debreceni utasoknak. A járműve-
ken újdonság az, hogy a kapaszkodókat is lehet majd 
fűteni”– hívta fel a figyelmet.

O HÁROM OKOSMEGÁLLÓ. A helyi lakosok és a 
városba érkező turisták számára is könnyen kezel-
hető, valós idejű közösségi közlekedési tájékoztató 
rendszert építettek ki három nagy forgalmú megálló-
helyen: a Nagyállomásnál, a Klinikáknál és a Csokonai 
Színháznál. A fejlesztésről ez utóbbinál számoltak be. 
Ahogy Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a DKV 
számos olyan fejlesztést valósított meg az elmúlt 
években, melyek az utazóközönség kényelmét szolgál-
ják. Példaképp említette a wifi kiépítését a villamo-
sokon, az utastájékoztató applikáció kifejlesztését és 
az internetes, mobiltelefonos, illetve automatákból 
történő jegyvásárlási lehetőségek kialakítását.
A jövőbeli tervekről az alpolgármester közölte, a vá-
rosvezetés elvárása a DKV-tól egy olyan mobiltelefo-
nos applikáció kifejlesztése, mellyel valós időben lehet 
majd követni az egyes járművek helyzetét.

O TOVÁBB BŐVÍTHETIK a közgyűlés döntése alapján 
a Határ úti ipari parkot, ahol több ezren dolgoznak. 
Olyan cégek működnek, mint az NI Hungary, a Richter, 
az FAG-Schaeffler, az InterTanker Zrt., az ITK Holding 
buszüzeme, a FlexiForce, vagy a RR Donelley, és ott 
épült fel a Sensirion üzeme is.
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O ELKEZDŐDÖTT a Tócóskertben is a Zöld Város 
Program. „17 ezer ember életét tesszük otthonosabbá, 
kényelmesebbé, szerethetőbbé ezzel a fejlesztéssel. 
Összességében 100 ezer négyzetméteren folynak 
majd a munkák a városrészt érintően; ebből 27 ezer 
négyzetméter a zöldterület megújítása” – mondta  
Balázs Ákos. Az alpolgármester hozzátette, mint-
egy 150 fát, 4 ezer cserjét és 3 ezer évelő növényt 
ültetnek el, a fűfelületet 16 ezer négyzetméteren 
újítják meg. Játszótereket, sportpályákat korszerűsí-
tenek, új parkoló épül, és fixen telepített páraoszlopot 
is elhelyeznek a városrészen. Pósán László, a terület 
országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, elsőként a 
Holló László sétányon indult el a munka, itt ugyanis ez 
az egyik legfontosabb gyalogos közlekedési útvonal. 
Hozzátette, az is kiemelt cél, hogy minél környezet-
kímélőbb legyen a közlekedés is, ezért is kezdtek el 
gondolkodni a 3-as számú villamosvonal kidolgozásán.

O JÓ ÜTEMBEN halad mindkét színházi beruházás. 
A régi teátrum teljes körű korszerűsítése során már 
a munkák több mint 40 százalékát elvégezték, a 
Csokonai Fórum kialakítása pedig már meghaladta 
a 70 százalékot. Papp László polgármester a januári 
bejáráson azt mondta: a két színházi projekt Debrecen 
történetének legnagyobb kulturális fejlesztése, ami 
erősíti a város regionális szerepét, és jelentősen befo-
lyásolja Debrecen jövőképét is.

O ADOMÁNYOK. Egy kormányzati program részeként 
országszerte több mint 200 menhely jutott adomány-
hoz; ebből részesült a debreceni állatotthon is. Az 
adomány átadásán Pósán László országgyűlési képvi-
selő felidézte: a tavaly ősszel elfogadott állatvédelmi 
törvény nemcsak szigorúbban lép fel azokkal szemben, 
akik bántalmazzák az állatokat, de azok munkáját is 
segíti, akik a rászoruló kutyákról, macskákról gondos-
kodnak. „Debrecenben, a gondoskodó város program 
keretében a rászoruló állatokról sem feledkezünk meg” 
– tette hozzá Széles Diána alpolgármester. 

O DEBRECENI REPÜLŐTÉR. Sajtótájékoztatót tartot-
tak Budapesten a Debreceni Nemzetközi Repülőtérrel 
kapcsolatban. Az eseményen Magyar Levente, a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese 
ismertette: a kormány és Debrecen együttműködése 
újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. Néhány hete a 
kormány meghozta azt a döntést, hogy 51 százalékos 
tulajdonrészt szerez a debreceni repülőteret üzemel-
tető vállalatban. Ha ezt a város közgyűlése megsza-
vazza január végén, februárban életbe is lép. „Debre-
cennek aligha lesz versenytársa a következő években 
a régióközpontért folytatott versenyben” – emelte ki 
Magyar Levente. 2021-ben 75 ezer utasa volt a rep-
térnek, júliusban indultak el újra a járatok, fokozatosan 
felépülő pályára került a légikikötő.

„Reményeink szerint idén ismét 200 ezer fölé 
emelkedik az utaslétszám. Ehhez viszont folyamatos 
üzemeltetési és fejlesztési támogatásra van szüksége 
a reptérnek. A kormány az elmúlt években is jelentős 
mértékben biztosított támogatást” – nyilatkozta Papp 
László. A polgármester hangsúlyozta: a repülőtér mint 
ingatlan és az itt található létesítmények továbbra 
is 100 százalékban az önkormányzat tulajdonában 
maradnak. A polgármester szólt arról is: ha a kitűzött 
infrastrukturális fejlesztéseket sikerül megvalósíta-
ni, a 2030-as évekre akár 2-3 milliós utasforgalmat 
bonyolító reptérré is válhat a debreceni. (Képükön a 
debreceni reptér új terminálépülete a BORD Építész 
Stúdió látványtervén.)

O A DEBRECENI ZSIDÓNEGYEDEN a koncertektől 
a kiállításokig számos program várta tavaly is az 
érdeklődőket. Idén még szélesebb kínálattal készül 
a Debreceni Zsidó Hitközség az önkormányzattal 
közösen. Lesz egyebek mellett Szenes Hanna költőhöz 
kapcsolódó pályázat, zsidó filmfesztivál és még kóser 
utcafesztivál is az év első felében – hangzott el az 
eseményekről tartott tájékoztatón, ahol Puskás István 
alpolgármester hangsúlyozta: Debrecen kulturális 
értékének szerves részévé vált a zsidónegyed. 

Heller Zsolt, a Debreceni Zsidó Kulturális és Tudo-
mányos Kutatóintézet operatív igazgatója azt mondta: 
fontos, hogy a zsidó negyed épített öröksége látogat-
hatóvá vált a turisták számára, ám azt emellett meg 
kell tölteni élettel, olyan programokkal és események-
kel, amelyek vonzzák az érdeklődőket, és megmutat-
nak a zsidó kultúrából is egy-egy nagyobb szeletet. 
Hosszú évek tervezése után először lesz Debreceni 
Zsidónegyed művésztelep is, ahová több mint tíz 
kortárs alkotót várnak – tette hozzá Láng Eszter, a 
művésztelep kurátora. 
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O A MÉLIUSZ KÖNYVTÁR is csatlakozott a Mály-
vavirág Alapítvány kezdeményezéséhez: a Bem 
téri központi könyvtárban Mályvapolcot avattak, 
ahova a nőgyógyászati daganatos betegségekkel 
kapcsolatos könyveket helyeztek el. A Mályvavirág 
Alapítvány a nőgyógyászati daganattal érintett 
nőket segíti abban, hogy újra teljes életet élhesse-
nek. Emellett azon dolgoznak, hogy az egészséges 
nők tudatosan tegyenek a méhnyakrák megelőzé-
séért, járjanak évente szűrővizsgálatra, és fontolják 
meg a HPV elleni védőoltást, Kardvirág programjuk 
pedig a férfiaknak hívja fel a figyelmét a HPV-re. A 
Mályvapolcot azért alakították ki, hogy azok a nők, 
akik szégyenlősebbek, bátran odaléphessenek és 
tájékozódhassanak a témával kapcsolatban. 

A táplálkozástól a pszichológiáig számos kiad-
ványt találhatnak a betegséggel kapcsolatban az 
érdeklődők. Nyitvatartási időben ugyanúgy látogat-
ható, mint a könyvtár többi része.

A Tócóvölgy 
második üteme
Sajtótájékoztatón mutatták be a 
Tócóvölgy második ütemének terveit. 
Az eseményen Papp László elmondta, 
az egyik legnagyobb kihívás Debrecen 
lakáspiaci helyzetének kezelése, ezért a 
városnak is be kell kapcsolódnia a folya-
matokba. A polgármester felidézte, hogy 
ez nem egy zöldterületről átminősített 
és majd lakófunkciót kiszolgálni akaró 
fejlesztési koncepció része, hanem már 
negyven éve, a 80-as évektől kezdődően 
lakóterületi fejlesztésre kijelölt helyszín.

Mint elmondta, a Debreceni Tankerüle-
ti Központtal együttműködve, a Debre-
cenben dolgozni kívánó fiatal pedagógu-
sok számára programot indítanak, hogy 
kedvezményes bérleti díjjal juthassanak 
bérlakásokhoz. Úgy fogalmazott, cél, 
hogy a zöldterület arányaiban nagyobb 
legyen, mint a Tócóvölgy egyes területén; 
ennek érdekében lakásonként legalább 
egy parkolóhelyet alakítanak ki a telken 
belül. 

A polgármester részletezte azt is, hogy 
körülbelül húszhektáros fejlesztési terü-
letről van szó; ebből a Tócó mentén egy 
2 hektáros aktív zöldsávot alakítanak ki. 
Az új lakóterületet a már meglévőtől egy 
3,6 hektáros zöldterület fogja elválaszta-
ni, emellett egy 3 hektáros új közparkot 
hoznak létre, amelyet összekapcsolnak a 
Civaqua-programmal.

O ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK fejlesztésére kiírt 
pályázat támogatói okiratait adta át Nagy István 
agrárminiszer három helyi cég – Felföldi Édességgyár-
tó Kft., Bodogán Kft, Hajdúhús 2000 Kft. – vezetőjének 
a Városházán. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból társfinanszírozott pályázat keretösszege 
200 milliárd forint volt.

O DEBRECENBEN HAMAROSAN, az év első negyed-
évében megkezdődik az építkezés, a gyártás pedig 
2025-től indul majd - közölte újságírói kérdésére 
Salgó András, a BMW Group Magyarország vállalati 
kommunikációs igazgatója a társaság sajtótájékozta-
tóján. Hozzátette, éves szinten 150 ezer autót fognak 
gyártani az üzemben, és a debreceni gyár is az elekt-
romos vonalat erősíti. Több mint ezer új munkahelyet 
teremtenek; már toborozzák az embereket. Elsőként a 
központi irodaépületet, illetve a képzési központot ké-
szítik majd el az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben.
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Svájci világszínvonal Debrecen 
határában
Még a helyiek közül is csak 
kevesen tudják, hogy Debre-
cen peremén áll Magyaror-
szág egyetlen műanyagtu-
bus-gyára, a svájci tulajdonú 
Neopac, amely a legutóbbi, 
közel 6,5 milliárdos fejlesz-
tésnek köszönhetően 2022-
től évente már több mint 
500 millió darab tubus elő-
állítására lesz képes.

Sikerről, a tubusok világá-
ról és a svájci háttér előnyei-
ről beszélgettünk a vállalat 
vezetőjével.

Mikor a taxisnak azt mondtam, hogy Neopac 
tubusgyár, visszakérdezett, hogy a Tu-Plast-ra 
gondoltam-e. Ő még így ismerte. Mi változott 
2017 óta a néven kívül?
2017-ben – a szervezet teljes átalakítása mellett  –
megerősítettük a tulajdonosi bizalmat, és új lendületet 
adtunk a gyár működésének. Magasabb sebességre 
kapcsoltunk az emberi erőforrások előtérbe helyezé-
sével és a veszteségek csökkentésére való fókuszá-
lással. Azóta is folyamatosan növeljük a megrendelé-
sek számát, amik 2021-ben minden eddigi eredményt 
túlszárnyaltak. Nem győzöm azonban hangsúlyozni, 
hogy számunkra a mennyiségnél sokkal fontosabb a 
minőség! A világ legnagyobb márkáinak dolgozunk, 
termékeink csaknem 100%-ban exportra készülnek. 
Megrendelőink minden igényét, a legapróbb kérését 
is igyekszünk legjobb tudásunk szerint, megbízhatóan 
kielégíteni.

Mi hiányzott korábban a sikerhez?
Szükség volt tőkebevonásra és a partneri kapcsolatok 
építésére, amik lehetővé tették a folyamatos fejlesz-
tést. Gondolok itt a technológiai korszerűsítésre, de az 
olyan típusú fejlesztésekre is, mint például a bizton-
ságos, egészséges munkakörnyezet megteremtése, 
vagy a versenyképes fizetések és extra juttatások be-
vezetése. Ezek mellett rendszeresen végzünk dolgozó-
ink között elégedettségfelméréseket is. Mindezeknek 

köszönhetően a Neopac-nál mára a 
családias hangulat, a megbecsült-
ség érzése, valamint egymás isme-
rete és támogatása a jellemző.

Ha azt halljuk, Svájc, egyből a 
minőség, a pontosság, az inno-
váció, a tisztaság, a rend jut 
eszünkbe. Mennyire igazak ezek 
a sztereotípiák a Neopac-ra?
Teljes mértékben. A világ legkor-
szerűbb gyártósoraival és nyomda-
gépeivel dolgozunk, a legszigorúbb 
környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelve. Az innováció terén ki-
emelt figyelmet fordítunk a fenn-
tarthatóságra. Újrahasznosított 
műanyag hulladékból készült tubu-
sunkkal elnyertük a Hungaropack 

2020 különdíjat, és emellett 2021-ben két debreceni 
tubusunkat is az év tubusának választották Európá-
ban. 2022-től minden tubusunk 100%-ban újrahasz-
nosítható lesz.

Kívülállóként, laikusként felvetődik a kérdés: 
mennyire lehet izgalmas, változatos tubusgyár-
tással foglalkozni nap mint nap?
Cégünknél számos területen adott a lehetőség a fej-
lődésre, növekedésünkkel párhuzamosan pedig az új 
karrierlehetőségek száma is nő. Munkafolyamataink 
folyamatos együttműködést és közös gondolkodást 
igényelnek, aminek köszönhetően egy nap sem telik 
el unalmasan. Ezerféle tubus- és kupakkombinációt 
gyártunk, és a rájuk kerülő grafika is termékenként 
más. Ezek mind egyedi gyártások, ami szintén válto-
zatossá teszi a napokat. 

Hány szakképzett kolléga kell ahhoz, hogy éven-
te 500 millió tubus szállításra készen legördül-
jön a gépsorokról?
Jelenleg 225-en dolgozunk a cégnél, de még körül-
belül 25 fővel szeretnénk bővülni a következő hó-
napokban. Főbb munkaköreink között szerepelnek a 
gépbeállítók, nyomdászok, csomagolók, valamint az 
adminisztratív munkakörök is. Honlapunkon, a www.
neopac.hu/allas oldalon mindig megtalálhatóak az ak-
tuális betöltetlen pozíciók.

KORZÓ
GAZDASÁG

Interjú Oláh Csabával, a Neopac Hungary Kft. ügyvezetőjével
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Reggel láttam a Neopac hirdetését az egyik vil-
lamoson. Miért hirdeti magát egy gyár?
A legtöbb vállalat akkor szólal meg, ha muszáj, mert 
sürgősen munkaerőre van szüksége. A munkaerőhiány 
ugyan nálunk is kihívást jelent, mégis, ezt a kampányt 
főleg azért indítottunk, és jelenünk meg járműveken, 

plakátokon, újságokban, rádiókban és az online tér-
ben, hogy beköszönjünk Debrecennek és egész Kelet-
Magyarországnak: 

„Helló, itt vagyunk! Egy 21. századi, dinamikusan 
fejlődő, nemzetközileg sikeres gyár, amire 

mindenki büszke lehet!”
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Folytatódik a Brahms-sorozat
A február 8-i II. hangver-
sennyel és a március 1-jei 
III. hangversennyel folytató-
dik a Kodály Filharmoniku-
sok Brahms-sorozata. Feb-
ruárban műsoron Brahms 
I. zongoraversenye, Fejérvári 
Zoltán zongoraművész 
szólójával és az I. szimfónia, 
márciusban Brahms II. zon-
goraversenye, Ránki Fülöp 
zongoraművész szólójával 
és a IV. szimfónia. Mindkét hangversenyt Kollár Imre, a 
Filharmonikusok vezető karmestere vezényli.

Határeset
A Modem új kiállítása bizonyos szempontból a 2018-
as Ezek a legszebb éveink? című, magyar pályakezdő 
művészek munkáit összefoglaló tárlat folytatása.  
A kiállításon öt országból (Csehország, Magyarország, 
Lengyelország, Szlovákia, Románia) tizenöt fiatal 
művész művei láthatóak, amelyek többsége erre az 
alkalomra készült. A Határeset címet Hunčík Péter, 
Szlovákiában élő magyar pszichiáter regénye inspirál-
ta, amely egy határ menti vegyes lakosságú szlovák 
kisváros lakóinak történetén keresztül mutatja be a 
régió huszadik századi történelmét. 

A kiállító művészek egy globalizált világban szo-
cializálódott generáció tagjai, akiknek ugyanakkor az 
életük legkülönbözőbb területeire elkerülhetetlenül 
hatást gyakorol a regionalitás. 

A kiállítás előkészítésében közreműködött Egry Gá-
bor történész, aki a történelmi kontextus felvázolásá-
ban segédkezett. A történeti áttekintés a nyelv, a határ 
és a régió öndefiníciója mentén értelmezte Közép-Ke-
let-Európát. Alapvető szempont volt rámutatni azokra 
a történelmi jellegzetességekre, amelyek nemcsak a 
huszadik században határozták meg a régiót, ezért a 
történeti vizsgálat időbeli fókuszába az 1848 és 2021 
közötti időszak került.

A Határeset – Kortárs reflexiók a közép-kelet-euró-
pai identitásról április 10-éig látható.

Újra szól a jazz
Jó hír a műfaj rajongóinak: február 17-én, csütör-
tökön 19 órától a Domb utcai Sikk klubban a Vörös 
Tamás Projekt ad koncertet. E kiváló basszusgitáros 
együttesének hangzásában a jazz, a pop, a rock és 
a soul zene ötvöződik. A nagy tapasztalatú zenész 
válogatott társakkal írta meg „Straight Ahead” című 
albumát, amely azóta igazi kedvencévé vált koncertlá-
togatóknak és rádióhallgatóknak egyaránt. A zenekar 

 Titkok és tények 
A cívisváros régészeti öröksége című, az elmúlt 
évtizedek kutatásait bemutató népszerű előadás-so-
rozat ebben az évben is folytatódik a Déri Múzeum-
ban. Február 25-én 17 órától D. Szabó László várja 
az érdeklődőket. A múzeum régésze előadásában 
a városunk határában valaha létező falvak legje-
lentősebb épületeivel, a templomokkal foglalkozik. 
Bemutatja a templomépítés folyamatát, korabeli írott 
források segítségével áttekinti az egykori egyházakat. 
A régészetileg feltárt templomokat digitális technika 
segítségével próbálja majd életre kelteni. 

Március 25-én, szintén 17 órától Szolnoki László 
régész Kutak, múltból címmel tart előadást. Amint a 
szakember fogalmaz, az utóbbi évtizedekben örvende-
tesen sok régészeti feltárás folyt Debrecen terüle-
tén. „A városi ásatásokra jellemző, hogy az elmúlt 
századok, de különösen az utóbbi 200 év építkezései, 
emeletes épületek mély alapozásai, a házak alatt 
kialakított pincék és a különböző közművek árkai a ko-
rábbi korok emlékeit erősen roncsolták, olykor teljesen 
el is pusztították. Ezeket az újkori bolygatásokat – leg-
jobb eséllyel – a talajba mélyen beásott objektumok 
vészelték át. Ilyenek a kutak, melyek az emberi telepü-
léseken mindig is fontosak voltak, hiszen jó minőségű 
és kellő mennyiségű ivóvízre minden egyes korban 
szükség volt. A kutak makacs dolgok; az újkori ember 
bolygatása ellenére évszázadok, évezredek óta őrzik – 
a város alatt rejtőzve – a régi korok emlékét.”

tagjai: Vörös Tamás (basszusgitár), Mike Gotthárd és 
Somogyi József (gitár), Horváth János (billentyűk), 
Potesz Balázs (dob). A koncert a Magyar Jazzszövetség 
támogatásával valósul meg; a belépés ingyenes.
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM 
2022. február 25. 19:00 
Debreceni Egyetem, Aula
 
Műsor: „Filmes” és klasszikus hangzások, világhíres kórus- 
szerzők, effektusok és színes, farsangi kavalkád az amerikai 
kontinensről.

Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen /
Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

Jegyár: 1900 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400); 
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a kodalyfilharmonia.jegy.hu 
weboldalon is válthatók!  INFORMÁCIÓ: +36 52 500 201 • kozonseg@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu

 
BRAHMS-SOROZAT 
- II. HANGVERSENY 
2022. február 8. 19:30 
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Brahms: I. (d-moll) zongoraverseny, op. 19. / 
Brahms: I. (c-moll) szimfónia, op. 68.

Közreműködik: Fejérvári Zoltán – zongora / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft 
 

A CONCERTO BUDAPEST 
HANGVERSENYE
2022. február 17. 19:00 
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Műsor: Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61. / 
Csajkovszkij: VI. (h-moll, „Patetikus”) szimfónia, op. 74.

Közreműködik: Kokas Katalin – hegedű /
Concerto Budapest 
Vezényel: Keller András

Jegyár: 4900 Ft, 4400 Ft
 

A NEMZETI FILHARMONIKUS 
ZENEKAR KONCERTJE
2022. február 24. 19:00 
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Műsor: Prokofjev: Kizsé hadnagy-szvit, op. 60. / 
Prokofjev: II. (g-moll) hegedűverseny, op. 63. / 
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé, op. 35.

Közreműködik: Arabella Steinbacher – hegedű / 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Dmitry Liss

Jegyár: 4900 Ft, 4400 Ft

BOGÁNYI GERGELY

NAPLÓ BÉRLET
BRAHMS-SOROZAT
- III. HANGVERSENY 
2022. március 1. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 
 
Műsor: Brahms: II. (B-dúr) zongoraverseny, op. 83. / 
Brahms: IV. (e-moll) szimfónia, op. 98.

Közreműködik: 
Ránki Fülöp – zongora / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

BRAHMS-SOROZAT
- IV. HANGVERSENY 
2022. március 8. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 
 
Műsor: Brahms: a-moll kettősverseny, op. 102. / 
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia, op. 73.

Közreműködik: Haruka Nagao – hegedű / 
Devich Gergely – cselló / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

RÁNKI FÜLÖP

KOLLÁR IMRE HARUKA NAGAO

KELLER ANDRÁSKOCSIS-HOLPER ZOLTÁN

FILHARMÓNIA
ÖSSZHANG

KARÁCSONYI BÉRLET

FILHARMÓNIA
ÖSSZHANG

KARÁCSONYI BÉRLET

NAPLÓ BÉRLET

NAPLÓ BÉRLET

KODÁLY KÓRUS 50

KORZÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

Kodály Kórus
Debrecen

Partnereink:Produkciós partnerünk: Támogatóink:

VISITDEBRECEN



19

AMERIKÁBÓL JÖTTEM 
2022. február 25. 19:00 
Debreceni Egyetem, Aula
 
Műsor: „Filmes” és klasszikus hangzások, világhíres kórus- 
szerzők, effektusok és színes, farsangi kavalkád az amerikai 
kontinensről.

Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen /
Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

Jegyár: 1900 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS: Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400); 
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a kodalyfilharmonia.jegy.hu 
weboldalon is válthatók!  INFORMÁCIÓ: +36 52 500 201 • kozonseg@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu
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Műsor: Brahms: I. (d-moll) zongoraverseny, op. 19. / 
Brahms: I. (c-moll) szimfónia, op. 68.

Közreműködik: Fejérvári Zoltán – zongora / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft 
 

A CONCERTO BUDAPEST 
HANGVERSENYE
2022. február 17. 19:00 
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Műsor: Beethoven: D-dúr hegedűverseny, op. 61. / 
Csajkovszkij: VI. (h-moll, „Patetikus”) szimfónia, op. 74.

Közreműködik: Kokas Katalin – hegedű /
Concerto Budapest 
Vezényel: Keller András

Jegyár: 4900 Ft, 4400 Ft
 

A NEMZETI FILHARMONIKUS 
ZENEKAR KONCERTJE
2022. február 24. 19:00 
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Műsor: Prokofjev: Kizsé hadnagy-szvit, op. 60. / 
Prokofjev: II. (g-moll) hegedűverseny, op. 63. / 
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé, op. 35.

Közreműködik: Arabella Steinbacher – hegedű / 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Dmitry Liss

Jegyár: 4900 Ft, 4400 Ft

BOGÁNYI GERGELY

NAPLÓ BÉRLET
BRAHMS-SOROZAT
- III. HANGVERSENY 
2022. március 1. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 
 
Műsor: Brahms: II. (B-dúr) zongoraverseny, op. 83. / 
Brahms: IV. (e-moll) szimfónia, op. 98.

Közreműködik: 
Ránki Fülöp – zongora / Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

BRAHMS-SOROZAT
- IV. HANGVERSENY 
2022. március 8. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 
 
Műsor: Brahms: a-moll kettősverseny, op. 102. / 
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia, op. 73.

Közreműködik: Haruka Nagao – hegedű / 
Devich Gergely – cselló / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

RÁNKI FÜLÖP

KOLLÁR IMRE HARUKA NAGAO

KELLER ANDRÁSKOCSIS-HOLPER ZOLTÁN

FILHARMÓNIA
ÖSSZHANG

KARÁCSONYI BÉRLET

FILHARMÓNIA
ÖSSZHANG

KARÁCSONYI BÉRLET

NAPLÓ BÉRLET

NAPLÓ BÉRLET

KODÁLY KÓRUS 50

KORZÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

Kodály Kórus
Debrecen

Partnereink:Produkciós partnerünk: Támogatóink:

VISITDEBRECEN
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A város egyik legszebb pontján, 
a Piac utca 16. szám alatt meg-
nyitottuk üzletünket. Örülünk, 
hogy Debrecen igényes vásár-
lóköre immár a mi kínálatunkból 
is válogathat.

Ékszereink stíluspalettáján 
ugyanúgy megtalálhatók a leg-
kifinomultabb női kézműves ék-
szerek, mint a markánsságukkal 
kitűnő, egyedi férfi ékszerek, és 
kivételesen gazdag választékkal 
várjuk a testékszerek viselőit is.

APACS ÉKSZERÜZLET 
Debrecen szívében

APACS ÉKSZERÜZLET
Debrecen, Piac u. 16.

Nyitva: H.: 9.00–20.00, K.-Cs.: 9.00–18.00, P.: 9.00–20.00, 
Szo.: 9.00–15.00

www.facebook.com/apacs.debrecen
www.instagram.com/apacsezustespiercing

www.tiktok.com/apacssilver

Szeretnénk a legszélesebb 
vásárlókört megszólítani árak, 
páratlan kínálat, s a klasszikus-
tól a legmodernebb designig 
és modellekig terjedő ékszer-
együttes bemutatásával.  
Ha a pillanatnyi hangulatához 
illőt, a megszokottól eltérőt, 
egyedit és különlegeset keres, 
térjen be hozzánk, biztosan 
rábukkan. 

FRIDA KÁVÉZÓ
4024 Debrecen, Kossuth u. 8.

Telefon: +36-30/3902311, +36-30/3962573
Nyitva: H.-CS.: 07.00-19.00, P.: 07.00-20.00, 

Szo.: 10.00-20.00, V.: 10.00-18.00
E-mail: info@fridakavehaz.hu

Web: www.fridakavehaz.hu
Facebook, Instagram: @fridakavehaz

Frida Kávézó 
– az egyedi kávé otthona 

Debrecenben csak a Frida kávézóban – mely ne-
vében Frida Kahlo művészete előtt tiszteleg – fő-
zik a Casino Mocca Európa-szerte ismert minőségi 
magyar pörkölésű kávéból a „feketét”. A Fridában 
a Debrecenben kuriózumnak tekinthető Single 
origin kávéval dolgoznak. A single origin annyit 
jelent, hogy a kávé egy adott ország egy bizonyos 
gazdaságából, termelői szövetkezetéből, vagy 
akár egy termelői családjától származik. 
Kávéik limitált kiadásúak, 2–4 hétig – 
vagy a készlet erejéig – elérhetők. 
A Fridában fogyasztható aktuális 
kávéról mindig részletes tájékoz-
tatást kap a vendég. A kávézó 
a minőségi kávézás élményét 
nyújtja minden vendégének, 
töltsenek ők akár rövidebb, akár 
hosszabb időt ezen a megnyug-
tató, kellemes hangulatú helyen. 
A Fridába nemcsak egy kávéért 
érdemes betérni. Szendvicseik akár 
megfelelő ebéd opcióként is fogyaszthatók, 
de – a helyben kapható levessel kombinálva –  
menüben is kérhetőek. A kínálatban a vega és ve-
getáriánus vendégek is könnyedén találnak ízlé-
süknek megfelelő ételeket. A Fridában kellemesen 
eltölthetőek a családi és baráti összejövetelek is. 
A gyereksarok megfelelő kikapcsolódást biztosít 
a kicsiknek, miközben a felnőttek nyugodtan ká-
vézhatnak. A Frida állatbarát hely, így a négylábú 
kedvencek is otthon érezhetik magukat. 



21

FRIDA KÁVÉZÓ
4024 Debrecen, Kossuth u. 8.

Telefon: +36-30/3902311, +36-30/3962573
Nyitva: H.-CS.: 07.00-19.00, P.: 07.00-20.00, 

Szo.: 10.00-20.00, V.: 10.00-18.00
E-mail: info@fridakavehaz.hu

Web: www.fridakavehaz.hu
Facebook, Instagram: @fridakavehaz

Frida Kávézó 
– az egyedi kávé otthona 

Debrecenben csak a Frida kávézóban – mely ne-
vében Frida Kahlo művészete előtt tiszteleg – fő-
zik a Casino Mocca Európa-szerte ismert minőségi 
magyar pörkölésű kávéból a „feketét”. A Fridában 
a Debrecenben kuriózumnak tekinthető Single 
origin kávéval dolgoznak. A single origin annyit 
jelent, hogy a kávé egy adott ország egy bizonyos 
gazdaságából, termelői szövetkezetéből, vagy 
akár egy termelői családjától származik. 
Kávéik limitált kiadásúak, 2–4 hétig – 
vagy a készlet erejéig – elérhetők. 
A Fridában fogyasztható aktuális 
kávéról mindig részletes tájékoz-
tatást kap a vendég. A kávézó 
a minőségi kávézás élményét 
nyújtja minden vendégének, 
töltsenek ők akár rövidebb, akár 
hosszabb időt ezen a megnyug-
tató, kellemes hangulatú helyen. 
A Fridába nemcsak egy kávéért 
érdemes betérni. Szendvicseik akár 
megfelelő ebéd opcióként is fogyaszthatók, 
de – a helyben kapható levessel kombinálva –  
menüben is kérhetőek. A kínálatban a vega és ve-
getáriánus vendégek is könnyedén találnak ízlé-
süknek megfelelő ételeket. A Fridában kellemesen 
eltölthetőek a családi és baráti összejövetelek is. 
A gyereksarok megfelelő kikapcsolódást biztosít 
a kicsiknek, miközben a felnőttek nyugodtan ká-
vézhatnak. A Frida állatbarát hely, így a négylábú 
kedvencek is otthon érezhetik magukat. 



22

GOLD DIGGER COCKTAIL SALOON
Várunk benneteket szeretettel! 

Debrecen, Hal köz 4. 
+36-70/785-0994 

#golddiggerdebrecen  #debrecen

Gondolkodtatok már azon, mi-
lyen jó lenne kicsit elbújni  
a világ szeme elől? Lágy swing 
zene mellett beszélgetni egy pohár 
érlelt rum vagy bourbon kíséretében; 
olyan koktélokat kóstolni, melyek íze új 
dimenziókat nyit meg előttetek egy olyan helyen, 
ahol minden egy kicsit eltér a megszokottól?
A Gold Digger Bár pontosan ezt tudja nyújtani 
– egyedülálló környezet, barátságos kiszolgálás, 
prémium italok. 

Elkalauzolunk benneteket egy világba, melyben 
a múlt misztikumát és a jövő varázsát tárjuk fel 
előttetek!

Térjetek be hozzánk, és eldöntitek, hogy ezt 
kerestétek-e! Megtaláltok bennünket Debrecen 
szívében, a Hal közben! 

TITKOS menedék

MAITRA AJÁNDÉKÜZLET
Debrecen, Piac u. 41. 

Telefon: +36-30/31-22-835
Nyitva: H.-P.: 10.00–18.00, 

Szo.: 9.00–13.00
E-mail: 

maitra.bvk@gmail.com
Facebook.com/
MaitraAjandek 

A Maitra szaknszrit szó; 
magyarul a mindent átható 
szeretetet jelenti. Aki pedig már 
ajándékozott valaha valamit, jól 
tudja, hogy ajándékozni pedig 
csak szívből, csak szeretetből 
érdemes. A kicsi, de rendkí-
vül finom arányérzékkel és jó 
ízléssel berendezett üzletben 
profi körülmények között, de 
kézműves technológiával előál-
lított ajándéktárgyak kaphatók. 
Közülük is kiemelésre méltók 
azok a fából készült díszek, 
hűtőmágnesek, könyvjelzők, 
ajándékkísérők, mécsestartók, 
díszdobozok, valamint ásvány 
ékszerek, melyeket az üzlet 
tulajdonosa és családja állít elő 
saját műhelyében. Tízéves alko-
tói tapasztalattal bírnak, mely 

MAITRA 
– a szeretet 

ajándékai
a tárgyak formai, színezésbeli 
technikájában vissza is köszön. 
Profi módon elkészített, mégis 
egyedi ajándékok ezek. Vala-
mennyi más és más; mindegyik 
önálló arculattal, karakterrel bír. 

Az üzletben ezenkívül kéz-
műves kerámiák, természetes 
alapanyagokból készített natúr 
kozmetikumok, só párologtatók 
és egyéb ajándéktárgyak kap-
hatók. Minden, ami a polcokon 
található, magyar, kézműves, 
nagyon eredeti és nagyon mi-
nőségi termék. Ha legközelebb 
ajándékot vesz, térjen be ön is, 
kedves olvasó a Maitra ajándék-
üzletbe. Nem fog csalódni sem 
Ön, sem a megajándékozott.
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Ismét lesz Magyar Filmszüret
Tudták, hogy ez az ország egyik legnagyobb, hazai filmekkel foglalkozó 
fesztiválja? Mivel a pandémia miatt tavaly nem lehetett megtartani 
az Apolló moziban a rendezvényt, a hatodik alkalom minden eddiginél 
grandiózusabb lesz, hiszen közel két év filmtermését mutatják be.

A 6. Magyar Filmszüreten a 2020-as és 2021-es év mozifilmjei 
kapnak főszerepet január 27. és február 11. között, 14 napon keresz-
tül. A fesztivál legtöbb napján közönségtalálkozóval várják a nézőket, 
de lesznek visszatekintő vetítések és premier-előadások is az Apolló 
mozi Kertész Mihály-termében.

Normál regisztrációs jegy 400, a premier- és a premier előtti 
vetítés jegye 1350 forintos áron kapható a vetítésekre. 

Január 27., csütörtök
15 óra: Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában (természetfilm, 
62 perc, 2020)
16.30: Zárójelentés (118 perc, 2020)
19 óra: Megnyitó – majd: Kilakoltatás (88 perc, 2022). Premier előtti 
vetítés 
Január 28., péntek 
15 óra: A mi Kodályunk (dokumentumfilm, 90 perc, 2020)
16.45: Pesti balhé (104 perc, 2020)
19 óra: Eltörölni Frankot (99 perc, 2021). Közönségtalálkozó: Fabricius 
Gábor rendezővel és Fuchs Benjámin színésszel Váradi Ferenc rádiós 
műsorvezető beszélget.
Január 29., szombat 
12.30: Száműzöttek (dokumentum-játékfilm, 102 perc, 1991) – Kite-
kintő retro vetítés
14.30: Jób lázadása (96 perc, 1983) – Kitekintő retro vetítés
16.30: A feltaláló (életrajzi dráma, 120 perc, 2019). A vetítést kö-
vetően Gáspár Tibor színésszel, Kabay Barna producerrel és Petényi 
Katalin forgatókönyvíróval Rózsa Gábor, a Néztem egy filmet kritikusa 
beszélget.
19.30: Traumáinkon innen és túl (dokumentumfilm, 52 perc, 2020). 
Tóth Zsé Ferenc szereplővel és Szabó Béla szakértővel Reszegi László 
újságíró beszélget.
Január 30., vasárnap 
13 óra: A kuflik és az Akármi – 10 + 1 mese (rajzfilm, 74 perc, 2021)
14.45: Toxikoma (124 perc, 2021)
17 óra: Pecakúra (98 perc, 2021)
19 óra: Legjobb tudomásom szerint (123 perc, 2021)
A vetítést követően az alkotókkal Szénási Miklós író, újságíró beszélget.
Január 31., hétfő 
15 óra: Szent Ignác útja – Camino Ignaciano (dokumentumfilm, 94 
perc, 2021)
17 óra: Hajszra és cselőre (dokumentumfilm, 87 perc, 2021)
19 óra: Elk*rtuk (125 perc, 2021). Bánovits Vivianne és Mózes András 
színészekkel Rózsa Gábor kritikus beszélget.
Február 1., kedd 
15 óra: Magdolna (97 perc, 2020)
17 óra: Spirál (100 perc, 2020)
19 óra: Az unoka (115 perc, 2022)
Premier vetítés. A vetítést követően Deák Kristóf rendezővel Váró Kata 
Anna beszélget.

Legjobb tudomásom szerint

Február 2., szerda 
15 óra: Éjjeli őrjárat (magyar-román film, 113 perc, 2021)
17.15: A legjobb dolgokon bőgni kell (83 perc, 2021)
19.15: Hab (89 perc, 2020) Lakos Nóra rendezővel és Kerekes Vica 
színészszel Heller Zsolt esszéista, folkesztéta beszélget.
Február 3., csütörtök 
15.30: Nincs parancs! (dokumentumfilm, 71 perc, 2020)
17 óra: Így vagy tökéletes (105 perc, 2021)
19.15: Mentés másképp (110 perc, 2021) Rózsa Gábor rendezővel 
Szénási Miklós beszélget.
Február 4., péntek 
15 óra: Bogyó és Babóca 4. – Tündérkártyák (animációs film, 72 perc, 
2020)
16.30: El a kezekkel a papámtól (97 perc, 2021)
18.30: Külön falka (magyar-szlovák filmdráma, 98 perc, 2021)
20.30: Becsúszó szerelem (92 perc, 2020)
Február 5., szombat 
13 óra: Boxi - A kincs nyomában (animációs film, 61 perc, 2019)
14.30: Vad lovak – Hortobágyi mese (magyar–német–osztrák–svéd 
dokumentumfilm, 91 perc, 2021)
16.30: Testről és lélekről (116 perc, 2017). Kitekintő vetítés a 
Lélekmozi Filmklub keretében. Vendég. Enyedi Ildikó rendező, a  
6. Magyar Filmszüret védnöke. Moderátor, házigazda: Kovács Gellért 
Filmszerész
19.30: Bűnös város (magyar rövidfilm, 28 perc, 2021). Herendi Gábor 
rendezővel Rózsa Gábor kritikus beszélget.
Február 6., vasárnap 
13 óra: Űrpiknik (80 perc, 2021)
15 óra: A feleségem története (169 perc, 2021). Enyedi Ildikó rendező-
vel Kovács Gellért Filmszerész beszélget.
19 óra: Nagykarácsony (109 perc, 2021). A film alkotóival Váró Kata 
Anna beszélget.
Február 7., hétfő 
15.15: Szegénylegények (90 perc, 1966). Kitekintő retro vetítés
19 óra: Magyar Passió (95 perc, 2021). Eperjes Károly rendező/színész-
szel és Telekes Péter színésszel Heller Zsolt beszélget.
Február 8., kedd 
15.15: Kövek (dokumentumfilm, 83 perc, 2020)
19 óra: Természetes fény (magyar–lett–francia–német filmdráma, 103 
perc, 2021)
Nagy Dénes rendezővel Váradi Ferenc beszélget.
Február 9., szerda 
15.30: Tobi színei (dokumentumfilm, 81 perc, 2021)
17.15: Hét kis véletlen (105 perc, 2020)
19.30: Éden (magyar–román filmdráma, 153 perc, 2020)
Február 10., csütörtök 
15.30: Vad víz – Aqua Hungarica (természetfilm, 72 perc, 2021)
17 óra: Post Mortem (115 perc, 2021)
19.15: Békeidő (92 perc, 2020). Hajdu Szabolcs rendezővel Reszegi 
László újságíró beszélget.
Február 11., péntek 
15 óra: Hasadék (92 perc, 2021)
17 óra: Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre (95 perc, 
2020). Horvát Lili rendezővel és Stork Natasa színésszel Szénási 
Miklós beszélget.
20.30: Evolúció (magyar–német filmdráma, 97 perc, 2021)

A feleségem története
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O ÜZENET SZŐDEMETERRŐL. 
Tóth István nagyváradi fotómű-
vész kiállítása a Partium Házban 
látható  

Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Január 27. és február 11. között
6. Magyar Filmszüret az Apolló 
moziban.

O Január 29., szombat, 10 óra
Debreceni történelmi korok – íjász- 
és vívásszakosztály a Homokkerti 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Január 29., szombat, 10 óra
Komplex fejlesztő foglalkozás a 
népi hagyományok eszközeivel a 
Homokkerti Könyvtár és Köz. Térben.

O Január 29., szombat, 10.30
A tizenkét hónap – mesével egy-
bekötött kézműves foglalkozás az 
Újkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O  Január 29., szombat, 15 óra
Párizsi absztraktok finisszázs. Kávé-
házi kultúra és művészeti élet prog-
ramnap a Modemben.

O Január 29., szombat, 19 óra
Moziest: Mamma Mia, filmvetítés az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O Január 29., szombat, 19 óra
A kaméliás hölgy, avagy a kegy-
vesztettek tündöklése. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban (Kossuth u. 1.).

O Január 30., vasárnap, 10 óra
Miénk itt a tér. Lehet-e a fénynek 
képe: A Vojtina Bábszínház prog-
ramja.

O Január 30., vasárnap, 16 óra
Párizsi absztraktok: záró kurátori 
tárlatvezetés a Modemben.

O Január 30., vasárnap, 19 óra
DESzgráfia felolvasószínház – Oku-
láré Projekt. Téma: Újrahasznosítás. 
Előadás a DESz24-ben.

O Január 31., hétfő, 8.45
Egészségmegőrző torna nyugdíja-
soknak az Újkerti Közösségi Házban.

O  Január 31., hétfő, 15 óra
Debrecen büszkeségei – Az olim-
piák hősei. Helyismereti kiállítás a 
Petőfi Emlékkönyvtárban.

O Január 31., hétfő, 19 óra
A kaméliás hölgy, avagy a kegy-
vesztettek tündöklése. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Február 1., kedd, 10 óra
Felhőcirkusz / Szerencsés János, 
avagy az ördög három arany haj-
szála. A Vojtina Bábszínház előadá-
sa. 14 óra: Szerencsés János, avagy 
az ördög három arany hajszála.

O  Február 1., kedd, 16 óra
BoGart. Bors Györgyi és Gasztonyi 
Kálmán közös kiállításának meg-
nyitója a VOKE Egyetértés Művelődé-
si Központjában.

O Február 1., kedd, 17 óra
Waldorf – szakmai beszélgetés. 
„Szülők iskolája”, első osztály szervezé-
se a Méliusz-könyvtárban.

O Február 1., kedd, 19 óra
A kaméliás hölgy, avagy a kegy-
vesztettek tündöklése. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Február 2., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina: Szerencsés János, avagy az 
ördög három arany hajszála.

O Február 2., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 2., szerda, 19 óra
Pass Andrea: Finálé. A Csokonai 
Színház előadása a Lovardában.

O Február 3., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina: Szerencsés János, avagy az 
ördög három arany hajszála. 

O Február 3., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Jób köny-
ve. Fenyvesi Péter Pál előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 3., csütörtök, 19 óra
Löki Viktor: Isten átnyúl a farmeron 
és Mészáros Urbán Szabó Gábor:  
A győri regény című könyvek be-
mutatója az Incognito Clubban.

O Február 3., csütörtök, 19 óra
Pass Andrea: Finálé. A Csokonai 
Színház előadása a Lovardában.

O Február 4., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina: Szerencsés János, avagy az 
ördög három arany hajszála. 

O Február 6., vasárnap, 10 óra
Vojtina: Szerencsés János, avagy az 
ördög három arany hajszála. 10 óra: 
Babusgató a Játszószínházban.

O Február 6., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Színes kísér-
letek. Ismeretterjesztő programsoro-
zat az Agórában.

O Február 7., hétfő
Józsai Irodalmi Kör – foglalkozá-
sok óvodások és iskolások részére 
a Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Február 7., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató a 
Játszószínházban.

O Február 7., hétfő, 17 óra
Görög táncház az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 7., hétfő, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Irodalmi Laborban.

O Február 8., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi. Manó-
népség mulatni megy – a Méliusz-
könyvtárban.

O  Február 8., kedd, 14 óra
Gombák földjén – a Természettár 
kiállítása a Méliusz-könyvtárban.
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O Február 8., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptomi Klub előadás-
sorozata a Méliusz-könyvtárban.

O Február 8., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 8., kedd, 19.30
Brahms-sorozat – II. hangverseny. 
Fejérvári Zoltán és a Kodály Filhar-
monikusok koncertje a Kölcsey Köz-
pontban.

O Február 8., kedd, 9.30 és 11 óra
Vojtina Bábszínház: Az égig érő fa – 
előadás a Játszószínházban.

O Február 8., kedd, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Irodalmi Laborban.

O Február 9., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri 
mesék. 

O Február 9., szerda, 10 óra
Itt a farsang, áll a bál – kézműves 
játszóház óvodásoknak a Józsai 
Közösségi Házban.

O Február 9., szerda, 15 óra
Állítsuk meg az időt. Szénási Miklós 
és Heller Zsolt könyvbemutatója a 
DAB-székházban.

O Február 9., szerda, 18.15
A mantrák szimbolikája, ereje – 
előadás, gyakorlatok Kövesi Péter 
reikimesterrel az Újkerti K. Házban.

O Február 10., csütörtök, 
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: 
Iciri-piciri mesék. 9.30 és 11 óra: 
Az égig érő fa a Játszószínházban.

O Február 10., csütörtök, 10 óra
Farsang farki mulatság. Program 
gyerekeknek a Tímárházban.

O Február 10., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – A zsoltá-
rok könyve. Ócsai Tamás előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 11., péntek
A Művészi Zene Kör farsangi kon-
certje a Borsos-villában.

O Február 11., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Iciri-piciri 
mesék. 

O Február 11., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Február 11., péntek, 16 óra 
Szólj be a papnak! – #boldogcsalád 
felolvasó-színházi előadás és be-
szélgetés a színészekkel és papokkal 
a DESz24-ben.

O Február 12–13.
Tradicionális reiki I. Kövesi Péter 
reikimesterrel és Domokiné Tóth 
Mária reikimesterrel az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Február 12–13., 11 óra
Love is in the air – Szaunamaraton 
az Aquaticum Szaunavilágban.

O Február 12., szombat, 10.30
Bogyó és Babóca a jelmezbálban 
– papírszínház, kézműves foglako-
zás az Újkerti Könyvtár és Közösségi 
Térben.
 
O Február 12., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Rajzoljunk 
3D-ben! Játékos foglalkozássorozat 
az Agórában.

O Február 12., szombat, 13.30
Aquafitness, Aqua Manó Party 
az Aquaticum Mediterrán Élmény-
fürdőben. 19 óra: Moziest – Római 
vakáció, filmvetítés az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Február 12., szombat, 19 óra
Főnök a pácban – vígjáték két 
részben. A Spirit Színház előadása 
a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O Február 12., szombat, 21 óra
Be Massive-farsang a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Február 13., vasárnap 
Hangos szülinap az Agórában.

O Február 13., vasárnap, 10 óra
Iciri-piciri mesék. A Vojtina Bábszín-
ház előadása a Színházteremben.

O Február 14., hétfő, 10 és 14 óra
A Vojtina Bábszínház farsangi prog-
ramja a Játszószínházban.

O Február 15., kedd 
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: 
Iciri-piciri mesék. 9.30, 11 és 14 óra: 
farsangi program a Játszószínház-
ban.

O Február 15., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 15., kedd, 10.30
Valentin-nap a Méliusz-könyvtárban. 

Kézműves feladatok, kvíz és mesék 
kicsiknek és nagyoknak.

O Február 15., kedd, 16.30
Priskin Annamária kurátor tárlat-
vezetése az Elveszett Paradicsom 
– a mezolit vadászok letűnt világa 
kiállításban a Déri Múzeumban.

O Február 15., kedd, 19 óra
Dante: Pokol. Az Orlai Produkció és 
a Katona József Színház vendégelő-
adása a Csokonai Irodalmi Laborban.

O Február 16., szerda
Vojtina: 10 és 14 óra: Iciri-piciri 
mesék. 9.30, 11 és 14 óra: farsangi 
programja a Játszószínházban.

O  Február 16., szerda, 15.30
Együtt. Újra. Kiállítás a Simonffy 
utcai Ifiházban. 

O  Február 16., szerda, 16 óra
Palásti Renáta festőművész Szín-te-
rek című kiállításának megnyitója 
a DAB-székházban. Megtekinthető 
március 21-éig.

O Február 16., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 16., szerda, 18.15
Szeresd az életet! – az életöröm 
gyakorlása. Előadás, beszélgetés 
Csikai Erzsébet orvossal az Újkerti 
Közösségi Házban.

O  Február 17.
Épületes lélek. Gesztelyi Nagy 
Zsuzsanna és Posta Máté kortárs 
festőművészek évadnyitó kiállítása 
a Bényi Galériában. Megtekinthető: 
március 24-éig.

O Február 17., csütörtök, 10 óra
Farsangi játszóház az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Február 17., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: 
Iciri-piciri mesék. 9.30, 11 és 14 óra: 
farsangi programja a Játszószínház-
ban.

O Február 17., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – A példa-
beszédek könyve. Ócsai Tamás elő-
adása a Méliusz-könyvtárban.

O Február 17., csütörtök, 19 óra
A Concerto Budapest hangversenye 
a Kölcsey Központban.

O Február 18., péntek
Vojtina Bábszínház: 10 és 14 óra: 

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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Iciri-piciri mesék. 9.30, 11 és 14 óra: 
farsangi programja a Játszószínház-
ban.

O  Február 18., péntek, 17 óra
Etno-Art kiállítás a Tímárházban.

O Február 18., péntek, 18 óra
Giuseppe Verdi: A trubadúr. A Cso-
konai Színház előadása a Kölcsey 
Központban.

O Február 19., szombat
Józsai Kertbarátkör megyei borver-
senye a Józsai Közösségi Házban.

O Február 19., szombat, 9 óra
Egyháztáji vásár a Leány utca 2. 
szám alatt.

O Február 19., szombat, 10 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés Mű-
velődési Központjában.

O  Február 19., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O  Február 19., szombat, 15 óra
Farsangi családi délután az Ondódi 
Közösségi Házban.

O Február 19., szombat, 19 óra
Szakaszhatár-koncert a DESz24-ben.

O Február 20., vasárnap
Csak Design-vásár a Debreceni 
Egyetem Díszudvarán.

O Február 20., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: 10 óra: Iciri-pi-
ciri mesék. 10 óra: A csúnya kislány 
a Játszószínházban.

O Február 20., vasárnap, 10 óra
V-37 Debreceni Galamb- és Kisállat-
tenyésztők Egyesületének kiállítása 
a Józsai Közösségi Házban.

O Február 20., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Az óceánok 
legmélyén. Ismeretterjesztő prog-
ramsorozat az Agórában.

O Február 20., vasárnap, 18 óra
Giuseppe Verdi: A trubadúr. A Cso-
konai Színház előadása a Kölcsey 
Központban.

O Február 21., hétfő, 19 óra
A nagybőgő. A Csokonai Színház 
előadása a Csokonai Irodalmi Labor-
ban.

O Február 22., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 22., kedd, 11 óra
Véradás a Simonffy utcai Ifiházban.

O Február 22., kedd, 17 óra
A múlt nyomában programsorozat: 
Gellén József helytörténész előadá-
sa a Méliusz-könyvtárban.

O Február 22., kedd, 18 óra
Giuseppe Verdi: A trubadúr. A Cso-
konai Színház előadása a Kölcsey 
Központban.

O Február 23., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé.

O  Február 23., szerda, 14 óra
Az ötvenes évek tapasztalatai mai 
szemmel, és a kommunista diktatú-
rák bűnei – emlékkiállítás a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 23., szerda, 18 óra
Velünk élő opera. Ujvárosi Andrea 
zenés beszélgetéssorozata a Csoko-
nai Irodalom Laborban.

O Február 23., szerda, 18.15
Az éneklés, a dalok energiája, ha-
tása az egészségünkre. Domokiné 
Tóth Mária előadása az Újkerti Közös-
ségi Házban.

O Február 24., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé.

O  Február 24., csütörtök, 17 óra
Maticska Jenő Képzőművészeti Kör 
és Korpela Matti Armas kiállításá-
nak megnyitója a Józsai K. Házban.

O Február 24., csütörtök, 18 óra
Kulisszák. Ráckevei Anna beszél-
getéssorozata a Csokonai Irodalom 
Laborban.

O Február 24., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – A prédiká-
tor könyve. Dankó Ferenc előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 24., csütörtök, 19 óra
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Február 25., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Maskarádé.

O Február 25., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Február 25., péntek, 17 óra
A cívisváros régészeti öröksége 
– Falusi templomok Debrecen hatá-
rában. D. Szabó László régész vetített 
képes előadása Déri Múzeumban.

O Február 25., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea 
operaénekes előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 25., péntek, 19 óra
Amerikából jöttem. Filmes és 
klasszikus hangzások, világhíres 
kórusszerzők, effektusok és színes, 
farsangi kavalkád az amerikai kon-
tinensről a Debreceni Egyetem Aulá-
jában. A Kodály Kórus Debrecen és a 
Kodály Filharmonikusok koncertje.

O Február 25., péntek, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Irodalmi Laborban.

O Február 25., péntek, 20 óra
Galaxisok, Analog Balaton, The 
Crams: koncertek a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O Február 26., szombat
Hagyományőrző családi délután a 
Simonffy utcai Ifiházban.

O Február 26., szombat
Farsang farka – farsangi játékok a 
Motolla Egyesülettel a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Február 26., szombat, 10.30
Itt a farsang, áll a bál! – beöltözős 
farsangi mulatság az Újkerti Könyv-
tár és Közösségi Térben.

O AZ ÉN SZEMEMMEL. A magyar-
országi Depeche Mode-rajongók 
dokumentumfilmjét (Misli Balázs, 
László Tamás, valamint Hajdu Linda 
szerkesztő-riporter alkotását) az 
Apolló mozi is bemutatja február 
12-én. Exkluzív és egyszeri alkalom 
lesz, egy igazi nagy buli, ahol a 
film után a közönség találkozhat az 
alkotókkal, a programot pedig egy 
pazar koncert zárja, fellép ugyanis a 
The Best of Mode (Depeche Mode 
Tribute Band) a legnagyszerűbb 
Depeche Mode-dalokkal.
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O Február 26., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O Február 26., szombat, 16.30
Maskarádé. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Kossuth téren.

O Február 26., szombat, 16 óra
Nótaest a Debreceni Magyarnóta 
Egyesület szervezésében a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Február 26., szombat, 17 óra
Homo Ludens Project – Bogusław 
Schaeffer: Szövegkönyv egy 
nemlétező, ám lehetséges instru-
mentális színészre. Vendégjáték a 
DESz24-ben.

O Február 26., szombat, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt vacsorára. 
A Csokonai Színház előadása a 
Csokonai Irodalmi Laborban.

O Február 26., szombat, 20 óra
Hétköznapi Csalódások – Csókol 
Attila lemezbemutató koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Február 27., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Miénk itt a tér! 
Farsangoljunk – a Színházteremben.

O Február 27., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Bolygógyár. 
Programsorozat az Agórában.

O Február 28., hétfő, 14 óra
Bolgár tavaszünnep – Martenyica-
készítés a Józsai Közösségi Házban.

O  Március 1–11.
Jönnek a huszárok. Játékos, mesés 
foglalkozás a Méliusz-könyvtárban.

O Március 1., kedd, 16 óra
175 év – 175 kép. Kiállítás Nehéz 
György gyűjteményéből a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O  Március 1., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptomi Klub előadás-
sorozata a Méliusz-könyvtárban.

O Március 1., kedd, 17 óra 
Izoláció – Váczi Lilla fotókiállítása a 
koronavírus-járvány alatti hétköz-
napokról a DESz24 udvarán.

O Március 1., kedd, 19.30
Brahms-sorozat – III. hangverseny. 
Ránki Fülöp és a Kodály Filharmoniku-
sok koncertje a Kölcsey Központban.

O Március 2., szerda, 15 óra 
Papp Lajosné (Mzsuzsó) – Borika 

életmeséi könyvbemutató a DAB-
székházban.

O Március 2., szerda, 16 óra 
Karády Katalint Kedvelők Klubja a 
Méliusz-könyvtárban.

O Március 2., szerda, 19 óra
Ami késik, nem múlik – zenés víg-
játék 2 részben. A Gergely Theáter 
előadása a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Március 3., csütörtök, 15 óra
XII. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud? 
a Simonffy utcai Ifiházban.

O Március 3., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Énekek 
éneke. Restás László előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Március 5., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás az Agórában.

O Március 6., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Egy letűnt 
világ urai. Ismeretterjesztő program-
sorozat az Agórában.

O Március 6., vasárnap, 19 óra
DESzgráfia felolvasószínház – Oku-
láré Projekt. Téma: Műtő. Előadás a 
DESz24-ben.

O Március 7–11.
Kis Huszárok – 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc. Foglalkozá-
sok óvodások és iskolások részére a 
Józsai Könyvtár és Közösségi Térben.

O Március 7., hétfő
Tavaszelő – foglalkozások óvodá-
sok és iskolások részére a Józsai 
Könyvtár és Közösségi Térben.

O Március 8., kedd, 10.30
Hangbújócska zenebölcsi a Méliusz-
könyvtárban.

O  Március 8., kedd, 15 óra
Nőnapi kiállítás a Józsai Közösségi 
Házban.

O Március 8., kedd, 16.30
Priskin Annamária kurátor tárlat-
vezetése az Elveszett Paradicsom 
– a mezolit vadászok letűnt világa 
kiállításban a Déri Múzeumban.

O Március 8., kedd, 17 óra
Kreatív sziget. Kreatív programok a 
Méliusz-könyvtárban.

O Március 8., kedd, 19.30
Brahms-sorozat – IV. hangverseny. 
Haruka Nagao, Devich Gergely és a 

Kodály Filharmonikusok koncertje a 
Kölcsey Központban.

O Március 9., szerda, 14 óra
Kopácsi Sándor születésének cen-
tenáriumán előadás, filmvetítés a 
Méliusz-könyvtárban.

O Március 9., szerda, 14 óra
Március 15-i megemlékezés – elő-
adás, kiállítás a Józsai Közösségi 
Házban.

O Március 10., csütörtök, 10 óra
Újkerti Nyitott Műhely sorozatban: 
’48-as játszóház az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Március 10., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Ézsaiás 
próféta könyve. Csizmadia Róbert 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Március 11., péntek, 14 óra
Ünnepekre készülünk – program a 
Tímárházban.

O Március 11., péntek, 14.30
Menő-Manó kreatív kézműves fog-
lalkozások az István Úti Könyvtárban.

O Március 11., péntek, 19.30
Müller Péter Sziámi and Friends- és 
LED-koncert a Nagyerdei Víztorony-
ban.

O Március 12., szombat
Táncház a Motolla Egyesülettel a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 12., szombat, 10.30
Emlékezés az 1848–49-es szabad-
ságharcra. Kézműveskedéssel egy-
bekötött gyermekfoglalkozás az 
Újkerti Könyvtár és Közösségi Térben.

O Március 12., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Mit tud a leve-
gő? Foglalkozássorozat az Agórában.

O Március 12., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O Március 13., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei 
Stadion északi parkolójában.

O Március 13., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Ragacsságok 
az Agórában.

O Március 14., hétfő, 13.30
Tematikus családi nap – családi 
vetélkedő vizes kalandokkal az 
Aquaticum Mediterrán Élményfür-
dőben.
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Nagy tervekkel készül a 2022-es 
szezonra Kozák Luca. Az olimpikon 
gátfutóra idén is komoly megmé-
rettetések várnak fedett pályán és 
szabadtéren egyaránt. A sikeres 
nemzetközi szereplések mellett 
célja, hogy saját országos csúcsain 
is faragjon néhány századot.

A futás mellett komoly erőnléti 
gyakorlatokkal készül a hamaro-

Elképesztő formában van Battai 
Sugár Katinka. Az Interfencing 
Debrecen SC 18 éves versenyzője 
nem akármilyen téli sorozatot 
tud maga mögött: novemberben 
junior Magyar Kupát nyert, de-
cemberben előbb a lengyelországi 
Sosnowiecben végzett első helyen 
a szezon első junior (U20) Világ-
kupáján, majd a felnőtt magyar 
bajnokságon szerzett ezüstérmet.

A karácsonyi, újévi szünet sem 
vetette vissza Dávid László válo-
gatottkeret-tag, olimpikon tanít-
ványának teljesítményét, hiszen a 
2022-es esztendő első nemzetközi 
versenyén, a Héraklész Budapest 
Kupán – a junior Világkupa-sorozat 
második állomásán – veretlenül 
győzött. Egyedül a döntőben kény-
szerült szoros küzdelemre, ahol – a 
lengyelországi fináléhoz hasonlóan 
– ismét válogatott csapattársát, 
Szűcs Lucát múlta felül 15–14-re.

A csoportkörben Sugi mind 
a hat mérkőzését megnyerte, 

Súlyt emel az olimpikon gátfutónő

san kezdődő fedett pályás idényre 
Kozák Luca. A Debreceni Sport-
centrum országos bajnok gátfu-
tója november elején kezdte el a 
felkészülést 2022-re, és már alig 
várja, hogy újra versenyezzen.

– Az alapoktól kezdtünk el min-
dent újra felépíteni. A rajtomat egy 
kicsit szétszedtük és újra felépí-
tettük; ugyanez igaz a futásomra 

Sugárzó formában a debreceni kardtündér
ráadásul a legjobb tusaránnyal, 
így első kiemeltként jutott tovább 
az egyenes kieséses táblára, ahol 
simábbnál simább asszók követték 
egymást, és a legjobb nyolcba 
jutásért 15–1-re verte orosz 
ellenfelét.

– Jó érzés, hogy eddig ilyen 
remekül sikerült a korosztályos 
szezon. Nagyon szép lenne, ha 
a folytatás is hasonló lenne; én 
mindent meg fogok tenni érte – ér-
tékelt Battai Sugár győzelme után.

is. Kíváncsi vagyok, ez az éles 
futásokban hogyan fog kijönni, és 
látszani fog-e, mennyi dolgoztam 
rajta – nyilatkozta az atléta.

Kozák Luca az elmúlt években 
verhetetlen volt a hazai mezőny-
ben, és a nemzetközi versenyeken 
is letette a névjegyét. Idén is nagy 
célokkal készül mind a fedett, 
mind a szabadtéri szezonra.  
A sikeres Európa- és világbajnoki 
szereplés mellett saját országos 
csúcsait is szeretné megjavítani 
mind 60, mind 100 méter gáton.

–  Már nagyon illene egy kicsit 
jobbat futni, és nagyon szeretnék 
is. A fedett pályás szezon időben 
nagyon rövid, a 60 gát meg a 
távban, így ott bármi megtörtén-
het. 100 gáton  az a célom, hogy 
még stabilabb legyek, tehát 12:70 
és 80 között tudjak bármikor futni, 
és akkor beszélhetünk arról, hogy 
esetleg egy újabb egyéni csúcsot 
állítsak be – fogalmazott.

– Nagyszerű eredmény Sugi 
első helye. Végig magabizto-
san vívott. Voltak ugyan ki-
sebb hullámvölgyek, de rendre 
profi módon oldotta meg ezeket. 
Megérdemelt az újabb Világkupa-
győzelem. A Gerevich György-em-
lékversenyt megnyerni hatal-
mas presztízs (Gerevich György 
Szilágyi Áron nevelőedzője volt 
– a szerk.) – nyilatkozott Dávid 
László, a debreceni szakosztály 
mestere.
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A koronavírus-járvány árnyékában is 
jól kezdte a 2022-es esztendőt a DVSC 
Schaeffler női kézilabdacsapata.

Mint ismeretes, a DVSC Schaeffler női 
kézilabda-csapata az előrelépés elvárá-
sával indult neki a 2021/2022-es bajnoki 
szezonnak. A csapat irányítói úgy vélték, 
hogy optimális esetben akár a bronzérem is 
elérhető lehet.

Nos, a Loki a világbajnokság miatti 
hosszú leállás előtt meg is felelt ennek az 
elvárásnak, hiszen a gárda – a Győr és a 
Fradi mögött – a harmadik helyet foglalta 
el a tabellán úgy, hogy mindössze két vere-
séget szenvedett el, ám ebben a két találkozóban is 
benne volt a győzelem, de legalábbis a pontszerzés 
lehetősége. 

A vébé által teremtett szünetben aztán jött a 
nagy kirajzás, ami nagy dicsőség és nagy nehézség 
is egyaránt. Hiszen Bordás Réka, Planéta Szimonet-
ta, Tóvizi Petra és Vámos Petra válogatott szerep-
lése kivonta őket a közös munkából, sőt a felnőtt 
keret utánpótláskorú játékosai sem állhattak sokáig 
Szilágyi Zoltán vezetőedző rendelkezésére. 

A téli szünetben történt a játékoskeretben is 
némi változás, hiszen Török Lilly és Vámosi Panna 
távozott a Mosonmagyaróvár, illetve a Békéscsaba 
gárdájához. A „bevételi oldalon” pedig – Mariana 
Costa után – egy újabb brazil világbajnokot köszönt-
hetett a Loki, a nyáron már visszavonult Deonise 
Fachninello ugyanis edzésbe, majd csatasorba is állt. 

Majd eljött a Covid újabb fellángolása, ami egyre 
inkább újra „beletenyerelt” a meccsek folyásába.  
A Lokinak először a hazai bajnoki meccse maradt el 
az Alba Fehérvár ellen – a két pontot a szövetség 
érvényes rendelkezései alapján a Loki megkapta 

Jól sikerült az új esztendő startja

–, majd Siófokra úgy kényszerült elutazni a csapat, 
hogy nem számíthatott sérülés, illetve betegség 
miatt Kovács Anna, Planéta Szimonetta, Vámos Mira, 
Korsós Dorina és Karina Jezsikava játékára. A Loki 
azonban úrrá lett a nehézségeken, és hatalmas csa-
tában elhozta a nagyon fontos két bajnoki pontot a 
Balaton partjáról. A hiányzók távollétében pedig egy 
feltörekvő fiatal és egy ezer csatát megélt játékos 
vált a siófoki győzelem kulcsfigurájává. Vámos Petra 
villanásai mellett ugyanis Poczetnyik Luca bátor 
átlövőjátéka, illetve Deonise Fachinello hatalmas 
rutinja ért aranyat a nemrégiben szebb napokat is 
megélt siófokiak csarnokában. Így azután elléptek a 
debreceniek a vetélytársaktól a bronzérem megszer-
zéséért folytatott küzdelemben.

Jól sikerült tehát – a nehézségek ellenére – az új 
esztendő startja. Erre alapozva bízni lehet abban, 
hogy a pandémia nem borítja fel az erőviszonyokat, 
és a nagy tavaszi erőpróbákra már a Loki minden 
kulcsembere hozzá tudja tenni a magáét a csapat 
eredményességéhez. S ha így lesz, a szezon végén 
ismét szépen csillogó érmek kerülhetnek a vitrinekbe.

O KUPADÖNTŐ A FŐNIXBEN. Újra Debrecen lesz a 
házigazdája a férfi kosárlabdázók K-gálájának, melyen az esz-
tendőzáró bajnoki rangsor nyolc legjobb együttes csatázhat a 
trófeáért. A DEAC ismét kiharcolta a szereplés jogát.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében már 
megtartották a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa sorsolását. Az 
eseményen az MKOSZ főtitkára, Bodnár Péter bejelentette, hogy 
a megújult Főnix Aréna lesz a nyolcas döntő helyszíne március 
31. és április 2. között.

A DEAC Tungsram együttese a negyeddöntőben az Alba Fe-
hérvárral mérkőzik majd meg, továbbjutás esetén pedig a Falci 
Volvo Alpok Autó Szombathely–Naturtex Szegedi TE Szedeák 
találkozó győztesével küzdhetnek meg a döntőbe jutásért.

A Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa negyeddöntőinek párosításai:
Felső ág: Szombathely–Szeged / DEAC–Fehérvár

Alsó ág: Körmend–Szolnok / Nyíregyháza–Kecskemét

A DEAC HOKISAI, akárcsak tavaly, 2022-ben is le-
győzték a Magyar Kupa döntőjében a fehérváriakat 
- Fotó:  MTI/Vasvári Tamás
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A hazai futballélvonalban vál-
tozatlanul 12 együttes szerepel 
majd, viszont a másodosztály 
jelenleg húszcsapatos létszámát 
két lépcsőben, 2024-re tizenhat-
ra csökkentik – döntött a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
elnöksége, amely elfogadta a 
2022/23-as bajnoki és kupa-ver-
senykiírást, illetve meghatározta 
a versenynaptárat is.

Az MLSZ elnöksége továbbra 
sem tett le az OTP Bank Liga 
létszámának növeléséről. Ennek 
feltétele – a már végbement 
infrastrukturális fejlődés és 
pénzügyi stabilitás mellett – az 
akadémiai munka, az után-
pótlás-nevelés színvonalának, 
továbbá a magyar játékosok 
arányának jelentős növekedése. 
Ezek megvalósulásáig a jelenlegi 
lebonyolítási forma marad ér-
vényben.

Az OTP Bank Liga lebonyo-
lításában tehát nincs jelentős 

Szűkül a mezőny a jéghegy csúcsa alatt
változás, a résztvevő 12 csapat 
változatlanul három teljes kört 
játszik, s a szezon július utolsó 
hétvégéjén rajtol – re-
mélhetőleg a Loki 
továbbra is ott 
lesz az NB 
I-ben.

Az élvo-
nallal egy 
időben indul 
a küzdelem 
a húsz-
csapatos 
másodosz-
tályban, amely 
két lépcsőben 
előbb 18, majd 16 
csapatos formában 
folytatódik. Kiemelték: az NB 
II-es színvonal emelése, a kiéle-
zettebb harc, továbbá az egy 
csapatra eső források növelése 
érdekében a következő idény zá-
rása után, 2023-tól 18 klubbal, 
majd 2024-től 16 együttessel 

rajtol a másodosztály, míg az NB 
III-ban, ugyancsak 2023/24-től, 
négy csoportban szintén 16-16 

együttes szerepelhet. Je-
lenleg három hajdú-

bihari gárda játszik 
a harmadosztály 

Keleti cso-
portjában: a 
DEAC, a Haj-
dúszoboszló 
és a DVSC II.

A jelenleg 
tíz klubot 

versenyez-
tető férfi 

futsalbajnokság 
tizenkét csapatosra 

bővül, nagyobb lehető-
séget adva a fiatal tehetségek-
nek a bemutatkozásra, magas 
színvonalú versenyzés általi fej-
lődésre. Megyénkből a férfiaknál 
a Mezei Vill FC Berettyóújfalu 
és a DEAC, a hölgyeknél a DEAC 
szerepel az I. ligában.
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FUTSAL
FÉRFI NB I
Január 31., hétfő, 18.30: DEAC–Újpest és Berettyóújfa-
lu–Veszprém 
A rájátszás programja ezt követően, az alapszakasz 
befejezése után tisztázódik.

NŐI NB I
Január 29., szombat, időpont később: Csepel–DEAC
Február 5., vasárnap, időpont később: DEAC–Astra Üllő
Február 12., vasárnap, időpont később: TFSE–DEAC
Február 19., vasárnap, időpont később: DEAC–Tolna
A rájátszás programja ezt követően, az alapszakasz 
harmadik körének zárása után tisztázódik.
 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Január 28., péntek, 18.30: DEAC–Brassó
Január 31., hétfő, 18 óra: DEAC–Csíkszereda
Február 2., szerda, 18 óra: DEAC–MAC Újbuda

Február 4., péntek, 18 óra: UTE–DEAC
Február 6., vasárnap, 18.30: DEAC–Dunaújváros
A rájátszás programja az alapszakasz február 19-i befe-
jezése után tisztázódik.
 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Január 29., szombat, 18 óra: DEAC–Kaposvár
Február 5., szombat, 18 óra: Zalaegerszeg–DEAC
Február 12., szombat, 18 óra: DEAC–Oroszlány
Február 16., szerda, 18 óra: Szeged–DEAC
Március 12., szombat, 18 óra: DEAC–Paks
 

LABDARÚGÁS
NB I
Február 5., szombat, 19.30: Fehérvár–DVSC
Február 12., szombat, 17 óra: DVSC–Mezőkövesd

Február 20., vasárnap, 15.30: Puskás AFC–DVSC 
Február 27., vasárnap, 17 óra: DVSC–MTK
Március 5., szombat, időpont később: Honvéd–DVSC
Március 12., szombat, időpont később: DVSC–Újpest

NB III:
Február 13., vasárnap: Hajdúszoboszló–Újpest II (11 óra), 
DEAC–Törökszentmiklós (14), Kazincbarcika–DVSC II (16)
Február 20., vasárnap: DVSC II–Békéscsaba II (11), Tály-
lya–Hajdúszoboszló (14) és Hidasnémeti–DEAC (14)
Február 27., vasárnap: Hajdúszoboszló–Sényő (11), 
DEAC–Putnok (14) és Tiszafüred–DVSC II (14)
Március 6., vasárnap: DVSC II–Tiszaújváros (11), Salgó-
tarján–Hajdúszoboszló (14), Jászberény–DEAC (14)
Március 13., vasárnap: DVSC II–Újpest II (14), Hajdúszo-
boszló–Tállya (14) és Füzesgyarmat–DEAC (14)

NŐI KÉZILABDA
Február 11., péntek, 18 óra: Kisvárda–DVSC Schaeffler
Február 18., péntek, 18 óra: DVSC Schaeffler–Szombat-
hely
Február 25., péntek, 18 óra: Budaörs–DVSC Schaeffler
Március 12., szombat, 18 óra: DVSC Schaeffler–Vác
 

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
Január 29., szombat, 16 óra: DVSE–Eger
Február 2., szerda, 19.15: DVSE–OSC Újbuda
Február 12., szombat, 16 óra: DVSE–Szentes
Február 16., szerda, 19.30: Miskolc–DVSE
Február 19., szombat, 19 óra: Honvéd–DVSE
Február 26., szombat, 16 óra: DVSE–BVSC Zugló
Március 2., szerda, 19.15: DVSE–UVSE
Március 9., szerda, időpont később: Vasas–DVSE
Március 12., szombat, 16 óra: DVSC–FTC

Fotó: deac.hu

Fotó: dvsc.huSportprogramok

Fotó: dvse.hu
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg is 
lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 13 éve működő, szokatlanul 
olcsó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget Ma-
gyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai mi-
nősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehetősebb 
vásárlók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt a cél, 
hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő szemüve-
geket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vásárol, 
nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a nemes bútor-
zatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon előállított, szép és 
tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szemüvegdisz-
kont 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

A SZEMÜVEG NEM LUXUS!
13 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Megfejtéseiket február 14-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

Az utolsó remény című, Kossuth 
Lajosról szóló filmjéből sorsolunk 
ki két darab DVD-t. Ezt szerkesz-

tőségünkben vehetik át.
Előző számunk 

szerencsés megfejtői: 
Dobosné Rácz Éva, 

Mészöly Géza utca 10. 
László Zsófia, Szabó Pál u. 42/A

Még látható
tárlatok
Népi hangszerek a Déri 
Múzeum néprajzi gyűjte-
ményéből – március 15-éig.
In memoriam Borbély 
Szilárd. Időszaki kiállítás 
Tamus István grafikáiból a 
Debreceni Irodalom Házában 
– március 20-áig.
Elveszett Paradicsom – 
A mezolit vadászok letűnt 
világa. Időszaki régészeti 
kiállítás a Déri Múzeumban 
– április 17-éig.
Elefántfogó. Időszaki kiállí-
tás Grela Alexandra illuszt-
rátor, festőművész alkotá-
saiból a Debreceni Irodalom 
Házában – július 3-áig.
Határeset – Kortárs reflexi-
ók a közép-kelet-európai 
identitásról című kiállítás a 
Modemben – április 10-éig.
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MELLÉKLET

KOMOLYZENE 
A KÖLCSEYBEN
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ÉS A NEMZETI 
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ZENEKAR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Debreceni Korzó
Információs kiadvány

2022. január 28.–március 4.

O KOKAS KATALIN 
hegedű- és brácsaművész 
lesz a Concerto Budapest 
hangversenyének szólistája a 
Kölcsey Központban február 
17-én. Fotó: Emmer László

 Lapigazgató: Dr. Szabó József

 Kiadó: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 

Előkészítés, arculat: Török József

 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.

  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.

Vendégjáték Szegedről
Szövegkönyv egy nem létező, ám lehetséges instru-
mentális színészre: a szegedi Homo Ludens Project 
produkcióját a debreceni közönség is láthatja a 
Batthyány utca 24. alatti DESz24 klubban, február 
26-án, szombaton 17 órától.

A Homo Ludens Project stábja így ajánlja ezt az 
előadást!

„Azt mondják, nagy fába vágja a fejszéjét, aki 
egy Bogusław Schaeffer-szöveghez nyúl. Schaeffer 
zseni, a szövegei komplexek, zeneszerzőként 
viszonyul a színházhoz, játékra hívja az alkotókat. 
Pontosabban fogalmazva, kihívás elé állítja őket. 
Ugyanis felül kell emelkedniük a megszokotton, a 
könnyűn, a népszerűn és a biztonságoson. Ha ez 
sikerül, cserébe igazi színházzal jutalmaz meg.

Mi egyenesen rajongunk az ilyen kihívásokért, így 
esett a választásunk az alábbi szövegkönyvre. Mert 
humoros. Mert aktuális. Mert meglepő. Mert vitára 
sarkall. Mert máshogy szemléli a színházat, mint 
ahogy azt megszokhattad. Ha szeretsz nevetni, ha 
szeretsz gondolkodni, gyere el, és ismerd meg a 
lengyel zeneszerző és drámaíró világát.”

Az előadás közreműködői: Ács Tamás, Szilágyi 
Szabolcs, Szilasi Tamás, Nahóczki Viktor. A szöve-
get Pászt Patrícia fordította, a játékot Benkő Imola 
Orsolya rendezte.

Fotó: Tandari Anita

Idén 140 éves lesz a Zsuzsi
Mozgalmas és eredményekkel teli évet zárt Magyar-
ország legrégebbi keskeny nyomközű vasútja. Ahogy 
Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, az elmúlt évek 
nagyon sok kihívást tartogattak, ám jól 
vették az akadályokat, és a 2021-es 
évet teltházas programokkal, ill. 
rekord utasszámmal zárták.

Mint sorolja, a Future of Debre-
cen mozgalommal közösen hozzá-
járultak a Debrecen környéki erdők 
megtisztításához, és a Debreceni 
Karitatív Testülettel közösen segítet-
tek a nyári gyermekfelügyeletben részt 
vevő fiataloknak tartalmasan tölteni a szabad-
időt. Együttműködtek a Méliusz Könyvtárral az olvasás 
és a könyvek népszerűsítésében, és részt vettek a Galiba 
Gyermekfesztiválon, a Kulturális Örökség Napokon, az 
Európai Mobilitási Hét és a Nemzetközi Autómentes Nap 
programjain, emellett csatlakoztak a Magyar Turisztikai 
Ügynökség országjáró ismeretterjesztő akciójához, a 
Kajlához is. Az idei fontos mérföldkő a Zsuzsi számára, 
hiszen 140 éve, 1882. július 16-án nyitották meg a vas-
út első szakaszát Debrecen-Fatelep és Nyírmártonfalva 
között, az országban egyedülálló módon 950 mm-es 
nyomtávolsággal: a terv az, hogy a kerek évfordulóhoz 
méltó programokkal és akciókkal várják utasaikat.
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