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„Egy zenész akkor érzi magát a leg-
jobban, amikor játszik. Van olyan, 
hogy nem az a legjobb napja, de 
akkor is az a legjobb, mert az a 
legközelebbi.”

Tátrai Tibor gondolatait alapul 
véve, szeretnénk, ha minél több 
debreceni zenész jól érezné magát. 
Március 26-án ugyanis Debrecen is 
a húrokba csap – megrendezzük a 
Made in Debrecen Fesztivált.  
A pécsi mintán alapuló eseményen 
minden zenei formáció 20 perces 
műsoridővel léphet a közönség elé. 
Egy olyan zenei ünnepre készü-
lünk, ahol egyetlen napon belül 
valamennyi, magát megmutatni 
kívánó debreceni zenei formáció 
színpadra lép a hét helyszín vala-

melyikén. Szeretnénk, ha a belváros 
hömpölygő forgataggá válna, 
ahol az érdeklődők a helyszínek 
között igyekeznek, hogy láthassák 
kedvenceiket valamelyik koncert-
helyszínen.

Ünnep ez a zenészeknek, hiszen 
demonstráljuk, hogy a debreceni 
zenére, a debreceni zenei kultúrára 
nagy szükség van – és ünnep ez 
a közönségnek, hiszen ingyenesen 
tekintheti meg helyi kedvenceit.

A Made In Debrecen Fesztiválon 
minden zenei korlátot szeretnénk 
lebontani: itt egy színpadon állhat 
az elektronikus zene a heavy 
metállal, a komolyzene a popze-
nével, az idősebbek a feltörekvő 
fiatalokkal, a profik az amatőrökkel. 
Várunk mindenkit szeretettel, aki 

szeretne velünk ünnepelni március 
26-án az I. Made in Debrecen 
Fesztiválon.

Balogh Miklós Péter
Rocksuli, Debrecen

Made in Debrecen

A Kodály Filharmonikusok március 
29-én a zeneirodalom legszebb 
fúvós- és vonósszerenádját mu-
tatják be, előbbit Mozart, utóbbit 
Csajkovszkij tollából.

Sokáig sorolhatnánk a nagy 
kortársak és későbbi követőik elis-
meréssel tisztelgő reakcióit Mozart 
B-dúr fúvósszerenádjáról. Ebben a 
szerenádban az udvari zene, vidám 
szórakozás, temperamentumos 
szabad fogalmazás egyesül a 
hangszerek színgazdag megszólal-
tatásában. Nem a klarinétot vagy 
a fagottot halljuk már, hanem a 
fúvós hangszerek adta lehetősé-
gek által különböző színorgiákban 
pompázó „virágmezőket” látjuk 

Híres szerenádok az egyetemen

magunk előtt… – vallja a koncert 
karmestere, Bényi Tibor. 100 évvel 
később Csajkovszkij így ír: „Milyen 
nagy örömmel merülök el Mozart 
világában, Beethoven, Schumann, 
Chopin is hatással van rám, de Mo-
zartot csodálom és a legnagyobb 
izgalomba kerülök zenéje által.”  
Ebből a csodálatból és inspirá-
cióból született a vonósok nagy 
szerenádja (C-dúr vonósszerenád).  
A mélyen romantikus, de „klasszi-
kus stílusú” mű az érzékekre hat; 
egy táncos, erőteljes, szerelmes, 
népies hangvételben íródott 
„szimfónia, fúvósok nélkül.” A 
hangverseny 19.30-kor kezdődik a 
Debreceni Egyetem Aulájában.

Sütő József koncertmester

Ünnepi programok
Március 14.
18.30 Déri tér: Puskás István alpol-
gármester köszöntője. Ünnepi zenés 
folklórműsor Debrecen néptáncegyüt-
teseinek közreműködésével.

Március 15.
8.45 Kossuth tér: Térzene
9.00 Kossuth tér: Az Országzászló 
felvonása katonai tiszteletadás 
mellett
9.30 Ünnepi megemlékezés és 
koszorúzás a Petőfi téren
10.00 Ünnepélyes masírozás ’48/’49-
es indulókra a Debreceni Helyőrségi 
Zenekar vezetésével, a Hajdú-Bihar 
Megyei Lovas és Huszárhagyomány-
őrző Egyesület kíséretével. Útvonal: 
Petőfi tér – Kossuth tér.
11.00 Ünnepi megemlékezés és 
koszorúzás a Kossuth téren. Beszédet 
mond Pósán László országgyű-
lési képviselő, majd koszorúzás 
a Kossuth-szobornál. „Magyar 
vagyok” – városi ünnepség. Az ünnepi 
műsorban közreműködik: az oDEon-
ZeneTheatrum.
13.00 Ünnepi megemlékezés és 
koszorúzás a Honvédtemetőben. 
17.00 Kossuth tér: az Országzász-
ló levonása katonai tiszteletadás 
mellett.
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Épületes lélek
Gesztelyi Nagy Zsuzsa és Posta 
Máté, két kortárs debreceni festő-
művész kiállítását március 24-éig 
láthatja a közönség a Kölcsey 

Központ Bényi Galériá-
jában. 

Ahogy Áfra János 
írja róluk, a bemuta-
tott munkáik bizonyos 
tekintetben egymás 
komplementerei, maga 
a kiállítás pedig a kifelé 
és a befelé tekintés 
szintézise – az építészeti 
örökséggel, tehát a múlt 
téri kivetüléseivel történő kettős 
számvetés. „Míg Gesztelyi figurális 
és az absztrakt megoldásokat öt-
vöző képei a szocreál örökségéhez 
tartozó panelbalkonokról nyitnak 
kilátást egy atmoszférikus, meta-
fizikus világra, addig Posta a régi 

polgári épületek részleteit ragadja 
meg hiperrealisztikus pontossággal 
– hol a látómezőt kitöltő, utcatáb-
lás, romos falrészletekre, hol pedig 
a homlokzati elemeket töredéke-
sen visszatükröző ablakfelületekre 
koncentrálva figyelmünk.” 

Szarkofág és 
szabadulószoba
A névadó hihetetlenül gazdag gyűjteményének 
köszönhetően Egyiptom titkaival is ismerkedhetnek a 
Déri Múzeum látogatói. A hiteles falfestmények között 
vezető út, az emeleten kialakított sírkamra, s a misz-
tikus környezet az egyiptomi halotti kultusz világába 
repíti az érkezőket. 

A múzeum 404 darabos egyiptomi gyűjteményé-
nek „ékkövei” éppúgy az ókori világörökség részei, s 
éppoly hitelesek, mint a Metropolitan Múzeumban 
látható emlékek. A gyűjteményen belül kiemelkedő 
helyet foglal el az a két szarkofág és múmia, amelye-
ket Ferenc Ferdinánd főherceg világ körüli hajóútjáról 
hozott magával Bécsbe 1893-ban. Ezek a magyar 
múzeumi gyűjtemények különlegességei közé tartoz-
nak. Hazánkban ugyanis ritka kincsnek számítanak az 
ilyen jó állapotban fennmaradt óegyiptomi koporsók 
és emberi maradványok. 

A szarkofágokról, a múmiákról, de a teremben 
látható számos más, értékes tárgyról nem pusztán 
dokumentumokból vagy tárlatvezetésen tudhat-
nak meg többet a látogatók. A múzeum Egyiptomi 
Kódorgó címmel arra biztat mindenkit, élje át – akár 
barátokkal, családdal közösen – a szabadulószobák 
hangulatát az egyiptomi sírkamrában. A kincsesláda 
kódjának megfejtésében mindentudó hátizsák segíti a 
kalandorokat.

Apóriák
Tasnádi József alkotásaiból nyílt tárlat a Modemben. 
Andrási Gábor művészettörténész szerint Tasnádi 
művei nyugtalanító tárgyak. Ezt a nyugtalanságot 
egyrészt a nyitottságból keletkező eldönthetetlenség 
idézi elő, a képzelet és a valóság együttes, nehezen 
szétválasztható jelenléte, másrészt, a meghatározó, 
revelatív térbeli beavatkozás, az intervenció, a mű 
zavarba ejtő felbukkanása, váratlan színre lépése.

Tasnádi inspirációját nem a művészeten belül, 
hanem azon kívül keresi. Rátalál dolgokra. Olyanokra, 
melyek spontán módon összekötik magukat olyan 
metatartalmakkal, mint a remény, az emlékezet, 
a halál, a közlés lehetetlensége, az idő, a jelenlét 
vagy annak a hiánya. E meghatározó kérdéskörökhöz 
kapcsolódva ugyanakkor a technológia és a művészet 
viszonyait is vizsgálja.

Az utóbbi évek alkotásainak fókuszába az ember 
és a gép viszonya, a technológia, a metaforikus látás-
mód és a költői gondolkodás összefüggései kerültek.

Gesztelyi Nagy Zsuzsa: BalkonIKON

Posta Máté: Csipkefüggöny
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A város 2022-es költségvetését 184,7 
milliárd forintos mérlegfőösszeggel tervez-
ték meg. Ahogy Papp László polgármes-
ter összefoglalta: az idei büdzsé a növe-
kedést, a fejlődést, a stabilitást szolgálja, 
és azt az intenzív fejlesztési politikát, 
amelyet évek óta visznek Debrecenben.  
A polgármestert a költségvetés fő száma-
iról, prioritásairól és az idei feladatokról 
kérdeztük. 

Hogyan érintette városunk gazdaságát a koro-
navírus-válság?
A tények, a számok arról árulkodnak, hogy Debrecen 
gazdasága ma erősebb, mint amilyen a korona-
vírus-válság előtt volt. Ha megnézzük a 2021-es 
adóbevételi adatainkat, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy a gazdaság folyamatait leginkább jelző helyi 
iparűzésiadó-bevételünk a tervhez képest 22 száza-
lékkal túlteljesített. 

Az idei költségvetési beszámoló egyik fő üze-
nete, hogy hitel nélkül is meg lehet tervezni a 
költségvetést.
Ez az elmúlt évek egyik legmagasabb költségvetése. 
Ez azt is jelenti, hogy a lakosságot leginkább érintő 
fejlesztési főösszeg is nagyon magas, közel 85 
milliárd forint. Idén hihetetlen mértékben növeked-
tek a bérek, az energiaköltségek, építőanyagárak, 
amelyek a beruházásokat érintik, ezért úgy kellett 
megtervezni a költségvetést, hogy ezekre legyen 
meg a fedezet, ne veszítsen a város a lendületéből, 
garantálni tudjuk a működőképességét. 

Debrecen gazdasága ma erősebb, mint  amilyen a koronavírus-válság előtt volt
Utoljára a koronavírus-válság kitörésének évében, 
2020-ban vettünk fel hitelt, tavaly már nem, mert a 
város képes volt saját magát finanszírozni, s 2022-
ben sincs szükség hitelre a város működési folya-
mataihoz. Ugyanakkor egy bizonyos hitel mégis lesz, 
egy rövid lejáratú, célhoz kötött projekthitel, ahogy 
ezt az év végi közgyűlési döntésben meghatároztuk, 
a gazdasági övezetek területszerzése külső forrást 
igényel ugyanis.

Az egyik fókuszterület a gazdaságfejlesztés. 
Ezen belül 2022-ben hova helyezik a hang-
súlyt?
Jó döntés volt 2015-ben a gazdaság alapú város-
fejlesztési stratégiát elindítani, mert mindennek az 
alapja az erős, stabil gazdaság. Az akkori viszonyok-
hoz képest megtöbbszöröztük a rendelkezésre álló 
iparterületeink nagyságát. Nagyon sok új vállalat 
érkezik Debrecenbe, ami sok új munkahelyet is 
jelent. Az egyik cég vezetője fogalmazott úgy, hogy 
Budapest után a legnagyobb munkaerőpiaci verseny 
Debrecenben van. Ez jó a munkavállalóknak, hiszen 
ha nagy értük a verseny, akkor a munkáltatók is 
jobban a zsebükbe nyúlnak, magasabb bért, juttatá-
sokat ajánlanak. 

Az elmúlt év egyik nagy elismerése volt 
Debrecen számára, hogy a Financial Times 

megítélése szerint ott vagyunk a tíz legjobb 
befektetési stratégiával rendelkező 

város között. 

Ennek be kell épülnie a város életébe minden terüle-
ten, minden költségvetésnek az a fő fókusza ugyanis, 
hogy a város polgárai jól érezzék magukat, s olyan 
fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek valóban az ő 
igényeiket segítenek minél hatékonyabban kiszolgálni; 
minél komfortosabb, jobb legyen az élet a városban. 

A másik terület, amire a legtöbbet fordítanak, 
az a közlekedésfejlesztés. Vannak válaszok a 
költségvetésben, például, a dugókra, a parko-
lási nehézségekre is?
Ma egyetlen vidéki város sem tud annyi forrást 
fordítani az úthálózata fejlesztésére, mint amennyit 
Debrecen: idén közel 21 milliárd forintot költünk erre. 
Ennek az összegnek egy része a 2021-es évről áthú-
zódó, még nem befejezett, illetve új beruházások fi-
nanszírozását is jelenti. Ilyen például a Kishegyesi út 
komplex fejlesztése. Márciusban indul a Derék utca–
Kishegyesi út kereszteződésének átépítése, de ott a 
nyugati kiskörút harmadik ütemének befejezése, a 
Bethlen utca–Egyetem sugárút beruházása, s ezek 
mellett sorolhatnánk még – a Debrecen 2030 prog-
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Debrecen gazdasága ma erősebb, mint  amilyen a koronavírus-válság előtt volt
ram részeként – állami beruházásban megvalósuló 
közlekedési fejlesztéseket. Idén elkezdődhet a keleti 
elkerülő előkészítése; ez a várost a keleti oldalon két 
sávon fogja megkerülni. Egy belső elkerülő gyűrű 
épül a város beruházásában, a külső gyűrű pedig 
állami beruházásban valósul meg; a kiindulópontja a 
47-es és 481-es körforgalomnál található.

Több szó esett már a 3-as villamosról: meny-
nyire vannak erről konkrét elképzelések?
A 3-as villamos a tócóvölgyi, tócóskerti lakóterületek 
bekapcsolását jelenti a kötöttpályás közösségi köz-
lekedésbe. Olyan nyomvonalat kell tervezni, amely 
mindkét terület lakói számára könnyen elérhető. 
A tócóvölgyi kisállomás lehet az egyik végpontja, 
másik pedig a Dobozi lakótelepen lehetne, így azt is 
bekapcsolva a kötöttpályás közösségi közlekedésbe.

A 3-as villamoshoz kapcsolódik a Tócóvölgy 
második üteme, ahol bérlakásokat tervez-
nek építeni. Itt akár már idén elkezdődhet az 
építkezés?
Idén nem, mert ez is egy nagyobb léptékű projekt, 
ráadásul ez a városi költségvetésen kívül esik, 
ugyanis a tócóvölgyi fejlesztés megvalósításának 
letéteményese a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.  
Az egyértelmű, hogy Debrecenben ebben a kérdés-
ben lépni kell, a városvezetés elszánt, hogy minő-
ségi lakáspiaci kínálatot generáljunk, és a lakásárak 
emelkedését megállítsuk. A Tócóvölgyben alapve-
tően nem szociális bérlakások épülnének, hanem a 
fiatalokat támogató lakásprogram valósulhat meg. 
Szeretnénk a lakáshoz jutás lehetőségét biztosí-
tani a Debrecenben állandó lakhellyel rendelkező, 
pályakezdő fiataloknak, értelmiségieknek, kétkezi 
munkásoknak. 

Láthatjuk, hogy több problémára is igyekez-
nek megoldást találni. A költségvetés ter-
vezésénél az is feladat, hogy reagáljanak a 
problémákra? 
A költségvetésnek mindenre reagálnia kell. A bérek 
és az energiaköltségek növekedése miatt a város 
működési költségvetési kiadási főösszege közel 
hárommilliárd forinttal emelkedik; 2021-hez ké-
pest ennyivel kerül többe a város működése. Ezt ki 
kell gazdálkodni. Amikor a Debrecen 2030 város-
stratégiát összeállítottuk, összegyűjtöttünk azt is, 
melyik városrészben milyen igények, problémák 
vannak. A debreceni költségvetést horizontális 
fejlesztéspolitika jellemzi, vagyis a város minden 
pontján igyekszünk biztosítani az előrehaladást. 
Idén például – a kertségi fejlesztési programok 
részeként – sok utcát tudunk majd leaszfaltozni, 
járdafelújítási programunk is lesz, és a lakótelepe-
ken az elöregedett lépcsők felújítására is biztosí-
tunk forrást. 

Egyebek mellett a kulturális fejlesztések is 
szerves részét képezik a költségvetésnek. Ezen 
a téren mi várható?
Két nagy kulturális fejlesztésünk zajlik jelenleg is: az 
egyik a Csokonai Fórum, amely hamarosan elkészül-
het, 2023 elején pedig befejeződhet a Csokonai Szín-
ház felújítása is. Ezek mellett nagyléptékű előkészí-
tési munkák folynak a Természettudományi Múzeum 
költözése miatt. Itt az első lépés a megvalósítható-
sági tanulmány elkészítése, amelynek feladata, hogy 
megmondja, milyen karakterű, tartalmú Természet-
tudományi Múzeumot építsünk fel Debrecenben. Ezt 
követően indulhat a nemzetközi tervpályázati eljárás, 
tervezési folyamat, majd valamikor, az évtized köze-
pén az építkezés is elkezdődhet.
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Játék a kastélyban 
Molnár Ferenc ikonikus vígjátékát márciusban tűzi 
műsorára a Csokonai Színház. Szerelem, féltékenység, 
színház a színházban. Egy virtuóz koktél; egy örök 
klasszikus. Nem vág fejbe, nincs bűntudattal kínzó 
másnap, de kellemesen ellazít, felpezsdít.

Molnár darabja kortalan, ezért is működik minden 
korban. Hiszen jó ideje tudjuk már, hogy nincsen rózsa 
tövis nélkül, nincs szerelem hullámvölgyek nélkül, nin-
csen „kifacsart citrom” előzmények nélkül.

A kétségbeesett, tehetősebb párok az első megpró-
báltatásnál, félrelépésnél, rajtakapásnál azonnal pszi-
chológushoz fordulnak, vagy épp egy coachot bérelnek 
fel segítségül, a leggazdagabbja gyorsan, igazságosan 
felosztja a vagyont, majd okosan elválik, a szerényebb-
je viszont beéri egy felhőtlen színházi estével.

El sem kell jutni a pszichodrámacsoportig, elég 
megnézni a Játék a kastélybant, hogy jót nevessünk az 
öngyilkosság gondolatával játszó szerelmes vőlegé-
nyen, és megértsük: egy kis jószándékkal, élettapasz-
talattal és szellemességgel sok mindent helyre lehet 
hozni. Persze, ne higgyünk el mindent Molnárnak, 
ennyire azért nem könnyű egy jó darabot megírni, mint 
ahogy egy jó házasságot megkötni és hosszú távon 
fenntartani sem...

A Játék a kastélyban premierje március 25-én lesz 
a Csokonai Irodalmi Labor Magda Pódiumtermében.

Kockázati tényezők. Horogh József tárlatát a Bajcsy-
Zsilinszky utcai borozó galériájában március 22-éig 
láthatják az érdeklődők.

Család, város, hivatás
Nyolcvanöt esztendős 
születésnapjára magán-
kiadásban készítette el 
önéletírását Kálnoki Kis 
Sándor, akinek irigylésre 
méltóan gazdag érdek-
lődése, karrierje ezer 
szállal kötődik szülővá-
rosához, Debrecenhez.

A 398 oldalon több 
mint nyolcszáz illuszt-
rációt, a várostörténet 
szempontjából tudo-
mányos szintű lábjegyzéket tartalmazó könyvből 
az olvasó egy tartalmas élet szakmai és politikai 
„kereszteződéseit” ismerheti meg. E csomópontokat 
körülveszi az a számtalan közúti kereszteződés, me-
lyek létrejöttének közvetlenül vagy közvetve részese 
volt a szerző. Dolgozott közlekedéstervezői, egyetemi 
tanársegédi munkakörben – miközben mellékfoglalko-
zásban a vendéglátóiparban zongorázott, megszállott 
Loki-drukkerként szurkolt a focistáknak –, 1975-től a 
Városépítési Tudományos és Tervező Intézet igazgatója 
volt. Közlekedésiminiszter-helyettes, majd helyettes 
államtitkár, végül –nyugdíjazásáig – a MÁV elnöki 
pozíciójában vett részt az urbanisztika és a közlekedés 
szakmai irányításában. Az utóbbi 25 évben tanács-
adóként tevékenykedik nagy ingatlanfejlesztések 
közlekedési kapcsolatainak megoldásában. (Városunk-
ban a kiskörút vonalának kijelölésében, illetve a 2-es 
villamos megvalósulásában játszott szerepet.) 

A Kereszteződések címmel megjelent kiadvány be-
mutatóját március 29-én, kedden 16 órakor a szerző 
jelenlétében tartják a Bem téri Méliusz-könyvtárban  
az intézmény és a Közlekedéstudományi Egyesület 
megyei szervezete segítségével.  

Nagyböjti elmélyülés 
A keresztény kultúrkörben a nagyböjt a bűnbánat és 
a hitben való elmélyülés ideje. A hamvazószerdával 
kezdődő negyven nap nem csak fizikai értelemben, 
hanem lelkiekben is a megtisztulásról szól, hogy hitük-
ben megerősödve és megújulva várják az emberek a 
húsvéti ünnepet. A Kodály Kórus és Kodály Filharmoni-
kusok hangversenyein lehetőség nyílik az elmélyülésre, 
a lelki felkészülésre. Március 11-én, a Szent Anna-
templomban, a Kodály Kórus koncertjén Bach: Jesu, 
meine Freude, Arvo Pärt: Fratres és Maurice Duruflé: 
Requiem című műve kerül előadásra Kocsis-Holper 
Zoltán vezényletével. A hangversenyen közreműködik 
narrátorként Arany János karnagy, valamint Thurnay 
Viola ének-, Karasszon Dénes cselló-, Ács Dávid László 
orgonaművész. A Kodály Filharmonikusok nagyheti 

hangversenyét április 12-
én Kovács László vezényli; 
a koncert szólistái Horti 
Lilla, Wiedemann Berna-
dett, Boncsér Gergely és 
Rácz István, közreműködik 
a Kodály Kórus és az ELTE 
Bartók Béla Énekkara. 
Műsoron Mendelssohn: V., 
„Reformáció” szimfóniája 
és Rossini Stabat Matere.Arany János
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O AZ ÉV EMBERE. A Dehir hírportál nagy választásáról a Korzó legutóbbi 
számában már hírt adtunk. A közönség szavazatai alapján öt kategóriá-
ban hirdettünk győztest, a szavazás lezárultát követően pedig a döntés 
visszakerült a zsűrihez; ők választották meg a kategóriagyőztesek közül 
az év emberét. Az elismerést ezúttal Kossa György kapta, az ITK Holding 
elnök-vezérigazgatója nyerte el az Év embere 2021 címet, melyet a Dehirt 
működtető Médiacentrum által szervezett gálán vehetett át.

Megnyitotta a Médiacentrum Debrecen marketing- és 
értékesítési ügynökségének vadonatúj irodáját a Piac 
utca 58. szám alatt. Ahogy Kálmán-Kovács Mónika, a 
Médiacentrum kiemelt vállalati kapcsolatok divíziójának 
vezetője fogalmazott, a növekvő munkaerőpiaci igények 
a vállalatokat, a munkáltatói márkát, aktualitásokat be-
mutató koncentrált kommunikációt tesznek szükségessé. 

– Ezen igények kiszolgálására reagáltunk, amikor 
2021-ben – a Médiacentrum Debrecen saját portfó-
liója mellett – egységesítettük a vállalatcsoport összes 

reklám- és marketingfelületét. A Debrecen Televízió, 
az FM95 Rádió 1, a Debreceni Korzó magazin és az 
egyik legnagyobb elérést biztosító hírportál, a Dehir 
önmagában is egyedülálló volt a regionális piacon, 
azonban a járműreklámokkal, egyéb kültéri és beltéri 
megjelenési lehetőségekkel, rendezvényszponzorá-
cióval, citylight- és óriásplakát-felületekkel kiegészülve 
a régió leghatékonyabb, legnagyobb elérést biztosító 
médiamixét tudjuk garantálni, kényelmes, egykapus 
ügyfélkiszolgálással.

A leghatékonyabb médiamix

O A PETŐFI TÉREN forgalomkor-
látozásokat vezetnek be a felújítási 
munkák miatt. A kivitelezés I. ütemé-
nek ideje alatti ideiglenes forgalmi 
rend február 18-tól várhatóan május 
27-ig tart. Ennek része a Holló János 
utca Piac és Vármegyeháza utca 
közötti szakaszának, valamint a 
Petőfi téri szervizút Holló János és 
Iparkamara utca közötti szakaszának 
lezárása. A Vármegyeháza utcában 
a kétirányú forgalmi rend kialakí-
tása miatt az utcában található 
párhuzamos parkolóhelyeken tilos a 
megállás. A tér területén egyirányú 
ideglenes zúzottköves utat hoz-
nak létre, amely a Piac utca és az 
Iparkamara utca között biztosítja a 
járműforgalmat.

O TERÜLETI IRODÁT nyitott az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. 
Így már itt is személyesen kezdemé-
nyezhetnek ombudsmani eljárást az 
állampolgárok. Az iroda hatósági el-
járásokat folytat le alapjogokat érintő 
ügyekben, például rendőri intézkedés-
sel összefüggő panasz esetén.
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O AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG magyarországi nagy-
követe városunkban járt. A diplomata találkozott Papp 
Lászlóval, Debrecen polgármesterével, és interjút 
adott a Dehirnek. Ebben Paul Fox úgy fogalmazott: 
„A Debreceni Egyetemen 87 brit diák tanul; ilyen ér-
telemben is vonzó célpont ez a város. Ha a turisztikai 
kérdések felül közelítünk, akkor fontosnak tartom fel-
hívni a figyelmet az Egyesült Királyságban Debrecen-
re, mint potenciális desztinációra.” A nagykövet szólt 
arról is, céljai közé tartozik elősegíteni a gazdasági 
kapcsolatok kiépítését.

O DEBRECEN JELÖLT. Kilencedik alkalommal 
díjazzák a nemzetközi üzleti szolgáltatások iparág 
kiválóságait a CEE Shared Services and Outsourcing 
Awards (Közép- és Kelet-Európai Üzleti Szolgáltatások 
Díjai) keretében. Debrecen idén is jelölt az Év Feltö-
rekvő Városa kategóriában; ezúttal Moldova fővá-
rosa, a litvániai Kaunas és a csehországi Olomouc a 
vetélytársai. Debrecen tavaly a top 6-ba jutott még a 
Legdinamikusabban Fejlődő Város kategóriában,  
és most ismét ott van a kategória short-listjén.  
Az egyetemi-üzleti együttműködések kategóriában is 
van debreceni jelölt: a Debrecen BSC Kerekasztal. 

O KÉT OSZTÁLLYAL indul az oktatás a Debreceni 
Német Általános Iskolában szeptemberben. Papp 
László polgármester rámutatott: a város jelentő-
sége egyre növekszik a nemzetközi térben; ehhez 
kell igazítani a helyi oktatást is. A német rendszerű 
oktatási intézményben alapvetően német nyelven 
folyik majd az oktatás, a magyar diákok az irodalmat 
és a nyelvtant anyanyelvükön tanulhatják, míg a 
külföldi gyerekek a magyart – mint idegen nyelvet – is 
elsajátíthatják.O MILLIÁRDOK DEBRECENNEK. A kormány két 

határozatban összesen 95 milliárd forintot rendelt a 
debreceni Déli Gazdasági Övezet további fejlesztése-
ire. A projektelemek között szerepel az áramhálózat 
fejlesztése, a gázellátás kiépítése, a vízellátási és 
szennyvíz-elvezetési rendszer kapacitásbővítése, a 
csapadékvíz-elvezetés megoldása, egy új körforgalmi 
csomópont építése a déli elkerülő úton (481-es út), az 
északnyugati, ill. az északkeleti feltáró utak építése. 

Kósa Lajos országgyűlési képviselő a kormánydön-
tésekről szóló sajtótájékoztatón azt mondta, a Déli 
Gazdasági Övezetbe települő cégek igényeinek kiszol-
gálására 740 megawattos elektromos áramkapacitást 
kell kialakítani. Összehasonlításként megemlítette, 
hogy ez a paksi atomerőmű kapacitásának közel fele.

Papp László polgármester kiemelte: olyan befek-
tetői érdeklődés van a Déli Gazdasági Övezet iránt 
mind multinacionális cégek, mind helyi kkv-k részéről, 
melyek szükségessé tették a kormánydöntéseket. Fel-
idézte, hogy az EcoPro BM tavaly év végén bejelentett 
264 milliárd forintos üzeme – a BMW után – a máso-
dik legnagyobb értékű munkahelyteremtő beruházás 
lesz. Mint elmondta, az ipari park 2025-re, 2026-ra 
megtelhet; jelenleg párhuzamosan ötven reménybeli 
befektetővel folytatnak tárgyalásokat. (Képünkön a 
Vitesco Technologies üzeme.)

O ÚJABB BÖLCSŐDÉK. Településrendezési kérdé-
sekről is tárgyalt januárban Debrecen közgyűlése az 
alsó-józsai városrészbe tervezett bölcsőde kapcsán. 
Papp László polgármester elmondta, hogy Józsára 
egy másik bölcsődét is megálmodtak, mely a Gönczy 
Pál utca 1–3. szám alatti telken épül majd meg. 
Ugyancsak folyik még egy bölcsődeépület tervezé-
se; a tócóvölgyi városrészben, az Egressy Béni téren 
és a Lencztelepen is egy-egy 96 férőhelyes bölcsit 
szeretnének felépíttetni, valamint a Postakertben is 
szeretnének bölcsődét építeni.

O NÖVEKEDÉS. A 2022-es teljes évre 6,5-6,9 tized 
százalékos bővülés várható hazánkban – erről beszélt 
Varga Mihály Debrecenben, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján.  
A pénzügyminiszter előadásában hangsúlyozta, hogy 
idén is 5 százalék feletti, dinamikus magyar gazda-
sági növekedést várnak. A magyar gazdaság gyorsan 
vissza tudott állni a járvány előtti növekedési pályára; 
ezzel az Unió élmezőnyében van, a kiskereskedelem 
és a fogyasztás pedig már elérte a 2019 előtti szintet 
– mondta Varga Mihály.
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O ELKEZDŐDÖTT a munka az M3–M35 autópálya 
görbeházi csomópontján. Papp László, Debrecen 
polgármestere és Kósa Lajos országgyűlési képviselő 
a helyszínen jelentette be ezt. A Budapestet és Nyír-
egyházát összekötő M3-as autópályától az M35-ös 
sztráda vezet Debrecenbe. A 35 kilométeres autó-
pályát 2006 decemberében adták át, a két sztráda 
Görbeházánál lévő csomópontját azonban nem fejez-
ték be. Papp László polgármester úgy fogalmazott, 
végre lehetővé válik az évtizedes hiba kijavítása. Mint 
rámutatott: a térség közvetlen fejlődésére is hatást 
fog gyakorolni ez a beruházás, hiszen a környék közle-
kedési rendszerének használhatósága és a MotoGP 
pálya számára is fontos a fejlesztés. 

O 698 MILLIÓ FORINT állami támogatást kap a deb-
receni repülőteret üzemeltető Debrecen International 
Airport Kft. – erről döntött a kormány. Ilyen támogatás 
a 2020-as évre is érkezett; a mostanit a 2021-ben el-
látott állami jellegű feladatok (légtérirányítás, tűzoltó-
ság fenntartása) finanszírozására fordítja majd a cég. 
A kormányhatározat szerint a repülőteret üzemel-
tető társaság 2 milliárd 354 millió forint fejlesztési 
támogatást is kap az államtól. A pénzt utasbiztonsági 
fejlesztésekre, valamint egy tűzoltólaktanya építésére 
és tűzoltó gépjárművek beszerzésére költik majd. 

O FEJLESZTENEK. Az EDC Debrecen Város- és Gaz-
daságfejlesztési Központ legújabb felmérése szerint 
a megkérdezett debreceni vállalkozások 68 százaléka 
hajtott végre fejlesztést az elmúlt egy évben, és 65 
százalékuk készül erre a 2022-es esztendőben is.  
Az előző uniós ciklusban a debreceni kis- és középvál-
lalkozások – a Debreceni Egyetem cégeivel együtt –  
a Gazdasági és Innovációs Operatív Program kere-
tében több mint 90 milliárd forint támogatáshoz 
jutottak. Debrecen ezzel az eredménnyel kimagaslott 
a magyarországi városok közül. 

O FOLYAMATOSAN EGYEZTET a városvezetés 
az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges 
katódot gyártó dél-korai EcoPro BM képviselőivel a 
cég debreceni beruházásáról, nyilatkozta Barcsa Lajos 
az Európa Rádiónak. Az alpolgármester elmondta, az 
EcoPro BM növelte területigényét; már 44 hektárnyi 
területet szeretnének megvásárolni a Déli Gazdasági 
Övezetben. (Összehasonlításként: a Krones üzeme és 
üzemi területe 15 hektáron terül el!) Mint ismert, ez a 
második legnagyobb értékű beruházás Magyarorszá-
gon, melyről 2021-ben megállapodtak. A vállalat 631 
új munkahelyet teremt a cívisvárosban.

Százhatvanezer debreceni 
szavazhat áprilisban
A választási értesítőkről, az ajánlásokról és a nép-
szavazásról is nyilatkozott az önkormányzat szerve-
zési osztályának vezetője a Debrecen Televízióban. 
Mint mondta, április 3-án nemcsak az országgyűlési 
képviselőkről döntünk majd, egyszerre lesz ugyanis 
népszavazás is. 

Lukácsné Kiss Viktória emlékeztetett, hogy a 
választási értesítőket február 11-éig kellett meg-
kapnia a választópolgároknak. Ha valaki nem kapta 
meg vagy időközben elhagyja, nem találja, a helyi 
választási irodánál igényelhet újat.

Az osztályvezető szólt arról is, hogy a Régi Város-
házán a jelöltállítással és az ajánlással kapcsolatos 
feladatokat látják el, míg a választópolgárok az 
értesítővel, az átjelentkezéssel, mozgóurna igény-
lésével vagy egyéb névjegyzéki kérelmekkel kap-
csolatos ügyeket az Új Városházán intézhetik. Az Új 
Városházán erre egy külön ablakot nyitottak a nagy 
ügyféltérben; a 15-ös ablaknál várják a választópol-
gárokat, és a www.debrecen.hu oldalon szerepelnek 
azok a telefonszámok is, ahol további tájékoztatást 
kaphatnak.

– Egy személy ajánlhat több jelöltet, azonban 
egy jelöltet csak egyszer; arra nincs lehetőség, hogy 
többször is feltüntesse az adatait az ajánlóíven. Az 
ajánlás vissza nem vonható. Az ajánlóíven szerepelnie 
kell a választópolgár nevének, személyazonosítójá-
nak, lakcímének és saját kezű aláírásának.

Lukácsné Kiss Viktória elmondta, Debrecenben 
megközelítőleg 160 ezer választópolgár van, akik 
az országgyűlési képviselők választására, illetve az 
országos népszavazásra jogosultak. Az osztályvezető 
felhívta a figyelmet arra is, hogy a szavazáskor min-
denki vigyen magával egy személyazonosság igazolá-
sára alkalmas okmányt (személyi igazolványt, vezetői 
engedélty vagy útlevelet), valamint a lakcímkártyát is.
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O MEGNYÍLT az ország tizedik Áldozatsegítő Köz-
pontja az Igazságügyi Minisztérium és a debreceni 
önkormányzat együttműködésével a Tímár utcán. 
„Biztonságos környezetet igyekszünk teremteni, amely 
megnyugvást hoz és reményt ad. Hiszen nem elég 
az adott krízishelyzetet orvosolni, tudni kell segíteni 
abban is, hogyan kap egy biztos vagy könnyebbnek 
ígérkező jövőt a krízishelyzetbe került embertársunk” 
– nyilatkozta az eseményen Varga Judit igazságügyi 
miniszter. Papp László polgármester pedig kitért arra, 
hogy a bűnügyi statisztikák alapján Debrecen óriásit 
lépett előre a közbiztonság terén: míg 2010-ben több 
mint 21 ezer bűncselekmény történt a városban, addig 
2020-ban ennek már csak egytizede. 

O NAPSZEMLE. Február 12-étől szombat esténként is 
friss hírekkel jelentkezik a Debrecen Televízió hírmű-
sora. A DTV arra törekszik, hogy az országgyűlési vá-
lasztással kapcsolatos minden fontos hírről be tudjon 
számolni, ezért a választási kampány ideje alatt a hét 
minden napján láthatják a nézők a hírműsort. Arról, 
hogy milyen módon oldható meg a sok jelölt esetében 
a kiegyensúlyozott tájékoztatás, Vida Gyula, a Média-
centrum főszerkesztője egyeztetett a pártok képvise-
lőivel. Ennek alapján például egy-egy jelölőszervezet 
heti három alkalommal tud programjáról tájékoztatást 
adni a Napszemlében.

O ELKEZDŐDÖTT AZ ÉPÍTKEZÉS. Mint ismert, az 
Északnyugati Gazdasági Övezetben 400 hektáron 
épül fel a BMW debreceni gyára, 100 hektáron pedig 
egy úgynevezett beszállítói ipari parkot építenek. 
„Az egymilliárd eurós beruházás több mint ezer új 
munkahelyet teremt Debrecenben, és garantálja, hogy 
Magyarország az elektromos autózásra épülő kor-
szakban is a világ vezetői közé fog tartozni” – közölte 
Szijjártó Péter Debrecenben annak alkalmából, hogy 
elkezdődött az építkezés. Mint a külgazdasági és kül-
ügyminiszter felidézte, 2021 az elmúlt három évtized 
legsikeresebb éve a magyar gazdaság szempontjából: 
soha ennyi beruházás nem született, soha annyian 
nem dolgoztak, illetve soha nem volt ekkora exporttel-
jesítmény, mint tavaly.

Papp László polgármester az eseményen kiemelte: 
a kormány és Debrecen teljesítette a vállalásokat, a 
BMW Csoport pedig – átírva az eredeti terveket; az 
e-mobilitásra fókuszálva – a jövő autóiparát építi fel 
Debrecenben. Kijelenthetjük, hogy a válságból is győz-
tesen jöttünk ki. „Büszkén mondhatjuk, hogy a világ 
egyik leginnovatívabb vállalata és Közép-Európa egyik 
legsikeresebb városa együtt építi a jövőt a fenntartha-
tóság jegyében.”

O HASZNÁLT SÜTŐOLAJ. Módosította az önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 
szóló helyi rendeletet Debrecen közgyűlése. Balázs 
Ákos környezetvédelemért is felelős alpolgármester 
előterjesztése alapján így a város negyven pontján 
olyan 800 literes, zárható bedobónyílással rendelke-
ző konténereket helyeznének ki, melyekbe a lakosok 
leadhatják a használt sütőolajat. Az eszközök online 
telítettségfigyelő rendszerrel lesznek ellátva, így a 
közszolgáltató folyamatosan figyelemmel kísérheti a 
telítettségi szintet és intézkedhet a begyűjtés iránt. 
Az olajat otthon kell majd flakonba önteni, s azt lehet 
majd beletenni a gyűjtőedénybe.

O KISHEGYESI ÚT. Elkezdődött a nyugati városrész 
komplex fejlesztése. A Kishegyesi út több mint 2,3 
kilométeren kap új burkolatot, ezenkívül építenek gya-
log- és kerékpárutat is. A biztonságosabb és gyorsabb 
áthaladás érdekében két új jelzőlámpás csomópontot 
alakítanak ki. A beruházás részeként a csapadékvíz 
elvezetést is megoldják. „Annak érdekében, hogy a 
forgalom kezelhető maradjon, százméteres etapokban 
lesz megbontva az út az érintett szakaszon, mindig az 
adott szakaszon lesznek korlátozások, lezárások, de 
maga a forgalom nem lesz teljes mértékben megál-
lítva” – magyarázta Papp László polgármester a hely-
színi sajtóeseményen. Itt Széles Diána alpolgármester 
úgy fogalmazott, nagy nap ez a körzet életében, 
hiszen a legjobban várt fejlesztés indulhatott el. „Az itt 
élők legfontosabb kérése az volt, hogy minél hama-
rabb, szabályozott keretek között tudják használni az 
utakat ezen a városrészen. Az, hogy ezentúl kerékpá-
ron, gyalogosan is biztonságosan tudnak közlekedni a 
környéken élők, óriási dolog”.
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O A SZÍNHÁZ szerelmeseit számos újdonság várja 
majd Debrecenben: erről is beszélt a kulturális életet 
fókuszba állító sajtótájékoztatóján Puskás István. Az 
alpolgármester rámutatott, a debreceni, de akár az 
országos kulturális élet egyik legfontosabb történése 
lesz idén a Csokonai Fórum átadása. Mint mondta, 
2022 májusában tervezik átadni az új színházat, a 
díszelőadást május 27-én tervezik megtartani, ami 
Szabó Magda Für Elise című regényének színházi 
ősbemutatója lesz Ráckevei Anna rendezésében. 
A megnyitó nem csak egy előadásból áll majd, 
„számos programmal fogja majd belakni a Csokonai 
Színház az új teret”: koncertekkel, színházbejárá-
sokkal, beszélgetésekkel, felolvasószínházzal is 
készülnek majd.

O SEGÍTSÉG a menekülteknek. Debrecenből már feb-
ruár utolsó hétvégéjén elindultak a segélyszállítmá-
nyok a határra, két mikrobusznyi ruhát, tisztálkodási 
szereket takarókat és élelmiszert vitt az ukrán harcok 
elől menekülteknek a Debreceni Karitatív Testület az 
önkormányzattal összefogva. Az ukrán helyzet miatt 
a testület folyamatosan gyűjt: a debreceni Auchan 
áruházban gyűjtőládáiba elsősorban azonnali fogyasz-
tásra alkalmas élelmiszereket, bébiételeket, édességet, 
törölközőket, takarókat, párnákat, pelenkákat várnak. 
Aki pénzbeli adománnyal segítene, az a Debreceni 
Karitatív Testület elnöki tisztét betöltő Hajdúdorogi Fő-
egyházmegye által vezetett következő számlára utal-
hat: CIB Bank Zrt., 11100702-19204886-36000001. A 
közleményben a következő meghatározás szerepeljen: 
A kárpátaljai menekültek megsegítésére
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Gabona lakópark: 
zöld hitellel is

Db., Híd utca Monostorpályi út sarkán 
www.gabonalakopark.hu
Tel.: +36 30 515 7142

5 épület 
47 lakás

Kertkapcsolatos és Penthouse 
lakások zöld hitellel!

Gabona Lakópark

Lakásvásárlóként használja ki a kedvező és fix kamato-
zású zöld hitel lehetőségét!
A debreceni Gabona lakóparkban hét nagy alapterületű  
(90 négyzetméter körüli) lakás megvásárlásához igénybe 
vehető a rendkívül kedvezményes zöldhitel-konstrukció.

Ezek a lakások a műszaki tartalmukat, energetikai beso-
rolásukat tekintve A+-osak, és nagy előnyük – sok verseny-
társukhoz képest –, hogy végleges szerződés köthető rájuk. 
A lakások egy része kertkapcsolatos, másik részük pedig 
úgynevezett körpanorámás (penthouse) kialakítású.

27 lakás már elkelt

A zöld hitel olyan jelzáloghitel-konstrukció, amely legalább 
BB energetikai besorolású, vagy annál is modernebb új 
építésű ingatlan vásárlására vagy építésére fordítható, akár 
70 millió forint értékben. Kamata rendkívül kedvező: maxi-
mum 2,5 százalékos, és akár 25 éves futamidőre is felvehe-
tő. Debrecenben, a Híd utcán épülő Gabona Lakópark 47 
lakásából 27 már elkelt, és – a zöld hitelnek köszönhetően 
– további adásvételek várhatók (érdemes igyekezni, mert 
a hitelkeret véges) – mondta dr. Lakatos Zoltán, a Gabona 
Lakópark Kft. ügyvezető igazgatója.

Olcsó fenntartású

A 47 lakás öt különálló, kétemeletes épületben kapott he-
lyet.  – Az volt az elsődleges cél, hogy jó minőségű, de ol-
csó fenntartású lakásokat építsünk. Ezt szolgálja például a 
hőszivattyús, mennyezetfűtési-hűtési rendszer, amely a la-
kások komfortját emeli (amire még pluszban napelemekkel 
is rásegítenek). A nagy zöldfelület és a zárt udvar valósá-
gos áldás lesz a kisgyerekes családoknak, de akkor sem kell 
aggódni, ha éjszakára nyitva marad a családi négykerekű 
ajtaja-ablaka. És még valami: 5 lakás a földszinten komoly 
méretű (200-300 négyzetméteres) kertkapcsolatot kap.  
És mindez a konkurenciához képest megfizethető áron – fo-
galmazott az ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy ebben 
az évben még a tél előtt elkészülnek a lakások. 

További részletek a www.gabonalakopark.hu honla-
pon olvashatók. Keresse képviselőnket! (x)
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  Séták a városban
Márciusban újra indulnak a Csokonai Színház irodal-
mi sétái. A debreceni óvárosi helyszíneit, építészeti 
különlegességeit láttatja a Boldogh ház, Kétmalom 
utca a cívisvárosban született író, Térey János szemé-
vel – Bakota Árpád, Kránicz Richárd és Mercs János 
játékával március 5-én 14.30-tól, majd március 6-án 
10.30-tól. 

A nemrég elkészült Ajtónyitogató című irodalmi 
séta Szabó Magda Debrecenét láttatja a Déri Múzeum 
Munkácsy-trilógiájáról iskolai dolgozatot író gyerek 
képétől egészen a szülőháza romjain kesergő befutott 
íróig. Szabó Magda már budapesti íróként lett világhí-
rű, mégis szülővárosába, Debrecenbe kell mennünk, ha 
igazán érteni szeretnénk a műveit és őt magát. Miként 
törhet fel az „elképesztő fantázia” a kálvinista szigor-
ból? Miféle energiákat ad a rázós 20. századi élethez 
két, soha ki nem teljesedő szülő szeretete, és a szülő-
földbe gyökerezettség? „Guide-ként, idegenvezetőkét 
Szabó Magda tökéletes Debrecenben” − fogalmazott 
az Ajtónyitogató rendezője, a Katona József Színház 
művésze, Kiss Eszter. „Ha nem is vagyunk debreceniek, 
esetleg külföldről érkezünk a cívisvárosba, akkor is 
megértjük Szabó Magda Debrecenét, mert pontosan 
értjük a szempontjait, és mert nagyon erősen tükrözi 
a várost. Megfűszerezi az idetartozása; az ad neki 
komoly értelmet.” 

Szabó Magdát Ráckevei Anna és Hajdu Imelda 
keltik életre. 

Az Ajtónyitogató március 12-én 14.30-tól, március 
13-án 10.30-tól és 14.30-tól, míg 14-én 10.30-tól 
indul a Déri Múzeumtól.

Ki vagyok én?
Rendhagyó irodalomóra (vagy ha úgy tetszik: 
stúdióelőadás) helyszíne lesz a Frida kávézó március 
14. és 20. között – akár naponta két-három alkalom-
mal is. Az előadás hőse Rónai színész – azaz Petőfi 
Sándor. Az igaz történeteken alapuló, de az igazság-
tól elrugaszkodott formában megjelenített, vidám 
hangulatú, korhatár nélküli páros produkciót Némethy 
Zsuzsa és Bilibók Attila állította színpadra.

Az előadás az 
Erdélyt Járó Közhasznú 
Egyesület meghívására 
érkezik városunkba, és 
kedvezményes árú, egy-
ségesen ezer forintos 
árú belépőkkel látogat-
ható. Jegyek az office@
borostyanprodukcio.hu 
e-mail-címen foglal-
hatók és a helyszínen 
válthatók, de csak 
közvetlenül az előadás 
előtt.

Tavaszi Tárlat 
Az idei már a 31. lesz a sorban: az elmúlt két év 
grafika és fotográfia körébe sorolható műveit mutatja 
be Hajdú-Bihar megyei, debreceni vagy szoros helyi 
kötődéssel rendelkező alkotók munkáiból válogatva.  
A Tavaszi Tárlatot április 1. és 22. között nézhetik meg 
az érdeklődők a Kölcsey Központ Bényi Galériájában, 
nyitvatartási időben, mindennap 10 és 18 óra között.

Vizes napok az Agórában
Miért „kék” a Föld? Mennyi vizet használunk el tény-
legesen egy nap alatt? Miként jön létre egy „víztorná-
dó”? Hogyan lehet munkára fogni a vizet, és milyen 
különleges állatok élnek az óceánok legmélyén? Ezekre 
a kérdésekre is választ kaphatnak mindazok, akik már-
cius 19-én és 20-án ellátogatnak az Agórába.  
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1992-ben, a Rio de 
Janeiró-i környezetvédelmi konferencián kezdeményez-
te, hogy minden év márciusában világnap hívja fel a 
figyelmet a víz fontosságára, ezért az élményközpont-
ban is hagyományosan a vízé a főszerep ebben az 
időszakban. Az Agóra speciális programjaiból kiderül, 
hogy mennyi az emberek számára hasznosítható 
édesvíz a Földön, és hogyan képes túlélni jó néhány 
élőlény a sivatagi körülményeket, de megtudhatják azt 
is a látogatók, mik azok a papucsállatkák, hol lakik a 
hatkopoltyús szürkecápa, és használnak-e a halak lép-
csőt. Március 20-án a Vasárnapi tudomány keretében 
a hazai vízpartokon élő állatokkal ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők, a vízisiklótól a hódon és a vidrán át a 
bölömbikáig.
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NAGYHETI HANGVERSENY
2022. április 12. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Mendelssohn: V. (d-moll, „Reformáció”) szimfónia, 
op. 107. / Rossini: Stabat Mater

Közreműködik: Horti Lilla, Wiedemann Bernadett, Boncsér
Gergely, Rácz István – ének / Kodály Filharmonikusok 
Debrecen / Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla 
Énekkara (karigazgató: Kovács László) / Kodály Kórus 
Debrecen (karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Kovács László

Jegyár: 3100 Ft, 2400 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 52 419 199 • kozonseg@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu

A HIT EREJE
2022. március 11. 19:00
Szent Anna Székesegyház

Műsor: Nagyböjti zenés elmélkedés életről és halálról.

Közreműködik: Arany János – narrátor / 
Thurnay Viola – ének /
 Karasszon Dénes – cselló / 
Ács Dávid László – orgona / 
Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

Jegyár: 1900 Ft 

REMÉNY ÉS BIZALOM
2022. március 22. 19:30 
Kölcsey Központ, Nagyterem 

Műsor: 
Dvořak: IX. (e-moll) szimfónia („Az Újvilágból”), op. 95. / 
Mozart: D-dúr („Koronázási”) zongoraverseny, K. 537

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel és zongorán közreműködik: Somogyi-Tóth Dániel

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft
 

HÍRES SZERENÁDOK
2022. március 29. 19:30
Debreceni Egyetem, Aula

Műsor: Mozart: B-dúr fúvósszerenád KV.361 „Gran Partita” / 
Csajkovszkij: C-dúr vonósszerenád, op. 48.

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár: 1900 Ft

BOGÁNYI GERGELY

KIRÁLYI MUZSIKA
2022. április 22. 19:00
Debreceni Egyetem, Aula

Műsor: „Angol kórusutazás” a világszerte népszerű zene-
szerző-karnaggyal, a King’s Singers egykori tagjával.

Közreműködik: Kodály Kórus Debrecen
Vezényel: Bob Chilcott (Nagy-Britannia)

Jegyár: 1900 Ft

TAVASZI VALLOMÁS
2022. április 26. 19:30
Kölcsey Központ, Nagyterem 
 
Műsor: Stravinsky: Pulcinella-szvit / Ravel: G-dúr zongora-
verseny M. 83 / Rachmaninov: II. szimfónia, op. 27.

Közreműködik: Balog József – zongora / 
Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Hamar Zsolt

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

SZÍNESEBB A VILÁG

KLASSZIKUSOKKAL

BOB CHILCOTT

KOLLÁR IMRE SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL

HORTI LILLA

Partnereink:Produkciós partnerünk: Támogatóink:

VISITDEBRECEN

ARANY JÁNOS

BONCSÉR GERGELY

RUBÁNYI BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

KODÁLY KÓRUS 50

GULYÁS BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

KODÁLY KÓRUS 50

KAMARASOROZAT

KARÁCSONYI BÉRLET
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SALAD BOX
Food is life. 
Make it good.

SALAD BOX
4024 Debrecen, Rózsa u. 2.

Nyitva: H.-P.: 10.00–19.45, Szo.: 11.00–18.45
www.saladboxdebrecen.hu

A debreceni Salad Box immáron öt éve várja  
az egészséges gyorsételek szerelmeseit, a belvá-
ros szívében, a Rózsa utcában, friss és változatos 
salátáival, ízletes krémleveseivel, egészséges 
desszertjeivel és sok más finomsággal.

Ételeink között mindenki talál kedvére valót, vá-
lasszon akár előre összeállított salátáinkból vagy 
bízza a fantáziájára és válogassa össze kedvére 
a doboz tartalmát. Azoknak, akik úgy gondolják, 
hogy salátával nem lehet jóllakni elárulhatjuk, 
hogy salátáink nem csak ínycsiklandozóan fino-
mak, frissek és színesek, de laktatóak is.

Vendégeinket kellemes környezet, kedves kiszol-
gálás, nyáron árnyékos terasz várja a kis sétáló 
utcában. Ételeink azokhoz is elérnek, aki nem 
tud kedvére meglátogatni minket, nekik ajánljuk 
figyelmükbe házhozszállításunkat. Nemrégiben 
elindított weboldalunkról, bárki gyorsan és ké-
nyelmesen házhoz rendelheti ebédjét, vacsoráját. 
Ezen kívül megtalálhatóak vagyunk az összes 
nagyobb ételrendelő portálon is.

Mindenkit nagy szeretettel várunk egy könnyed, 
egészséges étkezésre úgy online, mint személye-
sen üzletünkben.

FOOD IS LIFE. MAKE IT GOOD.

DARIA MENYASSZONYI RUHASZALON
4025 Debrecen, Piac u. 71.

Nyitva: H.-P-.: 10.00–18.00, Szo.: 9.30–14.30
Telefon: +36-30/411-3901

E-mail: dariaeskuvo@gmail.com • web: www.daria.hu

DARIA
– a felejthetetlen élmény 

Ettől az évtől egy új őrület kö-
szöntött be Debrecenbe, ami az 
arák körében gyorsan elterjedt, 
és ahogyan az elmúlt pár hét 
is mutatta, máris nagy népsze-
rűségnek örvend. MEGNYÍLT 
Magyarország ELSŐ olyan 
menyasszonyi ruhaszalonja, 
ahol kizárólag VADONATÚJ 
ruhákat árusítanak kölcsönzési 
árakon!
A Piac utca ékszerdobozaként is 
emlegetett üzlet fő célja, hogy 
végre itt is megtalálható legyen 
az az új hullámú, exclusive 
stílus, amiért eddig utazniuk 
kellett a trend szerelmeseinek. 
Fontosnak tartjuk, hogy ne 
csak ruhákat adjunk el, hanem 
egy maradandó, felejthetetlen 
ÉLMÉNYT nyújtsunk  

a próbák során, lehetőséget 
kínálva a pillanatképek meg-
örökítésére és egy felhőtlen 
pezsgős koccintásra  
a kísérőkkel.
Számunkra a legfontosabb, 
hogy minden DARIA-meny-
asszony biztonságban érezze 
magát, hiszen tudják, ránk nem 
csak a vásárláskor, vagy a mé-
retre igazítás alkalmával, hanem 
bármikor számíthatnak.
A szalonban lévő gyönyörű 
ruhák felpróbálásához előzetes 
időpontfoglalás szükséges  
a www.daria.hu weboldalon,  

vagy a 30/411-3901-es 
telefonszámon. 

Aki nem hiszi  
járjon utána!
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SALAD BOX
Food is life. 
Make it good.

SALAD BOX
4024 Debrecen, Rózsa u. 2.

Nyitva: H.-P.: 10.00–19.45, Szo.: 11.00–18.45
www.saladboxdebrecen.hu

A debreceni Salad Box immáron öt éve várja  
az egészséges gyorsételek szerelmeseit, a belvá-
ros szívében, a Rózsa utcában, friss és változatos 
salátáival, ízletes krémleveseivel, egészséges 
desszertjeivel és sok más finomsággal.

Ételeink között mindenki talál kedvére valót, vá-
lasszon akár előre összeállított salátáinkból vagy 
bízza a fantáziájára és válogassa össze kedvére 
a doboz tartalmát. Azoknak, akik úgy gondolják, 
hogy salátával nem lehet jóllakni elárulhatjuk, 
hogy salátáink nem csak ínycsiklandozóan fino-
mak, frissek és színesek, de laktatóak is.

Vendégeinket kellemes környezet, kedves kiszol-
gálás, nyáron árnyékos terasz várja a kis sétáló 
utcában. Ételeink azokhoz is elérnek, aki nem 
tud kedvére meglátogatni minket, nekik ajánljuk 
figyelmükbe házhozszállításunkat. Nemrégiben 
elindított weboldalunkról, bárki gyorsan és ké-
nyelmesen házhoz rendelheti ebédjét, vacsoráját. 
Ezen kívül megtalálhatóak vagyunk az összes 
nagyobb ételrendelő portálon is.

Mindenkit nagy szeretettel várunk egy könnyed, 
egészséges étkezésre úgy online, mint személye-
sen üzletünkben.

FOOD IS LIFE. MAKE IT GOOD.

DARIA MENYASSZONYI RUHASZALON
4025 Debrecen, Piac u. 71.

Nyitva: H.-P-.: 10.00–18.00, Szo.: 9.30–14.30
Telefon: +36-30/411-3901

E-mail: dariaeskuvo@gmail.com • web: www.daria.hu

DARIA
– a felejthetetlen élmény 

Ettől az évtől egy új őrület kö-
szöntött be Debrecenbe, ami az 
arák körében gyorsan elterjedt, 
és ahogyan az elmúlt pár hét 
is mutatta, máris nagy népsze-
rűségnek örvend. MEGNYÍLT 
Magyarország ELSŐ olyan 
menyasszonyi ruhaszalonja, 
ahol kizárólag VADONATÚJ 
ruhákat árusítanak kölcsönzési 
árakon!
A Piac utca ékszerdobozaként is 
emlegetett üzlet fő célja, hogy 
végre itt is megtalálható legyen 
az az új hullámú, exclusive 
stílus, amiért eddig utazniuk 
kellett a trend szerelmeseinek. 
Fontosnak tartjuk, hogy ne 
csak ruhákat adjunk el, hanem 
egy maradandó, felejthetetlen 
ÉLMÉNYT nyújtsunk  

a próbák során, lehetőséget 
kínálva a pillanatképek meg-
örökítésére és egy felhőtlen 
pezsgős koccintásra  
a kísérőkkel.
Számunkra a legfontosabb, 
hogy minden DARIA-meny-
asszony biztonságban érezze 
magát, hiszen tudják, ránk nem 
csak a vásárláskor, vagy a mé-
retre igazítás alkalmával, hanem 
bármikor számíthatnak.
A szalonban lévő gyönyörű 
ruhák felpróbálásához előzetes 
időpontfoglalás szükséges  
a www.daria.hu weboldalon,  

vagy a 30/411-3901-es 
telefonszámon. 

Aki nem hiszi  
járjon utána!
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A belvárosi Kiselefánt krea-
tív-hobby, kézimunka és rövidáru 
üzletben több évtizedes szakmai 
tapasztalattal rendelkező kép-
zett csapat segít kiválasztani a 
megfelelő termékeket és nyújt 
segítséget, ad hasznos tippeket 
az alkotáshoz. Ők valóban meg-
keresik az érdeklődő számára 
legmegfelelőbb alapanyagokat, 
a legpraktikusabb eszközöket 
és ami különösen nagy előny, 
mindezt a legjobb árakon. 
A kreatív-hobby termékek közül 
széles választék áll rendelkezés-
re számozott festőkészletekből, 
gyémántszemes kirakókból, 
dekupázs alapanyagokból,  
fa dobozokból, fa feliratokból, 
fa táblákból és egyéb fa termé-
kekből. 

KISELEFÁNT HOBBYBOLT
4025 Debrecen, Piac u. 63. 

(Apolló Mozi mellett.) 
Nyitva: H.-P.: 9.00–17.30

Szo.: 9.00–13.00
Telefon: +36-20/365-7379 

E-mail: 
kiselefanthobby@gmail.com

Web: 
www.kiselefanthobby.hu/

Az üzletben a kötés, horgolás, 
és kézimunka szerelmesei is 
megtalálják a legjobb alapanya-
gokat, a fonalak, a horgoló- és 
hímzőcérnák, az előnyomott 
kézimunkák, valamint a hor-
goló- és kötőtűk, átrajzolható 
minták között. 
A gyöngyfűzést, ruhák és 
anyagok díszítését kedvelőkre 
flitterek, gyöngyök, ékszer- 
alkatrészek és tartozékok izgal-
mas világa vár. 
A kreatív hobbi szerelmesei 
éjjel-nappal vásárolhatnak, hi-
szen a Kiselefánt webshopjában 
böngészve elég kiválasztani a 
megfelelő termékeket, amik a 
boltban szállítási költség nélkül 
átvehetők, vagy rendelésre 
házhoz érkezik. 

Kreatív
KISELEFÁNT

FreeFrom Pékség & Snack családias hangulatú 
üzletünkben a legfinomabb frissen sütött édes és 
sós péksüteményekkel, snackételekkel, szend-
vicsekkel, churrosszal és ezernyi finomsággal 
várunk mindenkit, aki szereti a nagymamáink 
receptjei alapján készült gluténmentes, tejmentes 
és akár csökkentett cukortartalmú falatkáit. 

Ételeinket már házhoz is szállítjuk a FoodPanda  
és a Wolt oldalak segítségével. 

Nálunk minden garantáltan gluténmentes, erre 
garancia a 20 éves tapasztalatunk és elkötelezett-
ségünk a mentes ételek területén.

FreeFrom – a pékség

FREEFROM PÉKSÉG & SNACK
4025 Debrecen, Piac u. 41.

Nyitva: H.-P.: 09.00–19.00, Szo.: 10.00–17.00
Telefon: +36 20 289 6603
E-mail: info@freefrom.hu

Web: www.freefrom.hu
Facebook: @FreeFromapekseg 

Instagram: @freefrom_a_pekseg
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FreeFrom Pékség & Snack családias hangulatú 
üzletünkben a legfinomabb frissen sütött édes és 
sós péksüteményekkel, snackételekkel, szend-
vicsekkel, churrosszal és ezernyi finomsággal 
várunk mindenkit, aki szereti a nagymamáink 
receptjei alapján készült gluténmentes, tejmentes 
és akár csökkentett cukortartalmú falatkáit. 

Ételeinket már házhoz is szállítjuk a FoodPanda  
és a Wolt oldalak segítségével. 

Nálunk minden garantáltan gluténmentes, erre 
garancia a 20 éves tapasztalatunk és elkötelezett-
ségünk a mentes ételek területén.

FreeFrom – a pékség

FREEFROM PÉKSÉG & SNACK
4025 Debrecen, Piac u. 41.

Nyitva: H.-P.: 09.00–19.00, Szo.: 10.00–17.00
Telefon: +36 20 289 6603
E-mail: info@freefrom.hu

Web: www.freefrom.hu
Facebook: @FreeFromapekseg 

Instagram: @freefrom_a_pekseg
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O GOMBÁK FÖLDJÉN. Nagyon 
népszerű a Természettár tár-
lata, mely a Bem téri Méliusz-
könyvtárban látható, a tervek 
szerint március 10-éig.

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

O Március 7., hétfő, 
Vojtina Bábszínház, 10 óra: Babus-
gató a Játszószínházban. 10 és 14 óra: 
Lili és a bátorság. A Mesebolt Báb-
színház előadása a Simonffy utcai 
Ifiházban.

O Március 7., hétfő, 10 és 13 óra
Herkules – A kezdetek. A Csokonai 
Színház előadása a Kölcseyben.

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

O Március 7., hétfő, 19 óra
Universitas-Debrecen hangversenyso-
rozat: Nőnapi koncert. A Zeneművé-
szeti Kar Fúvószenekarának hangver-
senye a Liszt-teremben.

O  Március 8., kedd
Street exhibition – Tavaszköszöntő. 
Utcakiállítás a Természettár székhelyé-
nek kerítésén.

O  Március 8., kedd
Szívvel-lélekkel. Kiállítás nőnap 
alkalmából a Homokkerti Közösségi 
Házban. Megtekinthető: márc. 31-éig.

O  Március 8., kedd
Március 15-i kiállítás a Józsai Közös-
ségi Házban.

O Máricus 8., kedd, 
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 óra,  
14 óra: Az Égig Érő Fa a Játszószín-
házban. 
10 és 14 óra: Lili és a bátorság.  
A Mesebolt Bábszínház előadása  
a Simonffy utcai Ifiházban.

O Március 8., kedd, 9 óra
Hangbújócska zenebölcsi a Borsos-
villában.

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

O  Március 8. kedd 16 óra
Ganz történelmi vándorkiállítás 
megnyitója a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában. A kiállítás márci-
us végéig látogatható.

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, 17 és 18 óra
Józsai Néptánccsoport – 
néptáncprogramok gyerekeknek a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 8., kedd, 19 óra
Balfácánt vacsorára. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 8., kedd, 19.30
Brahms-sorozat – IV. hangverseny. 
Haruka Nagao, Devich Gergely és a 
Kodály Filharmonikusok koncertje a 
Kölcsey Központban.

O Máricus 9., szer., 9.30, 11 óra, 14 óra
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 óra,  
14 óra: Az Égig Érő Fa (Játszószínház). 
10 és 14 óra: Lili és a bátorság.  
A Mesebolt Bábszínház előadása  
a Simonffy utcai Ifiházban.

O Március 9., szerda
Március 15-i ünnepi programok a 
Józsai Közösségi Házban. 13 órától: 
megemlékezés és forradalmi játszó-
ház, 14 órától: előadás, kiállítás a Jó-
zsai Kertbarátkör együttműködésével

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

O  Március 9., kedd, 15 óra
Színek és formák – nőnapi kiállítás 
a Józsai Közösségi Házban.

O Március 9., szerda, 16 óra
Petőfi-szavalóverseny a VOKE Egyet-
értés Művelődési Központjában.

O Március 9., szerda, 18.15
Szenvedélyek és függőségek. 
Előadás, beszélgetés Kövesi Péter 

tradicionális reikimesterrel az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Március 9., szerda, 19 óra
Balfácánt vacsorára. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 9., szerda
Campus Party – Metzker Viktóriával 
a Hallban. 

O Máricus 10., csütörtök, 9.30, 11 óra, 
14 óra
Vojtina Bábszínház, 9.30, 11 óra,  
14 óra: Az Égig Érő Fa a Játszószín-
házban. 
10 és 14 óra: Lili és a bátorság.  
A Mesebolt Bábszínház előadása  
a Simonffy utcai Ifiházban.

O Március 10., csütörtök, 10.30
’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 10., csütörtök, 18.30
Tavaszi csillagászati bemutató az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 10., csütörtök, 19 óra
Balfácánt vacsorára. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 10., csütörtök, 19 óra
Steinway-hangversenysorozat: 
Balog József zongoraestje a Zene-
művészeti Kar Liszt termében.



26

O Máricus 11., péntek
Vojtina Bábszínház, 10 óra: Az Égig 
Érő Fa a Játszószínházban. 
10 és 14 óra: Lili és a bátorság.  
A Mesebolt Bábszínház előadása  
a Simonffy utcai Ifiházban.

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

O  Március 11., péntek, 16 óra
Életfa Művészeti Egyesület: 
gobelinkiállítás a Méliusz-
könyvtárban.

O Március 11., péntek, 19 óra
A hit ereje. Nagyböjti zenés elmél-
kedés életről és halálról a Szent 
Anna-székesegyházban.

O Március 11., péntek, 19 óra
Balfácánt vacsorára. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 11., péntek, 19.30
Müller Péter Sziámi and Friends és 
a LED zenekar koncertje a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O Március 11., péntek, 20 óra
Hot Men Dance. Revütánc a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Március 12., szombat
Nemcsak nőknek – ismerd meg a 
saját „belső erdődet”! A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O Március 12., szombat, 10 óra
Kreatív szombat: kokárdakészítés a 
Tímárházban.

O Március 12., szombat, 10 óra
Pilvax a Vénkertben. Családi prog-
ram a Borsos-villában.

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? Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában.

O Március 12–13., 11 óra
Télbúcsúztató szaunamarton. 
Szaunaprogramok egész hétvégén 
az Aquaticum Szaunavilágban.

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

O Március 12., szombat, 14.30
Ajtónyitogató. A Csokonai Színház 
és a hosszúlépés.járunk? sétaszínháza 
Szabó Magdáról.

O Március 12., szombat, 15 óra
Talpra, magyar! Táncház a Motolla 
Egyesülettel a Homokkerti K. Házban.

O Március 12., szombat, 19 óra
Retró hangulatú éjszakai fürdő-
zés és fülledt trópusi hangulat az 
Aquaticum Mediterrán Élményfür-
dőben.

O Március 12., szombat, 19 óra
Csárdáskirálynő. A Csokonai Szín-
ház előadása a Lovardában.

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

O Március 13., vasárnap, 10 óra
Miénk itt a tér – Cirkuszoljunk!  
A Vojtina Bábszínház programja  
a Színházteremben.

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

O Március 13., vasárnap, 10.30 és 
14.30
Ajtónyitogató. A Csokonai Színház 
és a hosszúlépés.járunk? sétaszínháza 
Szabó Magdáról.

O Március 13., vasárnap, 19 óra
Csárdáskirálynő. A Csokonai Színház 
előadása a Lovardában.

O Március 14., hétfő, 10.30
Ajtónyitogató. A Csokonai Színház 
és a hosszúlépés.járunk? sétaszínháza 
Szabó Magdáról.

O Március 14., hétfő, 13.30
Tavaszköszöntő családi nap – csa-
ládi vetélkedő vizes kalandokkal 
az Aquaticum Mediterrán Élményfür-
dőben.

O Március., hétfő
Kertekalatt lemezbemutató kon-
cert, Lépjünk a Holdra és Úrfi – kon-
certek a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 15., kedd
Márciusi ifjak a vonaton. A Zsuzsi 
Erdei Vasút programja.

O Március 16., szerda, 11 óra
Megemlékezés az 1848–49-es for-
radalomról és szabadságharcról az 
István Úti Könyvtárban.

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

O Március 16., szerda, 18 óra
Velünk élő opera. Zenés beszélgetés-
sorozat a Csokonai Irodalmi Laborban. 

O Március 16., szerda, 18.15
Az ember energetikai rendsze-
rének működése. Tankó István 
bioenergetikus-radiesztéta előadása 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 16., szerda
Campus Party: Nótár Mary a Hall-
ban.

O Március 17., csütörtök, 14 óra
Kreatív újrahasznosítás workshop a 
Borsos-villában.

O Március 17., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Jeremiás 
siralmai. Tokics Imre előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Március 17., csütörtök, 19 óra
Fenyő Gusztáv zongoraestje a Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O Március 18., péntek, 20 óra
Racka Noise: Satelles, VLKN, 
Blackhoney, BetterThanEver a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 19–20.
Vizes napok az Agórában.

O Március 19., szombat
Ébred az erdő – Túrázz együtt a 
madarakkal! A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Március 19., szombat
Virághajtogatás a Józsai K. Házban.

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

O Március 19. szombat, 9 óra
QRP Rádióelektronikai és 8 bites 
találkozó a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Március 19., szombat, 10 óra
Kreatív szombat: gyöngykarkötő-ké-
szítés Tímárházban.

O Március 19., szombat, 10 óra
Kreatív szombat: tavaszi játszóház 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 19., szombat, 10 óra
Pálinka-, pogácsaverseny és 
pálinkakiállítás a Józsai K. Házban. 

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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O  Március 19., szombat, 11 óra
Huba Mihály kiállításának megnyi-
tója a DOTE Elméleti Galériájában. 
Megtekinthető: április 7-éig.

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

O Március 19., szombat, 13 óra
Csillámos testfestés és kreatív fog-
lalkozás az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Március 19., szombat, 14 óra
Kreatív szombat a Simonffy utcai 
Ifiházban.

O Március 19., szombat, 18 óra
Révész Sándor beszélgetős estje a 
VOKE Művelődési Házban.

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

O Március 19., szombat
Unexpected Frequencies a Nagyer-
dei Víztoronyban.

O Március 19., szombat
UV COLOR Madness – ALL-STAR 
Edition a Hallban.

O Március 20., vasárnap, 10 óra 
Cirkusz Minimus! A Vojtina Bábszín-
ház programja a Színházteremben.

O Március 20., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Irány a víz-
part! – az Agórában.

O Március 20., vasárnap, 16 óra
Apacuka-gyermekkoncert a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjában.

O Máricus 21., hétfő, 9.30, 11 óra,  
14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 21., hétfő, 10 és 13 óra
Herkules – A kezdetek. A Csokonai 
Színház előadása a Kölcseyben.

O Március 22–25.
Vízcseppmesék. A víz világnapja 
alkalmából foglalkozás óvodások-
nak Méliusz-könyvtárban.

O Máricus 22., kedd, 9.30, 11 óra,  
14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 22., kedd, 16 óra
A Déri Múzeum – Lovas Márton 
muzeológus vetített képes előadása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Március 22., kedd, 17 és 18 óra
Néptáncprogramok gyerekeknek a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 22., kedd, 19.30
Remény és bizalom. A Kodály Fil-
harmonikusok koncertje a Kölcsey 
Központban.

O Március 23., szerda, 9.30, 11 óra, 
14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 23., szerda, 14 óra
Megemlékezés az 1848-as magyar 
forradalom és szabadságharcról 
– kiállítás, filmbemutató a Méliusz-
könyvtárban.

O  Március 23., szerda, 14 óra
Levéltitok. A Természettár kiállí-
tása a DEMKI Borsos-villa közösségi 
terében.

O  Március 23., szerda, 16.30
Péter Mózes orvos-festő Víz és az 
ember című kiállításának megnyi-
tója a DAB-székházban.

O Március 23., szerda, 17 óra
Józsai filmtár – válogatás Varga 
József alkotásaiból a Józsai Közösségi 
Házban.

O Március  23. , szerda, 18.15
Tavaszi újjászületés! Előadás, gya-
korlatok a szabadban Domokiné 
Tóth Mária tanár, reikimesterrel az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Március 23., szerda
Campus Party – Nigel Stately a 
Hallban.

O Március 24., csüt., 9.30, 11, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 24., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Ezékiel 
próféta könyve. Fenyvesi Péter Pál 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

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

O Március 24., csütörtök, 19 óra
Konzervatóriumi esték hang-
versenysorozat . Francesca 
Provvisionato és Boda Balázs hang-
versenye a Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Március 25., péntek, 9.30, 11 óra, 
14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

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

O Március 25., péntek, 15 óra
Híres hölgyek a történelemben. 
Tóth Pál idegenvezető előadása a 
Benedek Könyvtárban.

O Március 25., péntek, 16 óra
Komolyra fordítva: zenés délután a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O Március 25., péntek, 17 óra
Kutak a múltból – Föld alatti Deb-
recen. Szolnoki László régész vetített 
képes előadása a Déri Múzeumban.

O Március 25., péntek, 17 óra
Irány az opera! Ujvárosi Andrea ope-
raénekes előadása a Méliuszban.

O Március 25., péntek, 19 óra
Boldogan élünk, míg meg nem 
halunk? Kepes András előadása a 
Lovardában.

O Március 25., péntek, 19 óra
Játék a kastélyban. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 25., péntek, 19 óra
Dumaszínház: Pottyondi Edina 
önálló estje a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O AZ ÉGIG ÉRŐ FA. Egy para-
dicsomi kert közepén áll a fa, 
melyet az öreg király birodalmában 
tetejetlennek ismer mindenki, mivel 
az égig ér. A kertet a szépséges 
királykisasszony gondozza, aki egyik 
nap megfogadja, hogy amíg a világ 
világ lesz, ő nem megy férjhez. 
Amint ezt kigondolja, huss, lecsap 
fentről egy sötét fergeteg, s eltűnik 
a királylány. János azonban a ferge-
teg nyomába ered, hogy visszahoz-
za a földre a lányt. S hogy mi lesz 
a mese vége, az kiderül a Vojtina 
Bábszínház előadásából.
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O Március 25., péntek
Made In Debrecen előeste by 
PusztaHang: DebreSlam, BETON.HOFI 
a Nagyerdei Víztoronyban.

O Március 26., szombat
Made in Debrecen Fesztivál több 
helyszínen.

O Március 26., szombat
Színház az egész világ – a természet 
„szín”-játékai. A Zsuzsi Erdei Vasút 
programja.

O Március 26., szombat, 10 óra
Kreatív szombat: szélforgókészítés a 
Tímárházban.

O Március 26., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O Március 26. szombat, 16 óra
Nótaest a VOKE Egyetértés Művelő-
dési Központjában.

O Március 26., szombat, 19 óra
Moziest: Mamma mia! Sose hagyjuk 
ABBA. Filmvetítés Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Március 26., szombat, 19 óra
Játék a kastélyban. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 26., szombat
Made in Debrecen afterparty a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O  Március 27., vasárnap
Minikiállítás a Méliusz-könyvtárban. 
Téma a színházi világnap.

O Március 27., vasárnap
Debreceni régiségvásár a Nagyerdei 
Stadion északi parkolójában.

O Március 27., vasárnap, 10 óra
Az Égig Érő Fa. A Vojtina Bábszín-
ház előadása a Játszószínházban.

O Március 27., vasárnap, 10 óra
Bicóval a Biczóba! Családi bringa-
nap a Kölcsey Központtól indulva.

O Március 27., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Robotika 
kicsiknek az Agórában.

O Március 27., vasárnap, 11 óra
Bing nyuszi és barátai. Show-műsor 
gyermekeknek a Lovardában.

O Március 27., vasárnap, 19 óra
Moziest. Filmvetítés az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O Március 28., hétfő, 9.30, 11 óra,  
14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 28., hétfő, 19 óra
Vígkarma: The Universal. Előadás a 
DESz24-ben.

O Március 28., hétfő, 19 óra
Játék a kastélyban. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 29., kedd, 9.30, 11 óra,  
14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 29., kedd, 16 óra
Kálnoki Kis Sándor könyvbemuta-
tója a Méliusz-könyvtárban.

O Március 29., kedd, 16.30
Kárpát hazám – Erdély – prózában 
és versben. Fábián Pál előadása a 
Benedek Elek Könyvtár és Közösségi 
Térben.

O Március 29., kedd, 17 és 18 óra
Néptáncprogramok gyerekeknek a 
Józsai Közösségi Házban.

O Március 29., kedd, 19 óra
Játék a kastélyban. A Csokonai 
Színház előadása a Csokonai Irodal-
mi Laborban.

O Március 29., kedd, 19 óra
Népszerű melódiák. A Zeneművé-
szeti Kar rézfúvós együttesének 
hangversenye a Liszt-teremben.

O Március 29., kedd, 19.30
Híres szerenádok. A Kodály Filhar-
monikusok koncertje a Debreceni 
Egyetem Aulájában.

O Március 30., szerda, 9.30, 11, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Az Égig Érő Fa.

O Március 30., szerda, 16.30
Mely nyelv merne versenyezni vé-
led? Erdei Sándor író-költő előadása a 
DAB-székházban.

O Március 30., szerda, 18.15
Az Életreform Egyesület nyílt napja. 
Reiki, relaxáció, életmód-tanácsadás 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Március 30., szerda, 19 óra
Házasságról szó sem lehet. A Négy 
Arc Színházi Társulat előadása a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O Március 30., szerda, 19.30
A Debreceni Régizene Együttes 

hangversenye a Zeneművészeti Kar 
Liszt-termében.

O Március 31., csüt., 9.30, 11, 14 óra
Az Égig Érő Fa. A Vojtina Bábszín-
ház előadása a Játszószínházban.

O Március 31., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Dániel 
próféta könyve. Tonhaizel Tibor 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O Március 31., csütörtök
Jazzbarátok köre: Pátkai Rozina – 
MINKA a Nagyerdei Víztoronyban.

O Április 1–3.
Bárdos Szimpózium a Zeneművésze-
ti Kar Liszt-termében.

O  Április 1., kedd
31. Tavaszi Tárlat a Kölcseyben. 

O Április 1., kedd, 17 óra
Angyalok és múzsák: Pápai Nóra 
könyvbemutatója a Méliuszban.

O Április 1., kedd
Kowalsky meg a Vega-koncert a 
Lovardában.

O Április 2., szombat
Őzek világa, erdei állatok a mesé-
ben – interaktív előadás és erdei 
túra. A Zsuzsi Erdei Vasút programja.

O Április 2., szombat, 11 és 13 óra
Családi foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O Április 2., szombat
ColorStar-koncert a Nagyerdei Víz-
toronyban.

O Április 3., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Pezsgő kémia 
az Agórában.

O Április 5., kedd, 16.30
Priskin Annamária kurátor tárlat-
vezetése az Elveszett Paradicsom c. 
kiállításban a Déri Múzeumban.

O Április 5., kedd, 17 óra
Ókori Egyiptom Klub következő 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O  Április 5., kedd, 17 óra
Subicz István grafikusművész kiállí-
tása a Benedek Elek Könyvtárban.

O Április 6., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők Klubja a 
Méliusz-könyvtárban.

O Április 6., szerda
Campus Party – Jackwell a Hallban.
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Liu Shaoangra  
a Debreceni  
Egyetem is büszke
Sporttörténeti sikert ért el a 
rövidpályás gyorskorcsolyázó 
Liu Shaoang, aki 2019 óta a 
Debreceni Egyetem Gazdaságtu-
dományi Karának sportszervező 
szakos hallgatója. Korábban 
olimpiai bajnokként kötődött a 
debreceni egyetemhez a londoni 
(2012) aranyérmes úszó Risztov 
Éva és a tornász Berki Krisztián 
is.

A magyar shorttrack-
válogatott eddig négy olim-
piai érmet szerzett, és Liu 
Shaoang mindegyikben szerepet 
vállalt: négy éve, a koreai 
Phjongcshangban a férfi váltóval 
lett első, néhány hete Peking-
ben a vegyes váltóval és 1000 
méteren bronzérmet nyert, majd 
– első magyar téli olimpikonként 
– egyéniben győzött: aranyérmes 
lett az 500 méteres távon.

A Debreceni Sportcentrum-
Sportiskola gáláján minden évben 
díjazzák a szakosztályok legjobb 
sportolóit és edzőiket, valamint a 
legjobb női és férfi utánpótlás és 
felnőtt sportolóit, az év edzőjét, 
mindemellett átadják a Jó tanuló-jó 
sportoló elismeréseket is.

Az év sportolójának a gátfutó 
Kozák Lucát választották, míg az  
év edzője trénere, Suba László lett. 
Az utánpótlás korosztályban Dobi Lili 
és Dobi Gergő triatlonosok végeztek 
az élen.

Bárány László és családja  
(a Master Good-cégcsoport három 
tulajdonosa) a magánvagyonából 
évi 1,5-1,5 millió forinttal támogat-
ja a DSI három sportolóját. Az év 
fő támogatójának a Selex-M Kft.-t 
választották.

A szakosztályok legjobbjai: 
Atlétika: Hodossy-Takács Sámuel, 
edző: Perényi Gabriella
Cselgáncs: Fedora Ferenc, edzői: 
Nagy István és Raus Tamás
Kerékpár: Kovács Korinna, edzői: 
Papp Zsolt, Pocsai Balázs
Műkorcsolya: Rédl Blanka, edző: 
Gyulai Györgyi
Tollaslabda: Csernyánszki Balázs, 
edzői: Mátyus Tibor és Mester József
Triatlon: Dobi Gergő, edzői: Dobi 
Béla és Pap Zsolt
Úszás: Holoda Péter, edző: Kókai 
Dávid
Vívás: Nagy Blanka Virág, edző: 
Serra Bendegúz
Kézilabda, lány: Solymosi Zsófia, 
edző: Bujárszki Ádám
Kézilabda, fiú: Martinovics Péter, 
edző: Martinovics Ferenc
Kosárlabda, lány: Neuwirth Nóra, 

Díjazták a legjobbakat
edzői: Mezei Dóra 
és Karácsony 
Kinga
Kosárlabda, fiú: 
Borbély Dávid 
Balázs, edzői: Kerezsi Csaba és 
Szekeres Ferenc
Labdarúgás: Zsoldos Máté, edző: 
Jankovics Sándor

Jó tanuló-jó sportoló, 2020:
Atlétika: K. Szabó Gabriella
Cselgáncs: Fedora Ferenc 
Kerékpár: Kovács Korinna 
Műkorcsolya: Tóth Kurucz Luca 
Tollaslabda: Csernyánszki Balázs 
Triatlon: Dobi Lili
Úszás: Kovács Kitti  
Vívás: Vásárhelyi Éva 
Kézilabda, lány: Tóth Jázmin 
Kézilabda, fiú: Zalai Botond 
Kosárlabda, lány: Csukás Dalma 
Kosárlabda, fiú: Szűcs Nándor 
Labdarúgás: Papp Péter 

Jó tanuló-jó sportoló, 2021:
Atlétika: Chrobák Gergő 
Cselgáncs: Papp Bálint 
Kerékpár: Balogh Sára 
Műkorcsolya: Fedora Sára 
Tollaslabda: Orosz Tekla 
Triatlon: Pusztai Dóra 
Úszás: Horváth Simeon  
Vívás: Szabó Panna Éva 
Kézilabda, lány: File Csenge 
Kézilabda, fiú: Nagy Kristóf 
Kosárlabda, lány: Kánya Emma 
Kosárlabda, fiú: Szűcs Dávid 
Labdarúgás: Vadon Márton

Különdíj: Orosz Tekla, Senánszky 
Petra, Dobi Lili, Dobi Gergő, Pusztai 
Dóra, Ferenczi Nikolett
Év női utánpótlás sportolója 

egyéniben: Dobi Lili (triatlon), edzői: 
Dobi Béla és Pap Zsolt
Év férfi utánpótlás sportolója 
egyéniben: Dobi Gergő (triatlon), 
edzői: Dobi Béla és Pap Zsolt
Az év edzője egyéni sportágban: 
Suba László 
Az év sportolója: Kozák Luca
Az év fő támogatója: Selex-M Kft

A Bárány család által 1,5-1,5 
millió forinttal támogatott spor-
tolók és edzők: 
Dobi Lili, triatlon, edzői: Dobi Béla és 
Pap Zsolt
Balogh Péter, cselgáncs, edzői: Nagy 
István és Raus Tamás
Nagy Blanka Virág, párbajtőr, edző: 
Serra Bendegúz



31

Fontos, előremutató döntéseket je-
lentettek be a DVSC Schaeffler háza 
táján. Bejelentették egyrészt, hogy 
a bajnoki dobogó harmadik helyére 
a jelenlegi szezonban okkal pályázó 
Loki névadó szponzora a következő 
két évben is a Schaeffler lesz. 

A klub illetékesei beszámoltak 
arról is, hogy sikerült Debrecen-
be csábítani az olimpiai bajnok 

A jövőépítés februárja zajlott le a Loki kéziseinél
francia válogatott egyik kapusát, 
Catherine Gabrielt és Szilágyi 
Zoltán vezetőedző korábbi két 
játékosát, Kácsor Grétát és Hámori 
Konszuélát, akik hosszú évek óta 
a Vác alapembereinek számíta-
nak. Jobb szélre pedig Fehérvárról 
érkezik majd a gyors lábú Töpfner 
Alexandra.

A klubnál folyó tudatos, hosszú 
távra szóló jövőépítés újabb sa-
rokkövét is lerakták, hiszen Vámos 
Petra húga, Vámos Míra meghosz-
szabbította szerződését a Lokival. 
Így aztán testvérével és Tóvizi 
Petrával együtt már három olyan 
játékosa van a csapatnak, aki 
2025-ig szóló szerződéssel kötődik 
a DVSC Schaefflerhez. 

A 18 éves, junior Európa-baj-
nok balszélső tavaly nyáron került 
Debrecenbe a Nemzeti Kézilabda 
Akadémiáról, követve nővérét, aki 
két évvel ezelőtt szerződött klu-
bunkhoz. „KisVamosz” meg is adta 
a módját a kontraktus megün-
neplésének, hiszen a Szombathely 

ellen nagyszerű játékkal és nyolc 
góllal örvendeztette meg a Loki 
drukkereit. 

Szintén a szisztematikus építke-
zést szolgálja az a megállapodás, 
amit a Loki a DKKA-val kötött meg. 
A szerződést az a Bulath Anita írta 
alá Ábrók Zsolttal, a DVSC Kézi-
labda Kft. ügyvezetőjével dunaúj-
városi részről, aki tagja volt annak 
a debreceni csapatnak, amelyik 
kétszer nyert bajnoki ezüstérmet, 
és a Bajnokok Ligájának csoport-
körébe is bejutott. A debreceni és 
a dunaújvárosi élvonalbeli gárda 
a jövőben együttműködik majd, 
egymás játékospolitikáját, céljait 
támogatandó, ez pedig – többek 
között – kölcsönjátékosok szerepel-
tetését is maga után vonja. 

A következő szezonban köl-
csönjátékosként Dunaújvárosban 
fog szerepelni Arany Rebeka és 
Poczetnyik Luca, és meghosszab-
bítják a jelenleg is ott szereplő 
Borgyos Panna kölcsönszerződését. 

Szöveg és fotó: Gurbán György

A Debreceni Egyetem sportinfra-
struktúrája a közelmúltban két 
új küzdősportteremmel bővült a 
Böszörményi úti campuson.
A küzdősportok új otthona Németi 
Gyula nevét viseli, így tisztelegve az 
egykori kiváló birkózó emléke előtt, 
aki az 1948-es londoni olimpián 
hatodik, 1952-ben Helsinkiben 
negyedik helyezést ért el, 1949-ben 
főiskolai világbajnokságot nyert, 
emellett a birkózó-vébék során 
Stockholmban bronzérmet akasz-
tottak a nyakába, míg Nápolyban 
ötödik lett.  

A közel 100 négyzet-
méteres helyiséget első-
sorban a sporttudományi 
képzésben részt vevő hall-
gatók használják majd, de 
akár élsportolók is készül-
hetnek itt versenyeikre. A 
Magyar Judo Szövetség 
egy 80 négyzetméteres 
tatamival és 50 darab ju-

Új otthont kaptak a küzdősportok
Vámos Míra is a jövő záloga lehet

do-gittel (cselgáncsöltözettel) járult 
hozzá a terem használatához. 

Ahogy Bács Zoltán kancellár 
elmondta az átadó eseményen, a 
Debreceni Egyetem nemcsak fejleszt 
a jövőnek, hanem a hagyományokat 
is tiszteli. Hozzátette: a város és az 
egyetem sportmúltjában jelentős 
érdemeket szerzett emberek nevét 
meg szeretnék örökíteni.

Erre utal az is, hogy a Böszörmé-
nyi úti campuson kialakított másik 
új terem, a Csipkerózsika-álmából 
feléledő DEAC vívószakosztályá-
nak otthona a jövőben a kétszeres 

olimpiai ezüstérmes, világbajnoki 
aranyérmes sebészorvos, Kamu-
ti Jenő nevét viseli majd, aki a 
Debreceni Református Kollégium 
lakója és a gimnázium tanulója volt, 
s versenyzői karrierjét a Debreceni 
Vasutas Vívóklubban kezdte.

A jövőben hét pást várja a 
vívókat a 200 négyzetméteres dr. 
Kamuti Jenő Egyetemi Vívóterem-
ben. Az Interfencing Debrecen SC 
vívóival karöltve újjászervezett 
DEAC-szakosztály kiemelkedő 
sportolója immár a világ- és Európa-
bajnok, olimpikon kardozó, Battai 

Sugár Katinka, vagy a 
háromszoros paralimpiai 
ezüstérmes, világ- és 
Európa-bajnok kerekes 
székes vívó, Osváth 
Richárd, s itt sportol a 
DEAC legidősebb igazolt 
versenyzője, a 78 éves 
veterán világbajnok, 
Szentkirályi István is.Fotó: Debreceni Egyetem
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Sportprogramok Családi bringanap 
várja a debrecenieket
Tekerj ki a belvárosból a természetbe Deb-
recen legújabb és leghosszabb bicikliútján, a 
Baltazár Dezső térről indulva a Bánki Arbo-
rétumig! Erre buzdítanak a szervezők, akik 
kérik a részvételi szándék jelzését a bringa-
nap2022@gmail.com e-mail-címen, s az első 
100 regisztráló között értékes nyereményeket 
sorsolnak ki a nap végén.

A március 27-én 10 és 16 óra közötti 
program útvonala: Kölcsey Központ–Piac 
utca–Szent Anna utca–Vágóhíd utcai felüljá-
ró–Vágóhíd utca–Bihari utcai kereszteződés-
től bicikliút–Diószegi út–Sikló utca (frissí-
tőpont, új kerékpárútszakasz)–Panoráma 
út–Bánki Arborétum. A rendezvény része lesz 
triálbemutató és közös fotózás is. A túra 11-
kor indul, rendőrségi felvezetéssel, 11.45-kor 
összevárás a Sikló utcánál, 12.15-kor érkezés 
a Bánki Arborétumba, ahol családi progra-
mok, ügyességi pálya, triálsuli, E-bike-teszt 
várja az érdeklődőket.

A program az aktuális járványügyi szabá-
lyok betartásával látogatható.

Loki mérleg 
A LOKI a futballtabella hetedik helyén zárta 
február végén a bajnokság első két etapját. 
Hét győzelem, hét döntetlen és nyolc vere-
ség volt a debreceni mérleg, mielőtt a záró 
szakaszra, az utolsó 11 meccsre fordultak a 
csapatok. S mivel a Fradi, a Puskás Akadé-
mia és a Kisvárda már kibérelte a dobogót, a 
debreceniek számára a biztonságos bennma-
radás a cél. Az utolsó szakaszhatárnál, 22 
forduló után 7 pont előnye volt a DVSC-nek a 
már a kieső zónában lévő Újpesttel, és 8 pont 
a sereghajtó MTK-val szemben. A tavaszi 
hadjárat célja tehát a pozíció megtartása 
vagy a helyezés javítása, az együttes össze-
kovácsolása.

Fotó: dvsc.hu

FUTSAL
Férfi NB I, felsőházi rájátszás
Március 10., csütörtök, 18.30: Haladás– DEAC és  
Veszprém– Berettyóújfalu
Március 28., hétfő: DEAC Haladás és Berettyóújfalu–Újpest
Április 4., hétfő: DEAC–Újpest

KÉZILABDA
Női NB I
Március 12., szombat, 18 óra: DVSC–Vác
Március 18., péntek, 18 óra: Mosonmagyaróvár–DVSC
Március 25., péntek, 18 óra: DVSC–FTC
Április 2., szombat, 18 óra: Érd–DVSC

KOSÁRLABDA
Férfi NB I
Március 12., szombat, 18 óra: DEAC–Paks
Március 19., szombat, 18 óra: Szombathely–DEAC
Március 19., szombat, 18 óra: DEAC–Kecskemét

LABDARÚGÁS 

NB I és NB III Keleti csoport
Március 5., szombat, 19.30: Budapest Honvéd–DVSC 
Március 6., vasárnap: DVSC II–Füzesgyarmat (11 óra), 
Jászberény–DEAC (14), Salgótarján–Hajdúszoboszló (14)
Március 12., szombat, 14.30: DVSC–Újpest
Március 13., vasárnap: DVSC II–Újpest II, Hajdúszoboszló–
DVTK II, Füzesgyarmat–DEAC (mind 14 óra) 
Március 20., vasárnap, 13.15: Paks–DVSC
Március 20., vasárnap: DEAC–BKV Előre, Tállya–DVSC II és 
Törökszentmiklós–Hajdúszoboszló (mind 14 óra)
Március 27., vasárnap: DVSC II–Sényő (11 óra), Hajdúszo-
boszló–Hidasnémeti és Kisvárda II–DEAC (16) 
Április 2., szombat: DVSC–ZTE
Április 3., vasárnap: DVSC II–Salgótarján, Eger–DEAC és 
Putnok–Hajdúszoboszló (mind 16 óra)

VÍZILABDA 
Férfi OB I
Március 5., szombat, 16 óra: DVSE–BVSC Zugló
Március 12., szombat, 16 óra: DVSE–UVSE
Március 12., szombat: Vasas–DVSE
Március 24., csütörtök, 20 óra: FTC–DVSE
Március 26., szombat, 16 óra: DVSE–FTC

(ahol nincs pontos időpont, ott a klubok, illetve szövetsé-
gek lapzártánkig nem állapodtak meg a kezdésben, illetve 
nem alakult ki a versenysorozat folytatásában érdekelt 
csapatok névsora)
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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 épülete 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®

Régiségvásár
A régiségvásárnak minden évszak-
ban más hangulata van; bármikor jó 
kimenni oda, s nézelődni, böngészni 
a régi tárgyak között. Tavaly ősztől új 
helyen, a Nagyerdei Stadion északi 
zárt parkolójában rendezik meg a 
vásárt. A helyszín remekül vizsgázott. 
Máté László, a rendezvény főszervező-
je elmondta, úgy tapasztalja, mind a 
vásárlók, mind az eladók elégedettek 
vele; szívesen jönnek ide. Legköze-
lebb március 13-án és 27-én, illetve 
április 10-én és 24-én várja a vásár az 
érdeklődőket. 

Ősszel jön Sting
A jelenleg még fennálló nemzetközi 
egészségügyi korlátozások miatt Sting 
My Songs turnéjának március 7–21. 
közötti fellépései 2022 őszére kerülnek 
át. Ez a halasztás a debreceni fellépést 
is érinti, így az eredetileg március 
17-ére tervezett koncertet szeptember 
29-én rendezik meg a Főnix Arénában. 
A megvásárolt jegyek automatikusan 
érvényesek az új dátumra.

Megfejtéseiket március 24-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

Üzenem az otthoni hegyeknek 
című filmjéből sorsolunk ki két 

darab DVD-t. Ezt szerkesztőségünk-
ben vehetik át.

Előző számunk szerencsés 
megfejtői: 

Bereczki Márton, Böszörményi u. 45.
Futó Zsolt, Kishegyesi út 50.
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 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.

O MADE IN DEBRECEN. 
Címlapunkon a Rocksuli diákja, 
Borbély Nikolett és tanára, 
Kerékgyártó Csaba az in-
tézmény félévzáró koncertjén. 
Fotó: Tóth Mihály

O FILMEK AZ APOLLÓBAN. Márciusban is izgal-
mas filmekkel várja a közönséget az Apolló mozi. 
Műsoron lesz a Batman és a Pirula panda, visszatér 
a Kopaszkutya, a Mulholland Driveés a Mephisto. 
Láthatjuk a Menekülést, a C'mon C'mon - Az élet 
megy tovább, a Vezess helyettem, az Út az Oscarig, 
A művészetek templomai: Palladio, A rosszfiúk, a 
Kilakoltatás (képünkön), a Licorice Pizza, a Morbius, 
a Minden rendben ment és a Szuperhősök című 
filmeket.

O CSAK DESIGN. A kreatív alkotók csapata 
tavasszal is várja a találkozást a közönséggel, a 
kézműves termékek iránt érdeklődőkkel. A tervek 
szerint március 20-án és április 24-én tartanak 
Csak Design-vásárt. Az eseményekről bővebb 
információt itt találnak: https://www.facebook.com/
csakdesign

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
Népi hangszerek a Déri Múzeumban – március 15-ig.
In Memoriam Borbély Szilárd. Tamus István grafikáiból 
a Debreceni Irodalom Házában – március 20-ig.
Pelei Katalin grafikusművész maszk kiállítása a Tímár-
házban – március 21-ig.
Etno- Art népművészeti kiállítás a Tímárházban – 
március 31-ig.
Elveszett paradicsom – A mezolit vadászok letűnt vilá-
ga a Déri Múzeumban – április 17-ig.
Elefántfogó: Grela Alexandra illusztrátor, festőművész 
alkotásai a Debreceni Irodalom Házában – július 3-ig.

140 éves lesz a Zsuzsi
Kerek évfordulóra készül az ország legrégebbi keskeny 
nyomközű kisvasútja. A Zsuzsi Erdei Vasút idén 140 
éve, 1882. július 16-án kezdte meg működését a Gúthi 
erdőben kitermelt fa szállítására. A ma már kirándulójá-
ratként közlekedő kisvonat – az évforduló tiszteletére – 
ünnepi programsorozattal várja utasait egész évben. 
O Március 12., szombat: Nemcsak nőknek – ismerd meg 
a saját „belső erdődet”!
O Március 15., kedd: Márciusi ifjak a vonaton 
O Március 19., szombat: Ébred az erdő – Túrázz együtt 
a madarakkal!
O Március 26., szombat: Színház az egész világ – a 
természet „szín”- játékai
O Április 2., szombat: Őzek világa, erdei állatok a mesé-
ben – interaktív előadás és erdei túra
O Április 9., szombat: Élj egészségesen, élj természete-
sen! – egészségnap Hármashegyalján
A 2022-re tervezett eseményekről és az aktuális menet-
rendről a zsuzsivasut.hu oldalon lehet tájékozódni.

O HOLNEMVÁROS címmel közös kiállítás szervezett 
a Modem és a Déri Múzeum, melynek célja a múzeum 
Fotótárának bemutatása. A kilencven fénykép a város-
történeti képanyagot megmozgatva mutatja be a gyűj-
teményt. Miközben elénk tárul a jelenleg megélt város 
tereinek a képek fekete-fehér múltjában való felismeré-
se, azonosíthatósága, a mai terek egykori emberek által 
való belakottságának tapasztalata, emellett Barakonyi 
Szabolcs, Bede Kincső, Chilf Mária, Fátyol Viola, Kocsi 
Olga és Koltay Dorottya Szonja a gyűjteményből válasz-
tott képekre reflektálva készített új műveket.
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