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Ilyenkor, év végén, akarva-aka-
ratlanul visszatekintünk az el-

múlt hónapokra; mérleget vonunk, 
összegzünk, tesszük mindezt 
többnyire a személyes életünk 
történései, eseményei alapján. 
Az idei év azonban más. A világ-
ban zajló geopolitikai, társadal-
mi, gazdasági változások oly 
mértékűek, hogy már nem tudjuk 
kivonni magunkat alóluk. Mert, 
bizony, befolyásolják a hétköz-
napjainkat. 

Háború van. Igazi fegyverek-
kel zajló, igazi háború. És most 
nem Szíriában vagy Dél-Szu-
dánban, vagy valahol a világ 
végén, hanem itt, a kertek alatt, 
a szomszédunkban. Közel. Ha 
kicsit közelebb lenne – reméljük, 
ez soha nem fog megtörténni! 
–, a keleti határnál talán még a 

lövések hangját is hallanák. Mint 
a 90-es években a délen élők…

És mit tehetünk ilyenkor mi, 
akiken semmi nem múlik? Nem 
múlik a háború, és – sajnos – 
nem múlik a béke? Advent van. 
Tegyünk úgy, mintha minden 
rendben lenne? Várjuk úgy 
Krisztus születését, mintha nem 
kellene a világnak rettegnie újabb 
világháborútól, gazdasági össze-
omlástól, társadalmi válságtól? 

Igen, tegyünk úgy! Vagy 
legalább próbáljuk meg! Koncent-
ráljunk a szeretteinkre, keressünk 
valamilyen városi programot, 
nézzünk rendhagyó időben rende-
zett foci vb-t, hallgassunk giccses 
karácsonyi zenéket… Csináljunk 
bármit, ami élet! Mi mást tehet-
nénk? Advent van. A várakozás 
és a remény időszaka. Várjuk 

reménykedve Krisztus születését! 
És bízzunk azok bölcsességében, 
akiken múlik háború és béke…

Vereb István
a Debrecen Televízió 

szerkesztőségvezetője,
a Médiacentrum Kft. munkatársa

Advent van

November 27.
15.00 Gencsi Zoltán Pásztorkönyv 
című könyvének bemutatója a Karakter 
Kávézóban

16.45 Énekes hagyományőrző vo-
nulás a Régi Városházától a Nagytemp-
lomig.

17 óra Első adventi gyertyagyújtás. 
Beszédet mond: Papp László polgár-
mester, Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi 
Főegyházmegye érsek-metropolitája, 
Püski Lajos, a Tiszántúli Református Egy-
házkerület főjegyzője és Palánki Ferenc, 
a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye 
megyés püspöke.

Ünnepi térjáték a Szárnyas Sárkányok 
gólyalábas csoport és Erdős-Tóth Fruzsi-
na énekes közreműködésével.
December 4.
16.45 Énekes hagyományőrző vonulás a 
Régi Városházától a Nagytemplomig.

17 óra Második adventi gyertyagyúj-
tás. Beszédet mond: Barcsa Lajos alpol-
gármester, Asztalos Richárd, a Debreceni 
Evangélikus Egyházközség evangélikus 
igazgató lelkésze és Sipos Barnabás, a 
Debreceni Szentháromság Magyar Orto-
dox Egyházközség parókusa. 

Adventi gyertyagyújtások a Református Nagytemplomban

Közreműködnek: Varga Klára szín-
művész, Bacsa Hédi, Elek Lilla, Juhász 
Bölcskei Júlia, Kakasi-Zsurka Emma, a 
Csokonai Színház Für Elise című darabjá-
nak gyermek- és felnőtt főszereplői.
December 11.
16.45 Énekes hagyományőrző vonulás a 
Régi Városházától a Nagytemplomig.

17 óra Harmadik adventi gyertya-
gyújtás. Beszédet mond: Balázs Ákos 
alpolgármester, Krakomperger Zoltán, 
a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye 
általános helynöke és Komlósi Sándor, a 
Szappanos Utcai Baptista Gyülekezet lel-
kipásztora. Közreműködnek Az Ég tartja a 
földet című musical szereplői.

18 óra Az ég tartja a királyt című 
könyv bemutatója a Karakter kávézóban.
December 18.
16.45 Énekes hagyományőrző vonulás a 
Régi Városházától a Nagytemplomig.

17 óra: Negyedik adventi gyer-
tyagyújtás. Beszédet mond: Puskás 
István alpolgármester, Oláh István, a 
Debreceni Református Nagytemplom 
lelkésze és Szarka Gergely, a Debre-
ceni Görögkatolikus Főszékesegyház 
parókusa.
Veni, Veni, Emmanuel! – Jöjj, Megváltó! 
címmel első alkalommal rendeznek egye-
sített kóruskoncertet, városunk egyházi 
és világi kórusainak részvételével. Az 
estet Palánki Ferenc római katolikus me-
gyés püspök és Fekete Károly református 
püspök teszik még emlékezetesebbé.
A kórusművek között közreműködnek: 
Piros Ildikó színművész és a Virtuó-
zok klasszikus zenei tehetségkutató 
győztesei. Az egyesített kórust Ács János 
vezényli. 
A betlehemi láng a 43. Főnix Cser-
készcsapat közreműködésével érkezik 
Debrecenbe, és a koncert végeztével 
bárki otthonába viheti.
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Okostükröt, interaktív lótuszvirágot, lézerhárfát és 
automata állatetetőt készítettek – többek között 
– azok a tizedik osztályos lányok, akik részt vettek 
a tavalyi tanévben az Agóra és az NI Debrecen 
közös, WATCH (Women at Tech) elnevezésű pálya-
orientációs programjában. Az elkészült izgalmas 
projekteket a résztvevők a Campus Fesztiválon és 
a Kutatók éjszakáján is felvonultatták. A tavalyi 
tanév sikere után, 2023 januárjában ismét útjára 
indul az Agórában a kimondottan lányoknak szóló, 
projektalapú program, melynek célja, hogy – a 
valós életből vett mérnöki feladatok megoldásán 
keresztül – élményszerűen tegye vonzóvá a lányok 
számára a STEM területeket, miközben a résztve-
vők megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit 
és örömét is. A programba az NI munkatársai 
önkéntesként be is kapcsolódnak a projektmunkák 
megvalósítása során. A 2023 június közepéig tartó, 

Hozzányúlni szabad! 
Közel 200 éve Petőfi búcsút vett „elzárt Mennyor-
szágától”, a színészettől. Most, a Petőfi-emlékév 
keretében a Déri Múzeum erre nyit kaput a Színről 
színre Petőfi című múzeumpedagógiai tárlat segít-
ségével. 

A kiállítás korabeli visszaemlékezések, színikriti-
kák és tudósítások révén idézi meg Petőfi Debre-
cenben töltött időszakát, és mesél el a költő életé-
ből három történetet egy-egy helyszín és központi 
műtárgy beemelésével. A látogatók a tárlaton így 
maguk eredhetnek nyomába az egyes történetek-
nek és deríthetik ki, mely helyszínekhez kapcso-
lódnak. Mi több, fel is kereshetik e helyszíneket, és 
összevethetik azokat Petőfi Debrecenével. 

A kiállítás központi motívuma az a színház, 
melyben a költő is fellépett, s melyet a tárlat nem-
csak megidéz, de be is népesíti azt. Hiszen ebben 
az egyedülálló múzeumpedagógiai kiállításban – a 
falakat kivéve – mindenhez hozzá szabad nyúlni. 

Idő
Mi a művészet ideje? E kérdés köré szerveződött a 
2006 óta működő Debreceni Nemzetközi Művész-
telep idei programsorozata. A művésztelep úgy 
helyezi a hazai és nemzetközi művészek együtt-
működését és együttgondolkodását, a közös(ségi) 
alkotótevékenységet előtérbe, hogy egyúttal a 
szélesebb közönség számára is betekintést nyújt a 
tematikusan szerveződő szakmai munkába. 
A kéthetes tábor során a felkért alkotók és elő-
adók – többek közt – olyan kérdésekre keresték a 
válaszokat, mint hogy mik a művészet lehetséges 
temporális vonatkozásai, mit jelent a művészet, az 
alkotófolyamat és a műtárgy időnek való kitett-
sége, vagy hogy az időbeliséggel eleve rendelkező 
alkotás hogyan képes reflektálni az idő múlására.
Az idei Debreceni Nemzetközi Művésztelepen 
készült alkotásokból nyílott kiállítás január 31-éig 
látható a Modemben. 

Újra indul a lányoknak szóló program
ingyenes programra elsősorban 10. osztályos, 
pályaválasztás előtt álló gimnazista lányok jelent-
kezését várják, idén december 12-éig, az Agóra 
weboldalán megtalálható űrlapon keresztül.

A DNM 2022 tagjai: Csontó Lajos, Horányi  
Attila, Süli-Zakar Szabolcs, Benczúr Emese, Bilak 
Krystyna, Birkás Mona, Csörgő Attila, Donka  
Péter, Farkas Dénes, Koronczi Endre,  
Ladányi-Tóth Miklós, Tóth Kinga, Várhelyi Judit
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Érzékelhetően egyre több 
debreceni vállalat jelenik 
meg a helyi médiafelü-
leteken. Mitől nőtt meg 
a hirdetési kedv? Elérik-e 
céljukat azok a cégek, 
akik a kommunikációs 
kampányok mellett dön-
tenek? Mitől értékes egy 
lokális kampány? Többek 
között ezekről beszélget-
tünk Kálmán-Kovács 
Mónikával, a Médiacent-
rum Debrecen Kft. kiemelt 
vállalati kapcsolatok 
divízióvezetőjével. 

Mi állhat a hátterében annak, 
hogy egyre több cég számára 
válik fontossá a kommuniká-
ció?
Mindannyian tapasztaljuk, hogy 
az elmúlt időszakban mekkora 
lendületet kapott a város; hihetet-
len gazdasági fejlődés részesei 
vagyunk, a cégek motivációja 
azonban eltérő. Azok a vállalatok, 
akik már évek vagy évtizedek 
óta Debrecenben működnek, 
elérkezettnek látták az időt arra, 
hogy megmutassák magukat, 
építsék márkájukat, vagy kreatív 
toborzási kampányokat indítsa-
nak, hiszen a munkaerőért folyó 
harc egyre kiélezettebb lett. A 
betelepülő cégek célja pedig meg-
ismertetni magukat, munkáltatói 
értékeiket a helyiekkel. Emellett 
pedig rendkívül erős toborzási 
tevékenységet folytatnak, hiszen 
minden szereplőnek az a célja, 
hogy megtalálja jövőbeli munka-
vállalóit. Az első számú célpiac 
minden munkáltató számára a 
könnyebben elérhető, a munkába 

Nagyon erős a debreceni cégek      
kommunikációs aktivitása

maximum egy órát utazó helyi 
szakemberállomány. Éppen ezért 
kapnak kiemelt figyelmet a nagy 
elérést biztosító lokális médiafe-
lületek, helyi rendezvények. 
Ha csak az idei évet vesszük 
alapul, milyen visszajelzések 
érkeznek a partnerektől? 
A legnagyobb elismerés számunk-
ra, ha az ügyfeleink elégedettek 
velünk; az idei évben pedig pozitív 
visszacsatolásokból nem volt hi-
ány. Azt azonban érdemes tudni, 
hogy egy kampány sikere több 
szereplőn múlik. A tervezés során 
ugyanolyan hangsúlyos, hogy 
milyen kreatív koncepció szüle-
tik, és ahhoz milyen médiamixet 
készítünk a kitűzött célok elérése 
érdekében. Nagy öröm számomra, 
hogy egyre több partnerünk veszi 
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igénybe professzionális ügynök-
ség segítségét kreatív stratégiája 
megalkotására; ezekre alapozva 
készíthető el a leghatékonyabb 
médiaeszköz-használati javaslat.

Azt látjuk, hogy nagyon erős, 
kulcsfontosságú hírvivő csatorna 
a dehir.hu, népszerűek a jármű-
hirdetések, a Debreceni Korzó 
magazin, de nagyon hasznos 
felület az üzenetek közvetítésére 
az FM95 Rádió1 és a DTV is – a 
megfelelő kombinációval és idő-
zítéssel pedig szép eredményeket 
érhetünk el.
Ezek szerint nem kizárt, hogy 
sikerül túlteljesíteni a bevéte-
li célokat 2022-ben?
Még végleges számításaink 
nincsenek, de azt mindenképpen 
elmondhatjuk, hogy a Médiacent-
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A Kodály Filharmónia Debrecen 
minden évben összeállítja Ka-
rácsonyi bérletét, mely tulaj-
donosai valódi ízelítőt kapnak 
klasszikus zenéből. Idén egy 
kamarazenekari koncert, egy 
kóruskoncert és két hangversenyt 
válogattak be az ajándékként is 
kiváló bérletbe: A kamarazene 
gyöngyszemei 2. (2023. február 
28., Debreceni Egyetem, Aula) / 
Príma prímák (2023. március 10., 
Debreceni Egyetem, Aula) /  
A Grál szent templomában 
(2023. április 18., Kölcsey Köz-
pont, Nagyterem) / Elveszett és 
megtalált remekművek (2023. 

Sándorné Fehér Gyöngyi virág-
kötő tárlatát a DAB-székházban 
december 4-én, vasárnap 11 
órától Makai Erzsébet nyitja meg. 
Közreműködik Lak Ágnes (ének 
és zongora), Márta Anna (fuvola 
és zongora).

Betlehem a Vojtinában
Karácsony havában – ünneplőbe öltözve – narancs- és fahéjillattal és 
szép énekekkel várják a közönséget a Játszószínházban, hogy együtt 
készüljenek a Nap fordulójára. A bábosok mesélnek a Jézuska szüle-
téséről, a betlehemi templomban megtáncoltatják a három pásztort, 
a gonosz Heródes királyt, és megidézik a napkeleti bölcseket.

rum felületei esetében a kihasz-
náltság maximumához közelítünk. 
S ha a jövő évet nézzük, ott 
vajon mire számíthatunk?
Az előrejelzésekkel óvatosan 
kell bánni, hiszen elképesztően 
gyorsan változnak a körülmények. 
Már 2020-ban is nagy terveink 
voltak, de a világjárvány újraírta 
az elgondolásainkat. A tavalyi év 
második felére már-már javulást 
érzékeltünk; azt hittük, 2022-ben 
egy kiszámíthatóbb év elé nézünk, 
majd gyakorlatilag negyedévente 
terveztük újra napjainkat. Ha a 
2023-as prognózisokat vesszük 
alapul, azt kell mondjam, nagyon 
nehéz időszak következik, a drasz-
tikusan emelkedő költségoldal 
– még növekvő bevételi tendencia 
mellett is – súlyos mínuszokat 
hozhat a vállalkozások mérlegébe. 
Ugyanakkor mégis remélem, ha 
egy év múlva ugyanerről beszél-
getünk, akkor azt mondhatom 
majd, hogy – az előrejelzések 
ellenére is – sikeres évet zártunk. 
Az adventi számunkban 
jelenik meg ez az interjú; 
abban az időszakban, amikor 
a munka mellett a karácso-
nyi készülődés is az életünk 
részévé válik...
Ez az év egyik legkedvesebb 
időszaka a családunk számára. 
Imádjuk minden pillanatát, az 
illatait, a pislákoló fényeket, a 
boldog várakozást. Ilyenkor picit 
elcsendesedünk. Az adventi vásár 
különleges varázsáért, a baráti 
találkozásokért rendszeresen 
megfordulunk a városközpontban. 
Legkisebb gyermekem az idei 
évben a legnagyobb izgalommal 
a Dósa nádor térre tervezett 
fénykarácsonyfát, keresztgyerme-
keim a koripályát várják. 24-én 
a karácsonyfát közösen díszítjük; 
a karácsonyi előkészületekben a 
lányaim is boldogan részt vesznek. 
Nem törekszünk tökéletességre; 
már egyáltalán nem zavar, ha nem 
sikerül a bejgli, és csak ízében 
emlékeztet önmagára. A legfonto-
sabb, hogy ilyenkor mind az öten 
együtt legyünk, s kis időre elfelejt-
sük a rohanó hétköznapokat.

Klasszikus zene karácsonyra
május 16., Kölcsey Központ, 
Nagyterem). A Karácsonyi bérlet 
ára 5000 Ft, mely megvásárol-
ható a Klassz Pontban (Halköz 
Üzletház, külső-oldalsó utca-
front) és a kodalyfilharmonia.
jegy.hu oldalon.

Adventi  
találkozások
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Idén ismét megnyitja kapuit a 
Debreceni Advent: november 26. 
és december 23. között a belvárosi 
sétálóövezetben, a Kossuth téren és 
a Dósa nádor téren hangolódhatunk 
az ünnepre. A négy hét alatt vásár, 
szabadtéri koncertek és kézműves 
foglalkozások sora, valamint jégpá-
lya várja a látogatókat.

Több mint kilencven faház épül; ezekben 
kínálják majd az ínycsiklandozó falatokat 
és a kézműves apróságokat. Az adventi 
gyertyagyújtások eseményeire ismét a 
városháza elől indul a menet a Nagy-
templomig. 

Energiatakarékossági elvek miatt 
mindennap sötétedéstől 22 óráig lesznek 
láthatóak az ünnepi fények a belváros-
ban. A tavaly nagy sikert aratott főtéri 
jégpálya várja majd a látogatókat, reggel 
8-tól egészen estig. Tanítási napokon 
pedig az előre regisztrált iskolák hallga-
tóinak ingyenes a korcsolyázás 8-14 óra 
között.

A programkínálatban gyerekek és fel-
nőttek számára szóló események váltják 
egymást a színpadokon: a városba érke-
zik – többek között – Csemer Bogi és a 
HoneyBeast, fellép a Kodály Filharmónia 
és a Szent Efrém Férfikar, a gyerekeket 
a Garagulya Gólyalábas, a a Langaléta 
Garabonciások a Lángoló Csigák Tűz-

Advent Debrecenben
zsonglőr Csapat és az Agyagbanda szóra-
koztatja. A Kossuth téri Adventi Kuckóban 
pedig bárki felfedezheti a kézzel készített 
ajándékok csodáját. 

Adventi Kuckó
Nyitva 10 és 20 óra között
14–18 óra: DEMKI adventi játszóház
Kossuth tér
16.45 Hagyományőrző felvonulás a Régi 
Városházától
17 óra Első adventi gyertyagyújtás – 
Nagytemplom

O December 1.
18 óra: Kép, szólamban: Ince Mózes és 
Nádas Alexandra kiállításának megnyitója 
a Bényi Galériában. A tárlat december 
31-éig látogatható

O December 2.
Kölcsey Központ, Nagyterem 
18 óra: Valceremónia 

O December 3.
Kossuth tér, jégpálya 
20.15–22 óra: Mikulás-diszkó
Dósa nádor tér 
15 óra: Kenguru TSE
16 óra: Bokros Trió: Betlehem, Betlehem 
17 óra: LESZ DANCE TSE
18 óra M.É.Z. Együttes: Kelta advent
19 óra Lángoló Csigák Tűzzsonglőr 
Csapat
19.30 Rocksuli Debrecen
Adventi Vásár
14–18 óra: Mr. Piano 
14–18 óra: Ring István – Verklis
15–16 óra: Lituus Brass
Adventi Kuckó 
Nyitva 10 és 20 óra között
10–19 óra: Találkozás a Mikulással

O December 4.
Dósa nádor tér 
15 óra: Ikon Debrecen gasztrobemutató
16 óra: Jazz Five: Adventi élménykoncert
18 óra: Szabó Ádám
19 óra: Kenguru TSE 
19.20 R&B Dance Hip Hop Tánciskola
Adventi vásár 
14–18 óra: Mr. Piano 
14–18 óra: Ring István verklis műsora
15–15.45: Garagulya Gólyalábas Társulat: 
Magyar karácsony  
Adventi Kuckó
Nyitva 10 és 20 óra között
10–19 óra: Találkozás a Mikulással
Kossuth tér
16.45 Hagyományőrző felvonulás a Régi 
Városházától
17 óra Második adventi gyertyagyújtás – 
Nagytemplom 
Kölcsey Központ
17 óra: Vasárnapi muzsika (Bálterem)

O November 26.
Kossuth tér, jégpálya
16.15 Jégkarc (Jégpálya megnyitó tánc-
bemutató)
20.15 és 22 óra között: ’60s, ’70s Ice 
Party 
Dósa nádor tér 
17 óra: Vintage Dolls 
18 óra: Főnix Tűzzsonglőr Csoport 
18.30 Debrecen Big Band (vendég: Majsai 
Gábor)
Adventi vásár 
15–19 óra: Ring István verklis műsora
16–17 óra: Vásárnyitó: Debrecen Dixie-
land Jazz Band
Adventi Kuckó
Nyitva 16 és 20 óra között
16–18 óra: DEMKI adventi játszóház
18.30 Havervagy (felfedező játék)
O November 27.
Kölcsey Központ, Nagyterem
19 óra: HoneyBeast-koncert
Dósa nádor tér 
15 óra: Panificio il Basilico 
gasztrobemutató
16 óra: DE–Monteverdi Kórus  
18 óra: Pál Dénes: Nosztalgikus Advent 
19 óra: The Kidney Stones 
Adventi vásár
15–15.45: Langaléta Garabonciások – 
Gólyalábas Utcaszínház 
14–18 óra: Ring István verklis műsora Csemer Bogi

Lángoló Csigák
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19 óra: Debrecen Helyőrségi Zenekar 
koncertje – Adventissimo (Nagyterem)

O December 5.
Dósa nádor tér 
17.30–18.15 Mikulásváró koncert a 
Kiskalász zenekarral
Adventi Kuckó
Nyitva 15 és 17 óra között
15–17 óra: Találkozás a Mikulással

O December 6. 
Kölcsey Központ, Nagyterem 
19 óra: Budapest Bár-koncert

O December 7.
Kölcsey Központ:
18 óra: Angyalok pórázon – Könyvbemu-
tató Eszterhai Katalin

O December 10. 
Kossuth tér, jégpálya 
20.15–22 óra Ronda Pulcsis diszkó
Dósa nádor tér 
15 óra: Debreceni Ady Endre Gimnázium 
műsora
16 óra: Animus Csengettyű Együttes
17 óra: Mákvirág gasztrobemutató 
18 óra: Debrecen Dixieland Jazz Band 
19 óra: Lángoló Csigák Tűzzsonglőr 
Csapat
Adventi Vásár
14–17 óra: Horváth Zsolt verklis műsora
14–18 óra Ring István verklis műsora  
15–15.45 Gulyás László: Luca, Luca
Adventi Kuckó 
Nyitva 10 és 20 óra között
10–18 óra: Greenbox karácsonyi fotózás
18.30–20.30 Havervagy (felfedező játék)
11–13 óra Ronda Pulcsis Futás
Hetedik alkalommal gyűjtenek 
ajándékot rászorulóknak karácsonyi 
ronda pulcsiban. A Karácsonyi Ronda 
Pulcsis Futáson résztvevőknek nem 
kell mást tenniük, mint előkapni 
a leggiccsesebb, legrondább vagy 
legviccesebb karácsonyi pulcsijukat, 
sapkájukat, sáljukat (és, persze, a 
futócipőjüket), továbbá magukkal 
vinni a rászorulóknak szánt csoma-
got. Gyülekezés 10 óráról a Baltazár 
Dezső téren. Regisztráció: hello@
bakancslistamagyarorszag.hu

O December 11.
Dósa nádor tér 
15 óra: Debreceni Majorette Együttes
15.45 Lituus Brass
16.30 Debreceni Ady Endre Gimnázium 
műsora

18 óra: Csakmag Vivien és zenekara
19 óra: DJ Dew Tailor 
Adventi vásár
14–17 óra: Horváth Zsolt verklis műsora
14–18 óra: Ring István verklis műsora
15 óra: Agyagbanda 
Adventi Kuckó 
Nyitva 10 és 20 óra között
14–18 óra DEMKI Adventi Játszóház
Kossuth tér
16.45 Hagyományőrző felvonulás a Régi 
Városházától
17 óra Harmadik adventi gyertyagyújtás 
– Nagytemplom
Debreceni Református Kistemplom:
18 óra: Tímár Sára és zenekara: „Feljött 
immár az a csillag”

O December 13.
Kölcsey Központ
19 óra: A Kodály Filharmónia koncertje

O December 14.
Kölcsey Központ 
19 óra: A Szent Efrém Férfikar koncertje, 
vendég: Pál István „Szalonna” és 
bandája 

O December 16.
Kölcsey Központ
19 óra: Lautitia kóruscsalád: Messze 
zsong a hálaének

O December 17.
Kossuth tér, jégpálya 
20.15–22 óra: ALL-IN Xmas Disco
Dósa nádor tér 
15 óra: Kis Padlizsán gasztrobemutató
16 óra: Széltolók Együttes
17 óra: Márkus Luca 
18 óra: Szironta Együttes harangjátéka
19.15 Koktél Színház (karácsonyi koktél-
bemutató)
Adventi vásár 
14–18 óra: Ring István verklis műsora 
15–16 óra: Lituus Brass 

Adventi Kuckó 
Nyitva 10 és 20 óra között
14–18 óra: DEMKI Adventi Játszóház

O December 18.
Dósa nádor tér 
14.00–14.30 Debreceni Helyőrségi 
Zenekar
15 óra: Debreceni Hajdú Táncegyüttes
16 óra: Orpheum Madams 
18 óra: Csemer Boglárka „Boggie”: Akusz-
tikus karácsonyi koncert 
Adventi Vásár
14 óra Debrecen Helyőrségi Zenekar 
14–18 óra: Ring István verklis műsora
15–16 óra: Ort-Iki Gólyalábasok 
Adventi Kuckó 
Nyitva 10 és 20 óra között
14–18 óra: DEMKI Adventi Játszóház
Kossuth tér
16.45 Hagyományőrző felvonulás a Régi 
Városházától
17 óra Negyedik adventi gyertyagyújtás – 
Nagytemplom

O December 20. 
Kölcsey Központ
19 óra: A Kodály Filharmónia koncertje

O PÁSZTORADVENT. Novem-
ber 27-én, vasárnap 10 órakor 
egy régi hagyomány folytatódik 
Debrecenben. A helyszín ezúttal 
is a Kistemplom lesz, mely előtt 
pásztortűz gyújtása, majd isten-
tisztelet és a pásztorok köszönté-
se segít az ünnepre hangolódni. 
15 órától pedig Gencsi Zoltán 
Pásztorkönyv című könyvével 
ismerkedhetünk meg: a bemutató 
helyszíne a Karakter 1517 Köny-
vesbolt és Kávézóban. A kötetet 
bemutatja és az alkotóval beszél-
get Papp József helytörténész. 
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MEGSZÉPÜLT 
A PETŐFI TÉR 
Új játszótér, tó és terasz is épült
Európai uniós támogatásból újult meg Deb-
recenben a Petőfi tér. DMJV Önkormányzata 
900 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert „A Petőfi tér rekonstrukciója”  
(TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00003) című projekt 
megvalósítására.

A Petőfi téren egy minden igényt 
kielégítő zöldebb, otthonosabb 
közösségi tér jött létre, ahol 
játszótér, egy mesterséges 
mederkialakítású tó és egy 
terasz is szebbé varázsolja 
a belvárosi teret. 

A zöldterületi rekonstruk-
ció során megtörtént:
•  6000 m2  fűfelület meg-

újítása, 
•  3000 m2-en cserjék, évelő nö-

vények és 85 darab fa ültetése,
•  a projekt része volt az utcabútorok cseréje, 

padok, formatervezett ülőalkalmatossá-
gok, hulladéktárolók, kerékpártárolók ki-
helyezése is, 

•  a közbiztonság növelése érdekében 14 darab 
nagy felbontású közbiztonsági kamerát is 
elhelyeztek,

•  egy modern, 750 m2-es gumiburkolatú ját-
szótér is épült 12 játszóeszközzel, valamint 
egy 420 m2-es tavat is kialakítottak, a hoz-
zá tartozó vízgépészettel, dús vízi növény-
zettel és egy terasszal, 

•   a Petőfi-szobor is megújult, 
•   egy várostörténeti tanösvény is létrejött, 

ami a II. világháború előtti tér látványá-
nak állít emléket,

•  a zöldterületi rekonstrukció mel-
lett egy kiszolgáló pavilon is lé-

tesül a tó partján, mely gazda-
ságélénkítő tevékenységként 
valósulhat meg.

A projekt célja a Petőfi tér 
költséghatékony, környezettu-

datos, család- és klímabarát, gaz-
daságélénkítő fejlesztése, a zöld-

területi rendszer bővítése, a gyalogos 
zóna kiterjesztése, a közlekedés feltéte-

leinek javítása és a városkép megóvása. 

Ezek megvalósításával javult a városrész ál-
talános környezeti állapota, a városrész 
népességmegtartó képessége, a lakókörnyezet 
minősége, illetve tovább erősödtek a közösségi 
funkciók.

További információ kérhető: a +36 52 544 400-as telefonszámon, 
vagy megtalálható a www.d2030.hu weboldalon
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O ÚJ ÓVODA épült Debrecenben; száz gyermek 
járhat majd oda. A Kishegyesi útból nyíló Nádsíp 
utcai református intézmény átadóján Széles Diána 
arról beszélt, hogy az új óvoda létrejötte nemcsak a 
református egyháznak, hanem Debrecen városának is 
ünnep. Az alpolgármester rámutatott: a cívisvárosban 
több mint hatvan óvoda működik, és szinte minden 
felekezet lehetőséget kapott, hogy intézményt tart-
son fenn itt.

O FELGYORSÍTJA a közlekedést az új, jobbra 
kanyarodó sáv a Derék utcáról a Kishegyesi útra, a 
belváros irányába. Ahogy Papp László polgármester 
a beruházásról tartott sajtótájékoztatón felidézte: az 
elmúlt években sok helyen zajlottak– s zajlanak most 
is – közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos programok. 
Ilyen volt a Hadházi–Nyíl utca, illetve a Bem tér–Füre-
di út kereszteződésének átépítése is.

O ROCKKONTÉNER. Költözött a Zenedoboz program 
konténere; ezúttal a Tóth Árpád Gimnáziumban van 
lehetőség a tehetséggondozó pontban tanulásra, 
gyakorlásra, ill. zenekari próbákra is. Ahogy Puskás 
István alpolgármester összegezte: a debreceni önkor-
mányzat így is igyekszik segíteni a városban a tehet-
séggondozás ügyét és a rockkultúra továbbélését. 

O MEGÚJUL a Csokonai Színház körüli park. Számos 
munkafolyamatot már befejeztek a szakemberek, és 
megnyírták a tavaly az „Év Fája” címet elnyert japán-
akácokat is. A fejlesztés – az eredeti tervek szerint 
– jövőre készülhet el, de, amennyiben az időjárás is 
engedi, akár már idén befejezhetik a parkot.

O ÖTVEN újrahasznosított műanyagból készült padot 
és hulladéktárolót helyeztek ki az Egyetem sugárút és 
a Bethlen utcák mentén.

O AZ ÉV ZÖLD NYOMDÁJA. Tizenkettedik alkalom-
mal írták ki idén a Green Printworld Award pályázatot. 
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is ötcsillagos minősí-
téssel nyerte el a díjat a debreceni Alföldi Nyomda.

O ÚJ PARKOLÓKAT alakítottak ki a Tócóskertben 
a Kishegyesi út mentén; ezeket az autósok már 
birtokba is vették. Ahogy Pósán László országgyűlési 
képviselő jelezte: a fejlesztés részeként odafigyelnek 
a mozgáskorlátozottak igényeire, és a csatornarend-
szert is úgy alakítják ki, hogy szennyeződések ne 
kerülhessenek a talajba.

O BÜSZKÉK VAGYUNK RÁJUK. Október 23-án 
Debrecen önkormányzata ünnepséget rendezett a 
Kölcsey Központban. A hagyományok szerint a város 
ebből az alkalomból azon polgárait köszönti, akik 
kimagasló értékeket hoztak létre a tudomány, a 
művészet, a környezetvédelem és idegenforgalom, az 
egészségügy, a szociális tevékenység, a sport vagy az 
építészet területén.

A közgyűlés idén Csokonai-díjat adományozott a 
Bürkös Zenekarnak és Grela Alexandra illusztrátor és 
festőművésznek. Hatvani-díjat vehetett át a termé-
szettudományok, illetve az egészségügy terén vég-
zett munkájáért Juhász Lajos biológus és Szekanecz 
Zoltán egyetemi tanár. Hajós Alfréd elismerő díjban 
részesült a sport terén végzett magas színvonalú 
munkájáért, illetve eredményeiért Dobszai Jenő 
kézilabdaedző és Kozák Luca gátfutó. A köznevelés 
területén végzett kimagasló munkájáért a Dóczy 
Gedeon-díjat Barcsa Lajos iskolaigazgató és Deák 
Józsefné óvodavezető kapta meg. A 2016-ban alapí-
tott Debrecen Város Boncz László-díjat idén Barnáné 
Rossi Mária és Kovács Csilla kapta meg.

O ZÖLD VÁROS. Az országban egyedülálló 
Madár-lakópark sétányt adtak át Debrecenben. 
A 16 állomásos sétányon sziluettek hívják fel a figyel-
met az ott élő állatokra, az oszlopokon lévő QR-kódot 
leolvasva pedig videóból tudhatunk meg többet 
róluk. Az átadón Balázs Ákos felhívta a figyelmet a 
Civaqua-programra is, melynek révén a Tisza vize a 
Tócó-patakba jut majd el. „Ez a víz egyértelműen a 
Nagyerdőt és az erdőspusztai tavakat fogja táplálni. 
Továbbra is azon dolgozunk, hogy a víz minél hama-
rabb megérkezzen Debrecenbe és mindenki jólétét 
szolgálja majd.”

O ZÖLD ELISMERÉS. Újabb helyi vállalkozás kapott 
Fenntartható Debrecen Díjat. A teherkerékpárokat 
gyártó Mastiff Kft. speciális környezetbarát járműve-
inek fejlesztésével és gyártásával érdemelte ki ezt a 
címet. 
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Energiatakarékoskodási  
intézkedések Debrecenben
„Ha nem tennénk semmilyen lépést, akkor közel 
10 milliárd forintnyi energiaköltség-növekedéssel 
kellene számolnia a városnak a jelenlegi árak alap-
ján” – nyilatkozta sajtótájékoztatóján a polgármes-
ter. Papp László úgy fogalmazott, hogy egy olyan 
intézkedési csomag készült, mely november 1-jétől 
2023. április 15-éig terjedő időszakot ölel át. „Egy 
önkormányzat működtetése szempontjából rendkívül 
fontos a stabilitás. Garantálnunk kell az óvodák, 
iskolák, szociális és kulturális intézmények működ-
tetését. A szükséges és elégséges szolgáltatásokat 
minden körülmények között biztosítani kell – ez volt 
az alapelv.”

A tervet, amit az energiaválságra dolgozott ki 
Debrecen vezetése, ülésén elfogadta a városi köz-
gyűlés. 

Az intézkedéscsomag fő elemei:
– A bölcsődékben, óvodákban nem lesz sem nyitva-
tartási, sem hőmérsékleti korlátozás.  

– A szociális intézményekben sem korlátozzák a 
hőfokot, s a legtöbb intézmény tovább működik.  
A bentlakásos intézményekben korlátozás nem 
lesz. A Városi Szociális Szolgálat öt telephelyének 
(Erzsébet, Víztorony, Szabó Kálmán, Pósa és Süveg 
utca) működése április 15-éig szünetel; ez idő alatt 
feladataikat más telephelyek látják el, s minden 
szolgáltatást biztosítanak.

– A Sámsoni út 81. alatti rendelő a Szabó Pál 
utca 59. alatti rendelőbe, a Thomas Mann utcai 
gyermekorvosi rendelés a Hadházi út 9. alá, a 
Kincseshegy utca 46. alatti háziorvosi rendelés a 
Süveg utca 5. alá költözik. 

– Az iskolák által működtetett uszodák átmeneti-
leg bezárnak április 15-éig.

– A Debreceni Sportuszoda december 15-éig 
működik; a folytatásról a sportállamtitkársággal 
tárgyalnak.

– Az Oláh Gábor utcai sportkomplexum kiüríti az 
atlétikai centrum épületeit; az irodák a sporthotelbe 
költöznek. A sportorvosi szolgáltatás az Angyalföld 
téri rendelőbe költözik. A sportcsarnok nem zár be, 
de nem lesz fűtés, csak elektromos hősugárzókat 
helyeznek üzembe a mérkőzések előtt.

– A Főnix Arénába nem szerveztek programokat. 
Csak akkor nyit ki a csarnok, ha egy szervező min-
den költséget vállal.

– A 2-es jégcsarnok már bezárt, az 1-est dec-
ember végéig üzemeltetik. Az esetleges folytatásról 
tárgyalnak a jégkorong- és a korcsolyaszövetséggel, 
illetve a sportállamtitkársággal.

– A Déri Múzeum vasárnap és hétfőn zárva lesz, 
a többi napokon 9 és 16 óra között nyitva tart.

A Péterfia utcai Irodalom Háza április 15-éig nem 
lesz nyitva.

– A Kölcsey Központban január 1. és április 15. 
között nem lesznek programok. A városi közgyűlés 
a megyeházára költözik. Az irodák működnek majd, 
de nem lesznek rendezvények, városi bál sem a 
Kölcseyben.

– A Kodály Filharmónia koncertjei átkerülnek a 
nemrég átadott Csokonai Fórumba.

– Az Apolló mozi nagyterme zárva lesz, a kiseb-
bek működnek.

– A Méliusz központi része nyitva lesz, néhány 
telephely bezár majd (Dózsa György u. 23., István 
út 11., Monostorpályi út 110. és Víztorony utca 
13.), azokon csak a gyűjtemény állagmegóvására 
koncentrálnak, a többi telephely 2-3 órás napi nyitva 
tartással várja az olvasókat.

– A Vojtina átköltözik a Kossuth utca 1. szám alá. 
(Annak az épületnek kedvezőbb az energiafelhasz-
nálása.)

A DEMKI esetében a Simonffy utcai Ifiház, a 
Tímárház és a Jerikó utcai, illetve a Szentgyörgyfalvi 
utcai közösségi házak is működnek majd csökkentett 
fűtéssel, míg a homokkerti, a nagymacsi és kismacsi, 
a csapókerti, az ondódi intézmények bezárnak.

Az állatkert várja a látogatókat ősszel és télen is.
Ahogy a Déri Múzeumot, úgy a Modemet sem 

lehet bezárni a műtárgyak állagmegóvása miatt, a 
felső szint lesz lezárva.

A Vár utcai Nagypiac 14 óráig tart majd nyitva, 
ezt követően nem működtetik a mozgólépcsőt és a 
lifteket, a világítást pedig csak a legszükségesebb 
mértében használják majd.

A közvilágítás megmarad, de az észszerűség 
határain belül korlátozzák.

Karácsonyi vásár lesz, az ünnepi díszkivilágítás 
csak a belvárosra terjed ki, és csak este 10-ig égnek 
majd a fények. 

Az épületvilágításokat szüneteltetik.
Nem lesz jégpálya a Nagyerdei Stadionnál, de a 

Kossuth téri kis jégpálya a szünidő végéig üzemel 
majd.

A szökőkutak májustól szeptemberig üzemelnek 
majd.
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O TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK. A Déli Gazdasági 
Övezet fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről 
együttműködési megállapodást írt alá Papp László, 
Debrecen polgármestere és Navracsics Tibor, Ma-
gyarország területfejlesztésért és az uniós források 
felhasználásáért felelős tárca nélküli minisztere. 
Az eseményen Papp László elmondta, Debrecen az 
elmúlt években a gazdaságfejlesztés tekintetében az 
ország, de „talán – túlzás nélkül – a közép-európai 
régió egyik legsikeresebb városa volt” és, remélhető-
leg, „ez a tendencia továbbra is fennáll majd”. 

O A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁÉRT vehetett át 
díjat Papp László polgármester a Magyar Tudomány 
Ünnepén. Mint a méltatásban elhangzott, a városve-
zetés a friss tudományos eredményeket integrálja a 
stratégiaalkotási folyamatokba, valamint az operatív 
megvalósításba egyaránt.

O HŰTŐHÁZAT és feldolgozó üzemet is magában 
foglaló csarnokot épített debreceni telephelyén a 
Hajdúhús 2000 Kft. Az üzembe ellátogatott Szijjártó 
Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint „aki 
nem fejleszt, aki nem hajt végre beruházásokat, aki 
nem a legmodernebb technológiát alkalmazza, az 
egészen biztosan nem lehet versenyképes ebben az 
ágazatban sem”. Papp László polgármester az ese-
ményen úgy fogalmazott: Debrecenben nem csupán 
a multinacionális vállalatoknak nyílnak lehetőségek, 
hanem a családi vállalkozások számára is.

O VÉDERDŐ-TELEPÍTÉS. Elsőként a Vértessy-
kúriánál alakítanak ki egy több mint 28 ezer négy-
zetméteres területen pormegkötést segítő erdőrészt. 
A városban összesen négy véderdő lesz, ezek 16 
ezer gépjármű klímára gyakorolt hatását ellensúlyoz-
zák majd, javítva a debreceni levegő minőségét. Az 
eseményen Balázs Ákos alpolgármester elmondta, 
hogy megpróbálják visszaállítani azokat a mezővédő 
erdősávokat, melyek régen Debrecen körül voltak. 

O A MAGYAR POSTA ideiglenesen 366 posta műkö-
dését szünetelteti 210 településen: Debrecenben tíz 
postát érint ez a döntés. Papp László polgármester 
soron kívüli egyeztetést kezdeményezett a Magyar 
Posta vezetőivel annak érdekében, hogy a keleti és 
déli városrészeiben a helyi igényeket figyelembe véve 
szülessen döntés az átmeneti intézkedésekről. Így 
legalább két bezárásra ítélt postahivatalt működ-
tetne tovább a debreceni városvezetés: a Jánosi és 
a Galamb utcán található postákat. A polgármester 
felhívta a figyelmet, hogy a működtetésre csak akkor 
van lehetőség, ha az önkormányzat szerepet vállal a 
posták működési költségeinek finanszírozásában.

O KÁRPÁTALJA háború utáni újjáépítésében Deb-
recennek is kiemelt szerepet szánnak. A város a 
jövőben minden segítséget megad a magyarlakta 
határon túli régió gazdasági stabilitásának helyreál-
lításában – erről beszélt Papp László egy nemzetközi 
konferencián Ukrajnában. A polgármester a kerekasz-
tal-beszélgetésen ismertette a város gazdasági fej-
lődésének legfontosabb alappilléreit, és az évek alatt 
megszerzett tudás átadását felajánlotta a kárpátaljai 
gazdasági szervezeteknek, hogy Debrecennel együtt 
sikerüljön felvirágoztatni a régiót.

O PÁRATLANUL GAZDAG lesz az irodalmi emlék-
év 2023 programsorozat. Erről adott tájékoztatást 
Puskás István alpolgármester, felidézve, hogy 2023-
ban lesz Petőfi Sándor és Madách Imre születésének 
200., Csokonai Vitéz Mihály 250. jubileuma, illetve 
a Himnusz 200. évfordulója. Jövőre lenne 60 éves 
a 2014-ben elhunyt Borbély Szilárd, akiről szintén 
megemlékeznek majd. „Mindez remek lehetőség 
arra is, hogy megmutassuk, hol van Debrecen helye 
a magyar kultúra történetében és a jelenében” – 
fogalmazott Puskás István. Az alpolgármester ezen 
a napon, november 17-én fiatalok társaságában vett 
részt Csokonai emlékművének megkoszorúzásán a 
költő születésnapján.

O BEFEJEZŐDÖTT a Mézeshegy és a Pipóhegy utcák 
aszfaltozása a Szabadságtelepen. A helyszínen Papp 
László polgármester kiemelte, hogy az önkormány-
zat minden évben kiemelt figyelmet fordít a kertségi 
fejlesztésekre, s köszönetet mondott azon lakóknak, 
akik térítésmentesen adták át a saját telkükből az 
útépítéshez szükséges telekrészt. 
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O PETŐFI TÉR. Elkészült a Zöld Város Program egyik 
legjelentősebb eleme: teljesen megújult a Petőfi tér. 
A látványos és biztonságos parkká fejlesztett terüle-
ten kulturált környezet és számos újdonság fogadja 
az arra járókat. Épült egy 750 négyzetméteres, 
modern játszótér 12 játszóeszközzel. A téren 14 nagy 
felbontású, extrém fény- és környezeti körülmények 
között is működő közbiztonsági kamerát is elhelyez-
tek. Ahogy a polgármester az átadón elmondta, létre-
jött egy várostörténeti tanösvény, ami a II. világhá-
ború előtti tér látványának állít emléket. Megújították 
a tér körüli gyalogos zónákat, több parkolót, illetve a 
Holló János, valamint a Piac utcák kereszteződését is. 
A polgármester szólt arról is, hogy a játszóteret olyan 
helyen alakították ki, ahol korábban nem volt fa, s 
most a játszótér kerítésén belül és kívül is ültettek el 
előnevelt fákat, melyek árnyékot biztosítanak majd.

O A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG környezetszépítő 
versenyen évente mintegy 300 település vesz részt, 
így közel hárommillió magyar emberhez jut el a kez-
deményezés. Idén Debrecen nyerte el a fődíjat.

O FEJLŐDŐ TÉGLÁSKERT. A lakók kezdeményezésé-
re teljes egészében megújult a Patak utca és a hozzá 
kapcsolódó Csermely utca. Mindkét tégláskerti kis 
utcában a korábbi betonlapok helyett most már 4 és 
fél méter széles aszfaltburkolat van padkával és zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszerrel. A Tégláskertben pár 
évtizede csak az utak 15 százaléka volt szilárd bur-
kolatú, de ma már ez az arány 95 százalék. „Látszik, 
az egykori majorsági földek beépítése elkezdődött, új 
családok költöznek ide, egy új lakórész van itt kiala-
kulóban, szükség van egyéb infrastruktúra-bővítésre 
is” – hívta fel a figyelmet Pósán László országgyűlési 
képviselő.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Hajdú-Bi-
har megyei Szervezetének Elnöksége és a Hajdú-Bihar megyei 
Prima Díj Alapítványnak Kuratóriuma november 19-én a 
Kölcsey Központban rendezte meg díjátadó gáláját. 

A gálaesten egyedileg tervezett, különleges műalkotást 
kaptak a díjazottak, melyet Soltész József, a  Sofém Kft. 
ügyvezető igazgatója és Veréb László üzemvezető tervezett, a 
kivitelezésben pedig közreműködtek a cég munkatársai is. Az 
alkotáson szereplő „VOSZ” logó gravírozását az AR-Robotics 
Kft. végezte.

Idén a „magyar tudomány” kategóriában a megyei Prima-
díjat dr. Vajas Attila szemész szakorvos, a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ Szemklinikájának főorvosa, a Magyar 
Szemorvostársaság ve-zetőségi tagja kapta meg. A „magyar 
ismeretterjesztés és média” kategóriában Pálffy Andrea, a Mé-
diacentrum Debrecen szerkesztő-riportere, „magyar képző- és 
iparművészet” kategóriájában Rácz Róbert, a debreceni kor-
társművészet egyik friss és modern képviselője lett díjazott, 
a különdíjat pedig a „magyar zeneművészet” kategóriában 
Dánielfy Gergely színész-énekes művésznek ítélték oda.

Az est folyamán átadták az Év Vállalkozója megyei és 
országos díjakat is: a Hajdú-Bihar Megye Év Vállalkozója díjat 
Miklóssy Ferenc, a Keviép Kft. ügyvezetője kapta. Hajdú-Bi-
har Megye Év Szolgáltatója díját Herdon Istvánnak, a Xanga 
Ventures Zrt. elnök-vezérigazgatójának nyújtották át.

Átadták a megyei Prima-díjakat

Hajdú-Bihar Megye Év Iparvállalata díjat Balogh Károly, 
a Karsol Kft. ügyvezetője kapta. Hajdú-Bihar Megye Év 
Mezőgazdasági Vállalkozása díjában Kovács Herman, a Nagisz 
Zrt. Nádudvar vezérigazgatója részesült. Hajdú-Bihar Megye 
Év Bankja díját Molnár Tamás Endre, a Polgári Bank debreceni 
fiókjának vezetője kapta meg. Hajdú-Bihar Megye Kiemelkedő 
társadalmi szerepvállalásért díját Pacza Gergely, a DMJV 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztályának vezetője 
vehette át.

A hagyományoknak megfelelően bejelentették az Év 
Vállalkozója díjat is. A rangos elismerést Budapesten, a Vállal-
kozók Napján, a Művészetek Palotájában veheti majd át Hajdú 
Sándor egyéni vállalkozó.
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Debrecenben a közművekkel kap-
csolatos teendőkhöz még mindig 
sokan választják a hagyományos, 
papíralapú megoldást és részesítik 
előnyben a személyes ügyintézést. 
Ám a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy – a felhasználóbarát online 
felületek térhódításának köszönhe-
tően – az utóbbi időszakban egyre 
többen állnak át az elektronikus 
ügyintézésre. A Debreceni Hőszol-
gáltató Zrt. kampányban hívja fel 
ügyfelei figyelmét az e-számla hasz-
nálatának előnyeire. 

Zafír Portál
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. meg-
bízásából a DV Info Kft. fejlesztette a 
Debreceni Hőszolgáltató Zrt., a Deb-
receni Vízművek Zrt. és a Cívis Ház 
Zrt. számára a Zafir Portált, amelyen a 
szolgáltatók ügyfelei online intézhetik 
ügyeiket - fizethetik számláikat, követ-
hetik egyenlegüket vagy rögzíthetik 
mérőállásukat.

Környezettudatos
A távhő kampányának központi üze-
nete a környezettudatosság. Minden 
egyes számlalevél kinyomtatásának 
elkerülésével – ha csak kis mértékben 
is, de – csökkenthetjük az egyéni papír-
hulladék termelésünket. Gondoljunk 
bele, ez csak a távhőtől évente 12 db 
borítékot és számlalevelet jelent. Az 
e-számlával tehát védjük az oxigént 
adó fákat és kisebb ökológiai lábnyom-
mal élhetünk Debrecenben.

Energiatakarékos
E-számlával kényelmesen, minimális 
energiabefektetéssel, akár otthonról 
vagy bárhonnan elintézhetjük a nyű-
gös számlaügyeket, amelyhez nem 
szükséges postára menni, tömegköz-
lekedési eszközre szállni vagy autóba 
ülni. E-számlával tehát energiát spórol-
hatunk meg, amely egyéni szinteken 
értékes forint-megtakarítást jelenthet.

Időhatékony
A lakosság kényelmét szolgálja, hogy a 
számlákat az interneten keresztül bár-
mikor és bárhol meg lehet tekinteni, ki 
lehet fizetni. Az elektronikus úton való 
továbbítás gyorsabb a papír alapúval 

szemben, így több idő marad a szám-
la kiegyenlítésére. Az elektronikus 
számlabemutatási rendszerhez csat-
lakozó ügyfelek számláikat csoportos 
beszedési megbízással, egyedi banki 
utalással is rendezhetik. Az e-számla 
visszakeresése és tárolása is egysze-
rűbb, a rendszer évekig eltárolja a 
dokumentumokat. E-számlával tehát 
egyszerűen és átláthatóan intézhetjük 
ügyeinket, sőt időt spórolhatunk meg, 
amelyből több marad arra, amivel iga-
zán szeretünk foglalkozni. 

A Zafír Portál lehetőséget nyújt 
továbbá a számlák fizetési állapotá-
nak (kiegyenlített, vagy nem) megte-
kintésére, automatikus fizetési emlé-
keztető kérésére, melyet az ügyfél az 
előzetesen megadott e-mail címére 
kap. A rendszer biztonságos, számlái 
és adatai jelszóval védettek, azok csak 
számára elérhetőek.

Érintésmentes
Nem elhanyagolható tény, hogy az 
e-számla használata kifejezetten elő-
nyös az őszi- és téli járványos idő-
szakban, hiszen az ügyintézés fizikai 
találkozások nélkül, teljesen érintés-
mentesen valósulhat meg.

Váltson Ön is e-számlára!
Az e-számla igénylése egyszerűen, 
néhány lépésben elvégezhető a Za-
fír Portálon keresztül, regisztrációt 
követően. Ennek lépései:

Az elektronikus számlázás lehetősége a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Debreceni Víz-
mű Zrt. és a Cívis Ház Zrt. minden ügyfele számára díjmentesen elérhető. A szolgál-
tatás bármikor visszamondható, amely után vissza lehet térni a papír alapú számlá-
zásra.

Melyek az e-számla 
használatának előnyei?



16

STÜHMER MÁRKABOLT 
CUKRÁSZDA 

ÉS CREMERIA
Debrecen, Piac u. 32. 

Telefon: +36-70/584-32-00 
Nyitva: 

H.-V.: 10.00-19.00

STÜHMER a Piac utcán is 

Néhány napja már Piac utcán  
is megvásárolhatók a Stühmer  
Csokoládégyár népszerű ter-
mékei, így Tibi csoki, a Frutti ka-
ramella vagy akár a Zizi drazsé. 
Az egyik legrégebbi magyar 
márka, Stühmer – Debre-
cen Márkabolt, Cukrászda és 
Cremeria nevű üzlete a Piac 
utca 32. szám alatt található, 

ahol a csokoládégyár teljes, 
több mint 150-féle terméke 
elérhető.  
A termékek egy része eredeti, 
régi recept alapján készülő 
nosztalgiatermék, a fennmara-
dó rész pedig a Stühmer kreatív 
termékfejlesztő csapatának 
szülöttje. A cukrászdában több 
mint 25-féle izgalmas, egyedi 
ízvilágú süteménnyel várják  
az édességkedvelőket. 
A cukrásztermékek mellett 
kapható a teljes STÜHMER 
csokoládé- és kézművesbonbon 
választék, és, természetesen, 
valamennyi, közel 50 különbö-
ző ízű STÜHMER-szaloncukor, 
melynek egy része édesítőszer-
rel készült.  
Egy hónap múlva karácsony –  
ne csak a fenyőfa alatt,  

a karácsonyfán is legyen meg-
lepetés a családnak. 
Válogasson és szerezze be a 
szaloncukrot a Stühmer Piac 
utca 32. szám alatti üzletéből!

Magyarország egyik legnép-
szerűbb kávémárkája, a Cafe 
Frei 2022 tavaszán ünnepelte 
tizenöt éves fennállását. Mára 
Magyarország legnagyobb, 
hazai tulajdonú kávézólánca 
lett. Debrecenben két üzletben 
is megkóstolhatjuk a folya-
matosan megújuló egzotikus 
kávékülönlegességeket és a 
klasszikus kedvenceket. 
Akár a Fórumban, akár a bel-
város egyik leghangulatosabb 
részén lévő, Rózsa utcai kávézó 
asztalainál ülve, valódi ízutasá-
ra indulhatunk – csészével  
a kézben. 
Különböző kávékonyhák mu-
tatják meg a legizgalmasabb 
kávérecepteket Marokkótól 
Peruig, beleértve az ízbomba 
desszertkávékat, a csúcskate-
góriás újhullámos kávékat és 
tradicionális italokat a világ 
számos országából.  
A kávék fejlesztését Frei Tamás 
kalandos utazásai is inspi-
rálják, a kávéházi ízek pedig 
otthonra is megvásárolhatók. 
Szemes, őrölt és kapszulás 
kávék sokasága található a 
polcokon. Érdemes újra és újra 
visszatérni, hiszen – az állandó 
választék mellett – szezonális 
és ünnepi italkülönlegességek 

is készülnek, a forró csokoládé-
italok pedig egyértelműen a tél 
slágertermékei.  
A süteményespultban a Cafe 
Frei saját fejlesztésű desszert-
jei sorakoznak, és mindegyik 
nagyon finom! Bármikor klassz 
program megérkezni egy 
kávéra és sütire, hiszen a Cafe 
Frei igazi, stílusos törzshely, 
ahol mindig feltöltődhetünk 
ízélményekkel. 

CAFE FREI
Debrecen, Piac u. 20.

(Rózsa u.)
Telefon: +36-30/180-4222

Nyitva:
H.-Cs.: 9.00–19.00

P.-Szo.: 9.00–20.00
V.: 10.00–18.00

www.cafefrei.com

Cafe Frei
– avagy 
a világ kedvenc 
kávéi 
Debrecenben is
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STÜHMER MÁRKABOLT 
CUKRÁSZDA 

ÉS CREMERIA
Debrecen, Piac u. 32. 

Telefon: +36-70/584-32-00 
Nyitva: 

H.-V.: 10.00-19.00

STÜHMER a Piac utcán is 

Néhány napja már Piac utcán  
is megvásárolhatók a Stühmer  
Csokoládégyár népszerű ter-
mékei, így Tibi csoki, a Frutti ka-
ramella vagy akár a Zizi drazsé. 
Az egyik legrégebbi magyar 
márka, Stühmer – Debre-
cen Márkabolt, Cukrászda és 
Cremeria nevű üzlete a Piac 
utca 32. szám alatt található, 

ahol a csokoládégyár teljes, 
több mint 150-féle terméke 
elérhető.  
A termékek egy része eredeti, 
régi recept alapján készülő 
nosztalgiatermék, a fennmara-
dó rész pedig a Stühmer kreatív 
termékfejlesztő csapatának 
szülöttje. A cukrászdában több 
mint 25-féle izgalmas, egyedi 
ízvilágú süteménnyel várják  
az édességkedvelőket. 
A cukrásztermékek mellett 
kapható a teljes STÜHMER 
csokoládé- és kézművesbonbon 
választék, és, természetesen, 
valamennyi, közel 50 különbö-
ző ízű STÜHMER-szaloncukor, 
melynek egy része édesítőszer-
rel készült.  
Egy hónap múlva karácsony –  
ne csak a fenyőfa alatt,  

a karácsonyfán is legyen meg-
lepetés a családnak. 
Válogasson és szerezze be a 
szaloncukrot a Stühmer Piac 
utca 32. szám alatti üzletéből!
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Nagy gonddal válogatott éksze-
rek, 40 év tapasztalata, és egy 
családi vállalkozás szenvedélyes 
szeretete az ékszerek iránt.  
Ez az Ecsedi Ékszer.

Édesapámat bő négy évtizede, 
16 éves korában ragadta magá-
val az ékszerkészítés mester-
sége. Rajongásában ma már 
családi vállalkozásunk minden 
tagja osztozik.

Tavaly nagy mérföldkőhöz 
érkeztünk, és elindítottuk a 3D 
tervezéssel egybekötött egyedi 
ékszer készítést a debreceni 

Nagy 
gonddal
válogatott 
ékszerek

ECSEDI ÉKSZER 
Debrecen, Piac u. 57.

Telefon: +36-30/725-1160
E-mail: 

info@ecsediekszer.hu
www.ecsediekszer.hu

üzletünkben. Régóta dédelge-
tett álmunk vált valóra, melyhez 
hosszú út és tervezés vezetett.

Ez nem csak egy munka szá-
munkra, sokkal inkább hivatás. 
Minden vásárlónk más és más, 

de a feladatunk 
mindig az, hogy 

segítsünk megtalál-
ni a tökéletes ékszert. 

Ehhez elkötelezettség 
és odaadás kell, mi pedig 

igyekszünk mindig legjobb 
tudásunk szerint cselekedni.
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Egy hely, 
ahol Te vagy az első!
A ROOM egy exkluzív női ruha-
szalon Debrecen szívében, ahol 
mindenki megtalálja az álom-
ruháját, legyen szó bármilyen 
alkalomról. Folyamatosan frissülő 
kollekciónk darabjai egyenesen 
Párizsból érkeznek hozzánk, és 
limitált mennyiségben kerül-
nek üzletünk polcaira, ezzel is 
biztosítva viselőjének különleges 
megjelenését.
Üzletünkben a személyes vá-
sárlásra helyezzük a hangsúlyt. 
Vásárlóink és kísérőik egy csésze 
kávé, vagy egy üdítő elfogyasz-
tása mellett megosztják velünk 
elképzelésüket, mindeközben 

kollégáink az alkalomhoz és a 
stílusuknak megfelelő darabok 
kiválogatásában segédkeznek 
nekik. Hatalmas próbafülkénkben 
a választás pedig olyan, mintha  
a saját, külön bejáratú gardrób-
szobájában próbálgatna ember.
Csapatunk garantálja a minő-
séget és az egyediséget min-
den kedves vásárlónk részére. 
Számunkra nem a ruha a legfon-
tosabb, hanem a NŐ, aki viseli, 
ezért igyekezni fogunk vásárlása 
minden pillanatát személyre sza-
bott élménnyé változtatni.
Gyere be, és engedd, hogy elva-
rázsoljunk!

ROOM
Debrecen, Piac u. 41. 

Belvárosi udvarház
Nyitva:

K.-P.: 10.00-17.00
Szo.: 10.00-13.00

E-mail: 
roomdebrecen@gmail.com
Instagram: @roomderecen

Facebook: @roomdebrecen 
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(Karácsony)fa alá 
FAJÁTÉKOT

JÁTÉKVÁR
Debrecen, Szent Anna u. 38.

Telefon: +36-30/239-0777
Nyitva: H.-P.: 9.00-18.00

Szo.: 9.00-13.00, V.: Zárva
Adventi nyitvatartás 

(november 26-tól):
H.-P.: 9.00-18.00

Szo.-V.: 9.00-16.00
E-mail: 

fajatekvar@gmail.com
facebook.com/fajatekvar

www.fajatekvar.hu

Fa- és fejlesztőjátékokat 
Debrecenben a legszélesebb 
választékban a Szent Anna 
utca 38. szám alatt találhatunk.  
A játékok Thaiföldről és 
Európa vezető oktatójáték 
gyártóitól kerülnek beszerzés-
re. A vásárlók az üzletben és a 
webshopban kiváló minőségű 
és köznyelven „okos” játékok 
között válogathatnak.  
A fajátékok kizárólag termé-
szetes alapanyagból, pl.: gu-

mifából készülnek, megfelelnek 
az európai minőségbiztosítási 
előírásoknak, ökotermékek.  
A játékok készletről rendelke-
zésre állnak, azonnal megvásá-
rolhatók. Karácsonyi ajánlatból 

kiemeljük kislányoknak a spanyol 
kézműves, élethű babákat, 
fiúknak a többfunkciós, szerelő 
fa munkapadot. Kisebbeknek jó 
móka az érzékelő korong készlet, 
fejleszti a  mozgás és taktilis 
érzékelést. Számtalan családi 
kártya és társasjáték, party és 
gamer játék között választhatunk 
ajándékot a fa alá. 
Karácsonyi játékvásáron 20% 
kedvezménnyel könnyebb lesz  
a választás! 
Keresd az akciós termékeket  
az üzletben és webáruházunkban 
a fajatekvar.hu-n!
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zésre állnak, azonnal megvásá-
rolhatók. Karácsonyi ajánlatból 

kiemeljük kislányoknak a spanyol 
kézműves, élethű babákat, 
fiúknak a többfunkciós, szerelő 
fa munkapadot. Kisebbeknek jó 
móka az érzékelő korong készlet, 
fejleszti a  mozgás és taktilis 
érzékelést. Számtalan családi 
kártya és társasjáték, party és 
gamer játék között választhatunk 
ajándékot a fa alá. 
Karácsonyi játékvásáron 20% 
kedvezménnyel könnyebb lesz  
a választás! 
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az üzletben és webáruházunkban 
a fajatekvar.hu-n!

Lassan egy éve 
Debrecenben is 

a Panificio il Basilico 
Debrecen

Kovásszal 
és szeretettel

SZABI, A PÉK
Debrecen, Piac u. 20.szám

Nyitva: H.-Szo.: 07.00-19.00
E-mail: debrecen@

szabiapek.hu
Facebook: Panificio il 

Basilico Debrecen 
Instagram: panificio_il_

basilico_debrecen
www.szabiapek.hu

Az ország egyik legismertebb 
pékje, Szabadfi Szabolcs – vagy 
ahogyan a legtöbben ismerik 
Szabi, a pék – debreceni péksé-
ge hamarosan 1 éves évforduló-
ját ünnepli. 

A ková szos kézműves pé-
káruk és a virágfánkok mellett 
kisebb delikátesz is megtalál-
ható az üzletben, ahol kizá-
rólag termelői, adalékmentes 
termékekkel találkozunk, mint 
kolbászok, lekvárok, szószok, 
szörpök, mézek, tészták, teák 
és tejtermékek, sajtok is. Nagy 
mérföldkő a debreceni üzletnek, 
hogy engedtek a vásárlói nyo-
másnak, és házhoz szállítással is 
elér hetőek a friss pékáruik, sőt 
szezonális alapanyagokból, fris-
sen készített leveseket, tészta-
ételeket illetve a város ikonikus 
párosát, a Debreceni párost is 
megtalálják a kínálatban, termé-
szetesen kovászos kenyérrel. 

A pékség reggeliző megneve-
zés is most lett teljes, mióta a 
meleg reggelik is kaphatóak 
az üzletben, melyeknél szintén 
helyi termelők alapanyagait 
használják fel. 
A karácsonyi előkészületek 
hamarosan elkezdődnek, 
ünnepi fényben pompázik az 
üzlet környezete, és körbeveszi 
a vásári forgatag, a termékek 

is bővülnek majd az ünnepi 
kínálattal, aminek a felelőse 
Szabi, a pék debreceni partnere, 
Vígh János továbbra is renge-
teg újdonsággal és a hagyomá-
nyos karácsonyi termékekkel, 
beiglikkel, „nagyi kuglófjával” 
és panettonéval is készül, ahogy 
azt tavaly is tették. Az ünnepi 
ízek mellett újra készülnek fű-
tött iglu terasszal, ami a vásári 
forgatagban tökéletes helyszíne 
lesz egy kézműves forrócsoki 
vagy egy kovászos kenyérlán-
gos elfogyasztására. 

A facebook és instagram nem 
csak a kínálat követése miatt ér-
dekes, receptek és inspirációk, 
esetleg a kovászolás rejtelmei-
ben is segítségükre lehetnek.
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A debreceni Matrackuckó  
üzletben, mely a Piac utca 79. 
szám alatt található, azért dol-
gozunk, hogy tökéletes alapot 
nyújtsunk az ideális alvásél-
mény eléréséhez.

DEBRECEN 
MATRACKUCKÓ

Debrecen, Piac u. 79. 
Telefon: +36-20/270-3636

Nyitva:
H.P.: 10.00-18.00
Szo.: 10.00-14.00

E-mail: debrecen@
matrackucko.hu

Aludjon jól, 
ébredjen vidáman!

Együttműködve a Naturtex 
Kft.-vel széles körű ágynemű 
kínálatunkban is mindenki meg-
találhatja a számára megfelelőt. 
Pehely és gyapjú termékeink a 
leghidegebb éjszakákon is forró 
ölelést nyújtanak.

Nálunk elsőszámú szempont 
a magas szintű minőség és az 
ehhez párosuló kényelem. Mi 
komolyan vesszük az alvást! 
Termékeink Magyarországon 
készülnek, alapanyagaink 
Oeko-Tex 100-as és a Certipur 
igazolással rendelkeznek.
Tudta, hogy a silány minőségű 
alvás gyengíti az immunrend-
szert és rontja a stressztűrő 
képességünket? NEM mindegy, 
min is hajtjuk álomra a fejünket, 
hiszen életünk kb. 1/3-át alvás-
sal töltjük!

Törzsvásárlói rendszerünkbe 
regisztrálva, happy pontok bol-
dog birtokosaként már az első 
vásárlás értékéből akár 7-25% 
kedvezmény érhető el! Pont 
egy okkal több, hogy betérjen 
hozzánk!
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BORTÁRSASÁG
Debrecen, Simonffy u. 2/C.

Telefon: +36-52/310-742, 
+36-20/265-9129

Nyitva: H.-P.: 10.00-18.00
Szo.: 9.00-15.00

V.: zárva
debrecen@bortarsasag.hu

www.bortarsasag.hu/hu
www.facebook.com/

bortarsasag.hu

A történetünk 1993-ban néhány 
borszerető fiatallal és pár lelkes 
borásszal indult, akiknek egyet-
len célja volt: összehozni azokat 
az embereket, akiknek közös 
nevezője a bor. Magyarországról 
és a világ minden tájáról Bor-
deauxtól Új-Zélandig. Friss rozék, 
nagy vörösek, pezsgők, grower 
champange-ok, natúr borok, 
különleges párlatok és kézműves 
sörök. Ezek vagyunk mi: jó borok 
és hiteles borászok.

Jó BOROK, 
hiteles BORÁSZOK 

Idén is sokat készültünk, hogy 
vásárlóink és barátaink méltó 
borokkal, különleges delikátok-
kal és kedvezményes, egyedi 
csomagokkal ünnepelhessenek. 
A megújult Bortársaság ajándék-
kártya elérhető borboltjainkban 
és ezentúl online formában is. 
Egy kártya örömmel és borokkal 
töltve!
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Kutyás mindennapok
Zacskó, szájkosár, oltási könyv. Na jó, meg jutalom-
falat! Ezek nélkül egy „kutyás” ma már szinte sehova 
nem indul el. Ezek lesznek a Debrecen Televízió új 
műsorának is fő kellékei. A főszereplő pedig Atmo, 
a 3 éves golden retriever, kollégánk, Nádasdi Anikó 
kutyája. Az EBizód című magazinban az ő szemén 
keresztül ismerhetik meg a nézők a négylábúak vilá-
gát. Ahogy arra a cím is utal: a kutyás mindennapok 
kerülnek terítékre. Hogyan közlekedhetünk a villamo-
son kutyával? Milyen kutyabarát helyek vannak a vá-
rosban? Hogyan válasszunk tápot? Vagy akár sportot? 
Pórázt? Kutyaiskolát? Kozmetikust? Állatorvost? Ezek 
mind kiderülnek majd egy-egy EBizódból.

De lesz egy rovat, ahol egy profi oktató segít-
ségével megmutatjuk, hogyan lehet megtanítani a 
legegyszerűbb vagy éppen az összetettebb trükköket 
négylábú kedvencünknek.

A polgármester válaszol 
Ezzel a címmel új műsort indított a Debrecen Tele-
vízió. A nézők e-mailben feltett kérdéseire válaszol 
Papp László, a tervek szerint havi rendszerességgel. 

– Biztos vagyok benne, hogy nap mint nap szám-
talan kérdés foglalkoztatja a debrecenieket, mi pedig 
nem szeretnénk ezeket megválaszolatlanul hagyni. 
Most bárki felteheti kérdését a város első emberének. 
Nagyon fontos, hogy nincsenek szabályok, nem adunk 
meg témaköröket; mi a nézőink valódi kérdéseit 
várjuk – emelte ki Pinczés Mariann, a Médiacentrum 
Debrecen főszerkesztője.

A kérdéseket a mostenkerdezek@dtv.hu e-mail 
címre várjuk.

Megújuló média
Zalaegerszegen tartotta őszi 
találkozóját a 91 helyi televíziót 
tömörítő Helyi Televíziók Orszá-
gos Egyesülete. Az egyesület a 
közgyűlésén teljes tisztújítást 
tartott: az elnökségben folytatja 
munkáját a Médiacentrum Deb-
recen ügyvezetője, aki második 
ciklusát kezdi elnökségi tagként. 
Szabó József korábban gazdasági tanácsadóként 
segítette az egyesületet. 

A találkozón a Médiacentrum Debrecen munkatár-
sai a média megújulási lehetőségeit mutatták be, fő-
ként saját példákon keresztül. Szabó József ügyveze-
tő és Pinczés Mariann főszerkesztő olyan kérdéseket 
vetett fel, hogy miért fontosak a helyi hírek, hogyan 
kell elérni az online médiafogyasztókat és megtartani 
a tévénézőket.

Film készül a fejedelemről
Bihari-Horváth László, a hajdúszoboszlói múzeum 
igazgatója még 2020-ban vetette fel azt a filmötle-
tet, ami Bocskai István fejedelem és koronája közös 
múltjáról, valamint történeti öröksé-
géről szól. Az ötlet nem maradt 
fiókban; a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával film 
készül belőle, melyben a 
Médiacentrum Debrecen 
szakemberei is közremű-
ködnek. Többek között Ko-
lozsváron, Gyulafehérváron 
és Kassán is forgattak.

Atmo mondhatni a Médiacentrum Debrecen kutyá-
ja. Kollégáink már nagyon jól ismerik. A tervek szerint 
a nézők decemberben találkozhatnak vele először a 
képernyőn és a youtube-on.

O KOLLÉGANŐNK, PÁLFFY ANDREA, a Debrecen 
Televízió riportere kitartó és színvonalas munkáját 
Hajdú-Bihar megyei Prima-díjjal ismerték el. Ezúton 
is gratulálunk neki!
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Bár a téli időszakban kevesebb 
alkalom van az önfeledt „játszó-
terezésre”, a Sziget-kék Tematikus 
Park épületében egész évben 
programokra hívják a gyereke-
ket. Heti rendszerességgel várják 
a kicsiket délelőttönként népi 
játékos-mozgásos (hétfőn), baba 
angol (csütörtökön) és szenzoros, 
érzékfejlesztő foglalkozásokra 
(pénteken), kéthetente hétvégén 
pedig a Hangbújócska zenebölcsi 
alkalmaira. Szombatonként 10 és 
15 órától a Sziget-kék rajzklubban 
a közös alkotás örömét élhetik át 

a kisebb-nagyobb gyerekek. 
November végén Grela Alexandra 
alkotásaiból építkező kiállítást 
nyitnak a Tölgy Tamás-teremben: 
ehhez „nyomozós” múzeumpe-
dagógiai foglalkozás is társul. 
December 11-én pedig adventi 
délutánt tartanak a Valentin-te-
remben Sőrés Rozka mesemon-
dásával és Vad Réka karácsonyi 
népi énekeivel. A Sziget-kék 
rendezvénytermébe a szülinapozó 
kis társaságok a szuletesnap@
zoodebrecen.hu címen jelentkez-
hetnek be.

Tél a Sziget-kéken A halász meg  
a felesége
Halász Péter és a felesége egy 
Tisza menti kis faluban ten-
getik a mindennapjaikat. Egy 
nap Péter egy partra vetődött 
halacskát talál a folyóparton. 
Megsajnálja és visszadobja őt 
a vízbe. A habokból kisvártat-
va a Halkirály emelkedik ki, 
és jótettéért megjutalmazza 
Pétert három kívánsággal. 
A halász családja anyagi 
biztonságát kéri a Halkirály-
tól, de amikor Péter felesége 
megneszeli, hogy maradt még 
kettő kívánságuk, ennél jóval 
többet akar… 

A Vojtina Bábszínház előadása 
magyarországi környezet-
be helyezi a történetet, s 
egyúttal felhívja a a figyelmet 
a magyarországi folyóvizek 
pusztulására is.
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MUSICA ITALIANA  
Időpont és helyszínváltozás!

2023. január 18. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Puccini: Preludio sinfonico / 
Elgar: e-moll csellóverseny / Respighi: Róma kútjai / 
Rota: La Strada – balett szvit

Közreműködik: Karasszon Eszter – cselló / 
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Giulio Marazia

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

A PILLANAT VARÁZSA 
Időpont és helyszínváltozás!

2023. január 25.  19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor:  Debussy: A tenger – szimfonikus költemény / 
Debussy: 1. rapszódia klarinétra és zenekarra / 
Debussy: Három noktürn /

Közreműködik: Laskai László – klarinét / 
Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus 
(karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft 

NAGY UTAZÁS
Helyszínváltozás!

2023. február 17. 19:00
MODEM, II. emeleti kiállítóterem

A zenei utazás útvonala a közönség szavazatai alapján:
Magyarország–Észtország–Norvégia–Izland

Közreműködik: Kodály Kórus 
(karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

Jegyár: 1900 Ft

JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS: Klassz Pont Jegyiroda (Halköz Üzletház oldalsó utcafront; Debrecen, Simonffy u. 4-6; 
telefon: +36 20 368 9897); Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400); Tourinform 
Iroda (Debrecen, Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506); Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket 
országos hálózatában és a kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás jogát 
fenntartjuk! INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT: +36 20 368 9897  // klasszpont@kodalyfilharmonia.hu  //  www.kodalyfilharmonia.hu 

NAPLÓ BÉRLET

Ez klassz!

A KÉK DUNA PARTJÁN 1.
2022. december 13. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Beethoven: Egmont nyitány /
Mozart-hegedűverseny /
Mendelssohn: IV. (A-dúr) szimfónia

Közreműködik: Pusker Júlia – hegedű / 
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft

ÖRÖKZÖLDEK
2022. december 20. 19:00
Kölcsey Központ, Nagyterem

Műsor: Corelli: „Karácsonyi” Concerto Grosso /
Csajkovszkij: Diótörő-szvit

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft

KARÁCSONYI BÉRLET
Ajándékozzon élményt karácsonyra!

A kamarazene gyöngyszemei 2.
2023. február 28. 19.00 / Debreceni Egyetem Aula
Príma prímák
2023. március 10. 19.00 / Debreceni Egyetem Aula

A Grál szent templomában
2023. április 18. 19.00  / Kölcsey Központ, Nagyterem

Elveszett és megtalált remekművek
2023. május 16. 19.00 / Kölcsey Központ, Nagyterem

A Karácsonyi bérlet ára 5000 Ft, mely a négy fenti
hangverseny belépőjegyét tartalmazza! 

A KODÁLY FILHARMÓNIA 
DEBRECEN ÚJÉVI HANGVERSENYE
2023. január 1. 16:00
Református Nagytemplom

Közreműködik: Somogyi-Tóth Dániel és Sárosi Dániel 
orgonaművészek, Kodály Kórus 
(karigazgató Kocsis-Holper Zoltán)
Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán

Partnereink:

Támogatóink:

NAPLÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

NAPLÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLET

GULYÁS BÉRLET

KORZÓ BÉRLET

SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL

KOCSIS-HOLPER ZOLTÁN

PUSKER JÚLIA KARASSZON ESZTER

LASKAI LÁSZLÓ

KOLLÁR IMRE
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Időpont és helyszínváltozás!
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telefon: +36 20 368 9897); Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; telefon: +36 52 518 400); Tourinform 
Iroda (Debrecen, Piac u. 20; telefon: +36 20 450 0506); Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket 
országos hálózatában és a kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás jogát 
fenntartjuk! INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT: +36 20 368 9897  // klasszpont@kodalyfilharmonia.hu  //  www.kodalyfilharmonia.hu 
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Ha a színház alapvetően terápia, akkor a Csokonai 
Színház ünnepi időszakra műsorra tűzött előadásai 
hatványozottan azok, már csak azért is, mert a műfa-
jok széles spektrumán kínálnak valódi kikapcsolódást 
egész decemberre és az évkezdésre is. 

Egy vonat megáll egy pályaudvaron, és senki nem 
marad az, aki korábban volt. A romantikára vágyók 
szívébe a Névtelen csillag szerelmi története, Mona 
és Miroiu véletlen találkozása lophat némi meleg-
séget, egy olyan darab révén, amelyben így vagy 
úgy, de mindenki a boldogságot keresi. Akik hisznek 
a véletlenekben és abban, hogy ha nyitott szemmel 
járnak, akkor a legváratlanabb pillanatokban bármi 
megtörténhet velük, azok bátran válthatnak jegyet 
a romantikus komédia december 2-i vagy december 
29-i előadására. Monát Hajdu Imelda, Miroiut Csata 
Zsolt játssza.

Még mindig romantika, csak örökzöld slágerekkel 
fűszerezve: Rolla grófkisasszony (Vörös Edit) elszökik 
az unalmas a szülői kastélyból és megismerkedik Ba-
racs István (Laki Péter) mérnökkel. Azonnal egymásba 
szeretnek, de a lány apja, Korláthy gróf (Garay Nagy 
Tamás) hallani sem akar a rangon aluli kapcsolatról. 
Miska (Kránicz Richárd), a lovászfiú és tűzrőlpattant 
kedvese, Marcsa (Nagy Kíra) megpróbálnak segíte-
ni a szerelmeseknek. Miska grófi álruhát ölt, hogy 
kifigurázza és megleckéztesse a gazdagokat. Szívet 

O A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN együtteseinek hangversenyei januártól a Kölcsey Központból a Csokonai 
Fórumba költöznek; a bérletes koncertek a megszokott kedd helyett az új helyszínen szerdai napokra kerülnek. A 
Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus művészei, valamint a közönség elsőként január 18-án a Musica Italiana, 
január 25-én A pillanat varázsa koncerteken fedezheti fel együtt az új termet!

Koncertek a Csokonai Fórumban

Életöröm és romantika a Csokonai Színházban
melengető, jól ismert melódiái és életközeli, szerethe-
tő karakterei teszik a magyar operettirodalom egyik 
legsikeresebb, legtöbbet játszott darabjává a Mágnás 
Miskát. Szirmai Albert operettjét 1916-ban mutatták 
be először, és azóta a műfaj egyik magyar klasszi-
kusaként tartják számon. Az operettel búcsúztatja 
az óévet 31-én a Csokonai Színház, de decemberben 
több alkalommal, 16-án, 19-én, 20-án, 21-én és 30-
án is játsszák a Mágnás Miskát.

Levehetetlen a műsorról és a december is nehezen 
elképzelhető A Pál utcai fiúk nélkül. Áts, Boka, Geréb 
és Nemecsek december 28-án két alkalommal gyűl-
nek össze a grundon: 14 és 19 órától.

Töretlen sikerrel, nagy érdeklődés mellett játssza 
a társulat Szabó Magda kései regénye, a Für Elise 
színpadi adaptációját. Talán amiatt a rendezői el-
képzelés miatt, amely azt az életszeretetet, örömöt, 
humort szerette volna felcsillantani, ami Szabó Mag-
dából sugárzott, és amit mindenekfölött hirdet az 
életműve. Ráckevei Anna sem idealizálni nem akarta 
az író alakját, sem sokkolni a közönséget, amiért 
hálásnak tűnnek a jegyekért sorban álló debreceni-
ek. A Für Elise-zel november 28-án, december 3-án 
és 6-án hangolódhat az ünnepekre a közönség. A 
darabok a színház januári műsorában is szerepelnek 
majd.

Jegyek a jegy.csokonaiszinhaz.hu online felületen 
és a Csokonai Fórum jegypénztárában válthatók.

Für EliseNévtelen csillag
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Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O HOPPLÁDA. A Vojtina Báb-
színház mesejátékában Borsó és 
Adalberta barátságába betoppan 
egy titokzatos idegen, akinek 
éppen kapóra jön a veszekedé-
sük. Tréfákba csomagolt gonosz 
átveréssel próbálja őket meglopni, 
ami, sajnos, sikerül is. 

Rendszeres programok
O Hangbújócska zenebölcsi 
a Méliusz-könyvtárban kedden-
ként 10.30-tól, a Józsai Közösségi 
Házban csütörtökönként 10-től.
O Kripto kedd – a Bitcoin 
és a blokklánc-technológia 
megértése Béke Tamással az 
Újkerti Könyvtárban keddenként 
17.30-tól.
O Mozdulj, Debrecen! – ge-
rinctorna a Józsai Közösségi 
Házban keddenként és csütör-
tökönként 15.30-tól.
O Kezdő olasz társalgási 
klub a Simonffy utcai Ifiházban 
szerdánként 16.30-tól.
O Ringató. Családi művé-
szeti nevelési program a 
Modemben csütörtökönként 
9.30-tól.
O Galagonya zenebölcsi 
az Újkerti Közösségi Házban 
csütörtökönként 10 órától.
O Tökmag kuckó zenebölcsi 
a Simonffy utcai Ifiházban 
péntekenként 9.30-tól.

O November 24–27.
XI. Debrecen SaxFest a 
Zeneművészeti Karon.

O  November 25–27., 10-15 óra
Vasútmodell-kiállítás a 
VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O November 25., péntek
4S Street / Chain Bridge Pop a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O November 26., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Lávalámpa. 
Játékos foglalkozássorozat 
az Agórában. 11 óra: Családi 
foglalkozás a DigITérben az 
Agórában.

O November 26., szombat, 13.30
Kalózos, Hawaii családi nap, 
Aqua Manó Party és Aqua 

Fitness az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 19 óra: Pogány 
Madonna. Filmvetítés az 
Aquaticum Termálfürdő kültéri 
medencéjében. Esőnap: december 3.

O November 26. szombat, 14 óra
Az első ferences kolostor 
Debrecenben. D. Szabó László 
régész vetített képes előadása a 
Déri Múzeumban.

O November 26., szombat, 14 és 
19 óra
Óz, a csodák csodája – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O November 26., szombat
Debreceni Adventi Vásár 
megnyitója a belvárosban. 
Koncertek, Ice party, játszóház. A 
vásár december 23-áig tart nyitva. 

O November 26., szombat, 16 óra 
Hol az egy? Közös zenei 
gondolkodás, foglalkozás a 
percussion (Budai Krisztián) és 
a basszusgitár (Szabó Zsolt) 
segítségével a DESz24-ben.

O November 26., szombat, 16 óra
Kőország címmel filmvetítéssel 
egybekötött előadás az Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat 
jóvoltából a Méliusz-könyvtárban.

O November 26., szombat, 16.30 
és 19.30
Csokonai köztér. A Csokonai 
Ifjúsági Program ingyenes 
rendezvénye a Csokonai 
Fórumban.

O November 26., szombat, 19 óra
Nicolas Arsenijevic 
szaxofonhangversenye a 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O November 26., szombat
Kowalsky meg a Vega-koncert a 
Hallban.

O November 27., vasárnap
Régiségvásár a Nagyerdei Stadion 
északi parkolójában.

O November 27., vasárnap, 10 óra
A halász és a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben.

O November 27., vasárnap, 10 óra
Művészetpedagógiai foglalkozás 
kicsiknek a Modemben.

Kiállítások
O  November
A Debreceni Fotóklub és a 
Debreceni Fotóklub ifjúsági 
tagozatának Természetes 
képek című közös kiállítása 
a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban. Megtekinthető: 
december 5-éig.
O  November
Idő. A Debreceni Nemzetközi 
Művésztelep kiállítása a 
Modemben. Megtekinthető: 
január 1-jéig.
O  November
New Mediations/Új 
közvetítések. A Modem 
új nemzetközi tárlata. 
Megtekinthető: január 22-éig.
O  November
Kísérleti 
művészetpedagógiai 
projekt. Három évtized magyar 
képzőművészete középiskolások 
szemén keresztül a Modemben. 
Megtekinthető: február 12-éig.
O  November
Vikingek a Kárpát-
medencében. Magyarország 
10-11.századi skandináv és 
rusz kapcsolatai a régészeti 
leletek tükrében a Déri 
Múzeumban. Megtekinthető: 
május 7-éig.
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O November 27., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Csalóka 
képek. Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O November 27., vasárnap
Programok a Debreceni Adventi 
Vásárban. Bemutatók, koncertek 
és játszóház a belvárosban.

O November 27., vasárnap, 16.30
Yin jóga óra az Aquaticum 
Termálfürdő vizes oldali 
pihenőjében.

O November 27., vasárnap, 16.30
Józsai adventi gyertyagyújtás a 
Józsai Közösségi Házban.

O November 27., vasárnap, 19 óra
HoneyBeast-koncert a Kölcsey 
Központban.

O November 28., hétfő, 10 és 14 
óra
Paradicsomjáték. A Vojtina 
Bábszínház szertartásszínháza.

O November 28., hétfő, 18 óra
Szabó Magda: Für Elise – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O November 28., hétfő, 19 óra
Anyatigrisek – vígjáték két 

részben. A Liliom Produkció 
előadása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O  November 29., kedd
Kirak’Art kiállítás. Téli 
várakozás – Katona Ákos 
fotókiállítása a Dr. Relax 
Cipőszalon kirakatában.

O November 29., kedd, 10 és 14 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 és 14 óra: Paradicsomjáték. 
A Vojtina Bábszínház 
szertartásszínháza.

O November 29., kedd, 13.30
Generációs délután a Józsai 
Közösségi Házban.

O November 29., kedd, 14 óra
Arany János: Toldi – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O November 29., kedd, 17 óra
Keddi tárlatvezetések a Modem 
csapatával.

O November 29., kedd, 18 óra
Nyílt színházi tréning a DESZ-
teremben.

O November 29., kedd, 19 óra
Seres Borbála gitárművész 
hangversenye a Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O November 29., kedd, 19 óra
Alexis Michalik: Edmond – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O November 30., szerda, 10 és 14 
óra
Paradicsomjáték. A Vojtina 
Bábszínház szertartásszínháza a 
Játszószínházban.

O November 30., szerda, 15 óra
Boszorkányság, bűbájosság, 
mágia. A Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszék Kortárs 
Szabadegyetemének 
minikonferenciája a Méliusz-
könyvtárban.

O November 30., szerda, 16.30
OperAlapozó. Ujvárosi Andrea 
egyetemi docens, operaénekes 
előadása a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O November 30., szerda, 18.15
Nyílt segítő nap. Egyéni és 

csoportos reikikezelések, 
életmód-tanácsadás az Újkerti 
Közösségi Házban.

O November 30., szerda, 19 óra
Francis Veber: Balfácánt 
vacsorára – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban.

O December 1., csütörtök, 16 óra
Női nap az Aquaticum Termál 
Szaunavilágban.

O December 1., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
levele a kolossébeliekhez. 
Tóth Sándor előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O  December 1., csütörtök, 18 óra
Kép szólamban. Incze Mózes 
és Nádas Alexandra kiállítás-
megnyitója a Bényi Galériában. 

O December 1., csütörtök, 19 óra
A Debrecen Dixieland Jazz 
Band hagyományos évadzáró 
klubestje a Karakter 1517 Kávézó 
és Könyvesboltban.

O December 1., csütörtök, 19 óra
Molnár Ferenc: Játék a 
kastélyban – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban.

O December 2., péntek, 10 és 14 
óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása..

O December 2., péntek, 18 óra
Valceremónia a Kölcsey 
Központban.

O December 2., péntek, 19 óra
Toplesz. Kormos Anett standup-
előadása a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 2., péntek, 19 óra
Mihail Sebastian: Névtelen 
csillag – bérletszünet. Előadás a 
Csokonai Fórumban. 19 óra: Pierre 
Notte: Gyászúton – vidám sirató 
két hölgyre, egy zongorára – 
bérletszünet.

O December 2., péntek
Krúbileum a Hallban.

O December 3–4.,
Programok a Debreceni Adventi 
Vásárban. Bemutatók, koncertek 
és játszóház a belvárosban.

O December 3–6.
Mikulás-várás és a Zsuzsi-

O KÉP–SZÓLAMBAN: Incze 
Mózes és Nádas Alexandra 
kiállítása a Bényi Galériában 
látható december 31-éig
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fényvonat ünnepe. A Zsuzsi Erdei 
Vasút programja.

O December 3., szombat, 13.30
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben. 19 óra: Éjszakai 
fürdőzés az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O  December 3., szombat, 14 óra
Szemlélek. Buka László 
kiállítása a Kálmáncsehi 
Galériában, a Széchenyi-kerti 
Református Templom Gyülekezeti 
Termében. A kiállítás megtekinthető 
január 15-éig.

O December 3., szombat, 14 óra
Digitális barangolás. Ismerkedés 
az informatika legújabb 
vívmányaival az Agórában.

O December 3., szombat, 14 óra
New Mediations/Új közvetítések 
programnap rendhagyó 
tárlatvezetéssel, kerekasztal-
beszélgetéssel és zenés 
programokkal a Modemben.

O December 3., szombat, 16 óra
Nótaest a Debreceni 
Magyarnóta Egyesület 
szervezésében a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 3., szombat, 18 óra
Szabó Magda: Für Elise – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O December 4., vasárnap, 10 óra
Tompeti-show a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 4., vasárnap, 10 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása és meglepetés 
a Színházteremben. 10 óra: 
Betlehem. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Játszószínházban.

O December 4., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A 
téli madáretetés titkai. 
Ismeretterjesztő programsorozat az 
Agórában.

O  December 4., vasárnap, 11 óra
Adventi találkozások. Sándorné 
Fehér Gyöngyi virágkötő 
kiállítása a DAB-székházban.

O December 4., vasárnap, 16.30
Yin jóga óra az Aquaticum 
Termálfürdő vizes oldali 
pihenőjében.

O December 4., vasárnap, 16.30
Józsai adventi gyertyagyújtás a 
Józsai Közösségi Házban.

O December 4., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika a Kölcsey 
Központban. 19 óra: Debrecen 
Helyőrségi Zenekar koncertje a 
Kölcsey Központban.

O December 5., hétfő, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása. 10 és 14 óra: 
Betlehem. A Vojtina előadása.

O December 5., hétfő, 10 és 14 óra
Toldi – bérletszünet. Előadás a 
Csokonai Fórumban.

O December 5., hétfő, 16 óra
Zenés családi Mikulásváró 
Csepregi Évával Nagytemplomban.

O December 5., hétfő, 18 óra
Traccs. Beszélgetős est 

Jakupcsek Gabriellával a 
VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O December 5., hétfő, 19 óra
Kökény Attila és Rakonczai 
Viktor – Ébredés. Ősbemutató a 
Nagytemplomban.

O December 6., kedd, 10 és 14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása és meglepetés a 
Színházteremben. 9.30, 11 és 
14 óra: Betlehem. A Vojtina 
Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 6., kedd, 14 óra
Arany János: Toldi – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban. 18 óra: Szabó Magda: 
Für Elise – Ady-bérlet.

O December 6., kedd, 15 óra
Amigurumi klub a Méliuszban.
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O  December 6., kedd, 16 óra
Szoboszlo Art Műhely 
kiállításának megnyitója a 
VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O  December 6., kedd, 16 óra
Maticska Alkotó- és 
Képzőművészeti Kör kiállítása a 
Benedek Elek Könyvtárban.

O December 6., kedd, 17 óra
Keddi tárlatvezetések a Modem 
csapatával. 18 óra: IEAS Film 
Club. Angol filmvetítés és 
beszélgetés a Modemben.

O December 6., kedd, 17 óra
Ókori Egyiptom Klub a Méliusz-
könyvtárban.

O December 6., kedd, 19 óra
Budapest Bár-koncert a Kölcsey 
Központban.

O December 7., szerda, 10 és 14 
óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 
előadása és meglepetés a 
Színházteremben. 9.30, 11 és 
14 óra: Betlehem. A Vojtina 
Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 7., szerda, 15 óra
Nagy Imre Társaság 
programsorozata a Méliusz-
könyvtárban.

O December 7., szerda, 18 óra
Traccs. Beszélgetős est Szentei 
Évával a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 7., szerda, 18 óra
Angyalok pórázon. 
Könyvbemutató a Kölcsey 
Központban.

O December 7., szerda, 18.15
Mit hoz a jövő esztendő? 
Előadás, beszélgetés 2023 
horoszkópjáról Borsos László 
asztrológussal az Újkerti Közösségi 
Házban.

O December 7., szerda, 19 óra
Eugène Ionesco: Makbett – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O December 7., szerda
Campus Party – BSW a Hallban.

O December 8., csütörtök, 10 és 
14 óra
Hoppláda. A Vojtina Bábszínház 

előadása a Színházteremben. 
10 és 14 óra: Betlehem. A 
Vojtina Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 8., csütörtök, 11 óra
Adventi koncert. A Debreceni 
Helyőrségi Zenekar a Józsai 
Közösségi Házban.

O December 8., csütörtök, 16 óra
Nyomkövetés a Magyar 
Királyság határán 
Ausztriában. Cserhalmi Dorottya 
könyvbemutatója a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O December 8., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem – Pál 
levele Titushoz, Pál levele 
Filemonhoz. Restás László 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O December 8., csütörtök, 19 óra
Kovács Gergely zongoraestje a 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 8., csütörtök
Van, aki feltétel nélkül szeret 
minket! Egész estés beszélgetés 
Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetessel a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 8., csütörtök
Csernus Imre előadása a 
Lovardában.

O December 9., péntek
Józsai Társasjátékos Klub a 
Józsai Közösségi Házban.

O December 9., péntek, 10 óra
G23 Postagalamb-kiállítás a 
Józsai Közösségi Házban.

O December 9., péntek, 10 és 14 
óra
Betlehem. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Játszószínházban.

O December 9., péntek, 20 óra
Olasz est Luca Balduccióval a 
Simonffy utcai Ifiházban.

O December 10., szombat
XVII. Országos klarinétverseny 
in memoriam Kovács Béla a 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 10–11. 
Programok a Debreceni Adventi 
Vásárban. Bemutatók, koncertek 
és játszóház a belvárosban.

O December 10., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés 
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Művelődési Központjában. 
9 óra: Rádióamatőr-találkozó 
és -börze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 10., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Csillaggyár. 
Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában. 14 óra: Digitális 
barangolás. Ismerkedés az 
informatika legújabb vívmányaival 
az Agórában.

O December 10., szombat, 11 óra
Adventi készülődés 
papírszínházzal, játékkal, 
kreatív alkotó sarokkal a 
Méliusz-könyvtárban.

O December 10., szombat, 15.30
A DMJV Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat karácsonyi 
ünnepsége a Méliusz-könyvtárban.

O December 10., szombat
Ossian-koncert a Lovardában.

O December 10., szombat
ByeAlex és a Slepp / Manuel és 
Necc Party a Hallban.

O December 10., szombat
Fiúk-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban. Vendég: Brenka.

O December 11., vasárnap
Régiségvásár a Nagyerdei Stadion 
északi parkolójában.

O December 11., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás kicsiknek a 
Modemben.

O December 11., vasárnap, 10 óra
Betlehem. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Játszószínházban.

O December 11., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: Alkossunk 
Naprendszert! Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O December 11., vasárnap, 11 óra
Csak Design vásár a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 11., vasárnap, 16.30
Yin jóga óra az Aquaticum 
Termálfürdő vizes oldali 
pihenőjében.

O December 11., vasárnap, 16.30
Józsai adventi gyertyagyújtás a 
Józsai Közösségi Házban.

O December 11., vasárnap, 18 óra
Feljött immár az a csillag. Tímár 
Sára és zenekara a Református 
Kistemplomban.

O December 11., vasárnap, 19 óra
A Debreceni Régizene Együttes 
hangversenye a Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O December 12.,10 és 14 óra
Betlehem. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Játszószínházban.

O December 12., hétfő, 19 óra
Dolhai Attila ünnepi koncertje 
Nagytemplomban.

O December 13., kedd, 10 és 14 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása. 9.30, 11 és 14 óra: 
Betlehem. A Vojtina előadása.

O December 13., kedd, 17 óra
Karácsonyi kreatív 
foglalkozások a Méliuszban.

O December 13., kedd, 19 óra
The universal. A Víg Karma és 
a Debreceni Egyetemi Színház 
előadása a Csokonai Fórumban.

TÁJÉKOZTATÓ

A DEBRECEN, HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 
ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00005
Kedvezményezett:  DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
 ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:  A Debrecen, Hétszínvirág Óvoda épületének 
 energetikai korszerűsítése
Megítélt támogatás:  542.650.700 Ft
Támogatás mértéke:  100%
Tervezett befejezés:  2023. 09. 30.
Jelen projekt célja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoná-
ban lévő Hétszínvirág Óvoda (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.) épületének 
energetikai korszerűsítése, az intézmény hatékonyabb energiahasználata és 
a fosszilis energiahordozókból származó széndioxid-kibocsátás csökkentése.

Az intézménynek jelenleg rossz energetikai jellemzői vannak, nem éri el 
a „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát, felújításra, korszerűsítésre szorul. 
Az intézmény maximálisan 200 férőhellyel működik, a gyerekek 8 csoportban 
vannak elhelyezve. 

A projekt keretén belül megtörténik az épület energiahatékonyság-köz-
pontú fejlesztése a külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése által. Megva-
lósul a határoló szerkezetek hőszigetelése és a nyílászárók cseréje. A projekt 
részeként megtörténik a fal és a tető hőszigetelése, valamint vízszigetelése. 
A jelenlegi ablakok cseréjére is sor kerül, az új nyílászárók már PVC keretszer-
kezetűek lesznek.

Megvalósul a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések és a 
kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, valamint az épület már 
meglévő, kül- és beltéri világítási rendszereinek korszerűsítése. 

A projekt részeként megtörténik az épület projektarányos akadálymente-
sítése, a nyilvánosság biztosítása. Továbbá képzési anyag kerül kidolgozásra 
az épület állandó használói számára.

A fejlesztés eredményeként egy korszerű, energiahatékony, biztonságos, a 
mai kor igényeit maradéktalanul kiszolgálni képes óvodai intézmény jön létre, 
mely egészséges környezetet biztosít az óvodás korú gyermekek neveléséhez 
és oktatásához.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O THE UNIVERSAL. A Víg Karma 
és a Debreceni Egyetemi Színház 
előadása a Csokonai Fórumban 
december 13-án.
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O December 13., kedd, 19 óra
A Kék Duna partján 1. A Kodály 
Filharmonikusok koncertje a 
Kölcsey Központban.

O December 14., 10 és 14 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 10 
és 14 óra: Betlehem. 
A Vojtina Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 14., szerda, 16.30
OperAlapozó. Ujvárosi Andrea 
egyetemi docens, operaénekes 
előadása a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O December 14., szerda, 18 óra
A kis herceg. A Maszk Művészeti 
Iskola Közhasznú alapítvány 
táncelőadása a Csokonai 
Fórumban.

O December 14., szerda, 18.15
Életreform-advent. Adventi 
gondolatok Kövesi Péter 
előadásában, karácsonyi versek, 
dalok, szokások és batyus 
szeretetvendégség az Újkerti 
Közösségi Házban.

O December 14., szerda, 19 óra
Szent Efrém Férfikar a Kölcsey 
Központban. Vendég: Pál István 
„Szalonna” és bandája.

O December 15., csütörtök, 10 és 
14 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 és 14 óra: Betlehem. 
A Vojtina Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 15., csütörtök, 15 óra
Női nap az Aquaticum Termál 
Szaunavilágban. 

O December 15., csütörtök, 16.30
A múlt nyomában. Egykori 
lakóházak a Püspöki Palota 
helyén és környékén. Előadás a 
Méliusz-könyvtárban.

O December 15., csütörtök, 18 óra
A kis herceg. A Maszk Művészeti 
Iskola Közhasznú alapítvány 
táncelőadása a Csokonai 
Fórumban.

O December 16., péntek, 10 és 14 
óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 

előadása a Színházteremben. 
10 és 14 óra: Betlehem. 
A Vojtina Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O  December 16. péntek, 14 óra
Réunion – Egy sziget 
anatómiája. Időszaki kiállítás 
megnyitója a Déri Múzeumban.

O December 16., péntek, 16.30
OperAlapozó. Ujvárosi Andrea 
egyetemi docens, operaénekes 
előadása a Benedek Elek 
Könyvtárban.

O December 16., péntek, 18 óra
Mágnás Miska – bérletszünet. 
Bemutató a Csokonai Fórumban.

O December 16., péntek, 19 óra 
Deeprecen a DESz24-ben.

O December 16., péntek, 19 óra
Messze zsong a hálaének. 
A Lautitia kóruscsalád koncertje 
a Kölcsey Központban.

O December 16., péntek
Bagdy Emőke előadás a 
Lovardában.

O December 17–18., 
Programok a Debreceni Adventi 
Vásárban. Bemutatók, koncertek 
és játszóház a belvárosban.

O December 17–18., 11 óra
Keep calm – év végi őrület 
a szaunában. Maraton az 
Aquaticum Termál Szaunavilágban.

O December 17., szombat, 14 óra
A Modem Impro Show. Egész 
estés improvizációs előadás a 
Modemben.

O December 17., szombat, 14 óra
Digitális barangolás. Ismerkedés 
az informatika legújabb 
vívmányaival az Agórában.

O December 17., szombat, 19 óra
Visky András: A test történetei 
– Lina és Teréz – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban.

O December 17., szombat
Be Massive-party a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 18., vasárnap, 10 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 óra: Betlehem. A Vojtina 
Bábszínház előadása.

O December 18., vasárnap, 10.30
Vasárnapi tudomány: A jég 
birodalma. Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O December 18., vasárnap, 13.30
Józsai Adventi családi délután, 
józsai adventi gyertyagyújtás a 
Józsai Közösségi Házban.

O December 18., vasárnap, 16.30
Yin jóga óra az Aquaticum 
Termálfürdő vizes oldali 
pihenőjében.

O December 19., hétfő, 10 és 14 
óra
Betlehem. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Játszószínházban.

O December 19., hétfő, 18 óra
Mágnás Miska – bérletes 
előadás Csikos Sándor 
ajánlásával a Csokonai Fórumban.

O December 19., hétfő, 19 óra
Tóth Vera és a Budapest 
Jazz Orchestra koncertje a 
Nagytemplomban. Sztárvendég: 
Miklósa Erika.

O December 20., kedd, 10 és 14 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 és 14 óra: Betlehem. 
A Vojtina Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 20., kedd, 18 óra
Mágnás Miska – bérletes 
előadás Ráckevei Anna 
ajánlásával a Csokonai Fórumban.

O A DEBRECEN DIXIELAND 
JAZZ BAND december 10-én a 
Dósa nádor téren játszik



38

O December 20., kedd, 19 óra
Örökzöldek. A Kodály 
Filharmonikusok koncertje a 
Kölcsey Központban.

O December 21., szerda, 10 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 óra: Betlehem. A Vojtina 
Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 21., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség a 
Méliusz-könyvtárban.

O December 21., szerda, 18 óra
Mágnás Miska – bérletes 
előadás a Csokonai Fórumban. 19 
óra: Francis Veber: Balfácánt 
vacsorára – bérletes előadás.

O December 21., szerda, 19 óra
Hármasban a legjobb – vígjáték 
két részben. A Négy Arc 
Színházi Társulat előadása 
a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O December 21., szerda
Demjén Ferenc: Ezzel Még 
tartozom. Koncert a Lovardában.

O December 22., csütörtök, 19 óra
Óz, a csodák csodája – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O December 23., péntek, 11 óra
Óz, a csodák csodája – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban. 17 óra: Francis 
Veber: Balfácánt vacsorára – 
bérletszünet.

O December 24., szombat, 13.30
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O December 26., hétfő, 19 óra
A 35 éves 100 tagú 
Cigányzenekar karácsonyi 
koncertje a Kölcsey Központban.

O December 27., kedd, 19 óra
Eugène Ionesco: Makbett – 
bérletszünet. Előadás a Csokonai 
Fórumban.

O December 27., kedd
Tankcsapda-koncert a 
Lovardában.

O December 28., szerda, 10 óra
A halász meg a nagyravágyó 

felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 óra: Állatbarátságok. 
A Vojtina Bábszínház előadása a 
Játszószínházban.

O December 28., szerda, 14 és 19 
óra
A Pál utcai fiúk – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban. 
19 óra: Molnár Ferenc: Játék a 
kastélyban – bérletszünet.

O December 28., szerda
Tankcsapda-koncert a 
Lovardában.

O December 29., csütörtök, 10 óra
A halász meg a nagyravágyó 
felesége. A Vojtina Bábszínház 
előadása a Színházteremben. 
10 óra: Állatbarátságok. 
A Vojtina Bábszínház előadása.

O December 29–30., 13.30
Csillámos testfestés és Kreatív 
foglalkozás az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O December 29., csütörtök, 19 óra
Mihail Sebastian: Névtelen 
csillag – bérletszünet. Előadás a 
Csokonai Fórumban. 19 óra: Pierre 
Notte: Gyászúton – vidám sirató 
két hölgyre, egy zongorára – 
bérletszünet.

O December 30., péntek, 14 óra
Színházbejárás a Csokonai 
Fórumban.

O December 30., péntek, 18 óra
Mágnás Miska – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban. 
19 óra: Francis Veber: Balfácánt 
vacsorára – bérletszünet.

O December 30., péntek
Bordó Sárkány a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O December 30., péntek
Carson Coma-koncert a 
Lovardában.

O December 31., szombat, 13.30
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O December 31., szombat, 17 óra
Mágnás Miska – bérletszünet. 
Előadás a Csokonai Fórumban.

O December 31., szombat
Lovarda-szilveszter 2022 a 
Lovardában.

O December 31., szombat
Szilveszter 2022 a Hallban.

O Január 1., vasárnap, 16 óra
A Kodály Filharmónia újévi 
hangversenye a Nagytemplomban.

O Január 4–5., 13.30
Csillámos testfestés és Kreatív 
foglalkozás az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Január 6–7., 13.30
Aqua Manó Party és Aqua 
Fitness az Aquaticum Mediterrán 
Élményfürdőben.

O Január 8., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás a Modemben.

O Január 10., kedd, 17 óra
Dekupázs kézműves foglalkozás 
a Méliusz-könyvtárban.

O Január 17., kedd, 15 óra
Amigurumi klub a Méliuszban.

O  Január 18., szerda
Pasztellfestők országos 
egyesületének kiállítása a DAB-
székházban.

O Január 18., szerda, 16.30
Viola – Az éneklő közösség a 
Méliusz-könyvtárban.

O Január 18., szerda, 19 óra
Musica Italiana. A Kodály 
Filharmonikusok koncertje a 
Csokonai Fórumban.

O  Január 21., szombat 
Kvíz és színező a magyar 
kultúra napja alkalmából a 
Méliusz-könyvtárban. 15 óra: Árvai 
Erzsébet népi hímző kiállítása

O Január 22., vasárnap, 10 óra
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás a Modemben.

O  Január 23., hétfő
A magyar kultúra napja. 
Minikiállítás könyvajánlóval a 
Méliusz-könyvtárban. 

O Január 25., szerda, 19 óra
A pillanat varázsa. A Kodály 
Filharmonikusok és Kodály 
Kórus koncertje a Csokonai 
Fórumban.

O Január 27., péntek, 16.30
OperAlapozó. Ujvárosi Andrea 
egyetemi docens, operaénekes 
előadása a Méliusz-könyvtárban.

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi
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A karácsonyi időszakban is érdemes lesz mozizni

jelmezek és varázslatos táncprodukciók révén eleve-
nedik meg.

Az Avatar: A víz útja december 15-én debütál: 
a folytatásra több mint egy évtizede várnak a kék 
lények rajongói, s ezúttal is egzotikus látványvilágú 
kalandra indulhatnak velük. Az első rész eseményeit 
követően meséli el a film a Sully család történetét; a 
rájuk leselkedő veszélyeket, az életben maradásért 
vívott harcaikat.

Várva várt filmeket vetítenek a következő hetekben 
az Apolló moziban: jön az Avatar 2., s az egész csa-
ládnak remek szórakozást nyújtó alkotás is terítékre 
kerül, hiszen érkezik a Csizmás, a kandúr. Láthatunk 
népszerű énekesnő életéről szóló filmet is, s egy kü-
lönleges balettelőadást is. A klasszikusok kedvelőinek 
is kedvez az Apolló: két régebbi kedvencet is műsorra 
tűznek.

December elsejétől láthatjuk a Thuróczy Szabolcs 
és Vilmányi Benett főszereplésével készült Larry című 
drámát. A történet egy fiatalember siker felé vezető 
útját meséli el, aki erőszakos édesapjától és a kilá-
tástalanságtól menekülne a zene segítségével. 
Egy héttel később egy újabb hazai film premierjére 
ülhetünk be: december 8-ától Madarász Isti Átjáróház 
című, roppant látványosnak ígérkező romantikus 
vígjátékát a tehetséges duó, Rujder Vivien és Bárnai 
Péter főszereplésével. A misztikummal átszőtt film 
egy fiatalember kalandjairól szól, aki beleszeret egy 
gyönyörű hullába.

110.
Az Apolló mozi decemberben ünnepli fennál-
lásának 110. évfordulóját: december 4-én a 
születésnap alkalmából közönségtalálkozóval 
és egyéb programokkal is várják a látogatókat. 
Ezen a napon az Átjáróház című filmet vetítik 
premier előtt, valamint a folyosón mozitörténeti 
kiállítás is látogatható lesz, a legszerencsésebb 
jegyvásárlóknak pedig exkluzív gépháztúrát 
tartanak négy turnusban.

A karácsonyi időszakra hangolja a családokat a Csiz-
más, a kandúr: Az utolsó kívánság című animációs 
vígjáték, amit december 8-ától vetítenek az Apolló-
ban. A vagány, kardforgató Kandúr nyolcat eltékozolt 
a kilenc életéből, ám újabb veszélyes kaland várja: a 
legendás Kívánságcsillag nyomába ered.

A tragikus sorsú, bámulatos hangú Whitney Hous-
ton életébe nyerhetünk betekintést december 22-étől: 
a film az énekesnő ikonikus dalának – I Wanna Dance 
With Somebody – címével debütál a mozikban.

A karácsonyi készülődés jegyében műsorra tűzik 
szintén egyszeri alkalommal a Holiday és az Igazából 
szerelem című megunhatatlan ünnepi klasszikusokat 
az Apollóban: a vetítési időpontok a mozi oldalán 
érhetők el.

Az új év kezdete is tartogat izgalmakat: igazi 
sztárparádéval várja a Babylon című film a nézőket 
január 9-étől. A nagy sikerű Kaliforniai álom című 
mozi rendezője, Damien Chazelle ezúttal Margot 
Robbie-val, Brad Pitt-tel és Olivia Wilde-dal dolgozott 
együtt.

Az ember, akit Ovénak hívnak című alkotás feldol-
gozását január 12-étől adják: Az ember, akit Ottónak 
hívnak a népszerű színész, Tom Hanks főszereplésével 
készült. Szintén ezen a napon kerül a moziba a Nyolc 
hegy című olasz dráma, ami nagy sikerrel futott az 
Európai Art Mozi Napon Debrecenben.

Január 26-án pedig startol a 7. Magyar Filmszü-
ret, amely során minden a remek hazai alkotásokról, 
beszélgetésekről szól majd.

Élő balettközvetítés is lesz a moziban: szintén 
december 8-án 20.15-től egyszeri alkalommal láthat-
juk a Royal Opera House A diótörő című különleges 
előadását. A tündérmese korhű díszletek, gyönyörű 
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A Kék Duna partján
33 év külföldi tevékenység után Salzburg-
ból tér haza Bényi Tibor, hogy a Kodály 
Filharmonikusok állandó karmestere és a 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának 
oktatója legyen. A Kék Duna partján sorozat 
alkalmával nagyzenekari műveket is vezé-
nyel az évadban. „Az elnevezés a Béccsel 
való kapcsolatomra utal. Bécs a zenei 

otthonom, az oda kötődő 
zeneszerzők – köztük 

különösen Schubert 
– műveinek az 

interpretálása 
nagyon fontos 
számomra. 
Nagyon örülök, 
hogy a prog-

ramban szereplő 
szimfóniákat és 

versenyműveket 
itthon is bemutatha-

tom a Kodály Filharmonikusokkal és kiváló 
szólistákkal” – vallja Bényi Tibor. A sorozat 
koncertjeit december 13-án, február 8-án 
és március 22-én hallgathatja meg a 
közönség.

Exkluzív rendezvényhelyszín
Hazánkban egyedülálló, de európai szinten is ritkaságnak szá-
mító idei attrakciófejlesztése keretében a Debreceni Állatkert 
immár afrikai tematikájú rendezvényhelyszínnel, a Samburu 
panorámaterasszal és hozzá tartozó gazdag programkínálattal 
várja mindazokat, akik igazán különleges élményre vágynak.

A családok, baráti társaságok, szerelmespárok, valamint üz-
leti ügyfelek számára egyaránt ajánlott panorámaterasz a park 
egyik legszebb pontján, az ország egyetlen recészsiráf-család-
jának közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így vendégei 
korábban sohasem tapasztalt közelségből csodálhatják meg 
Emmát, Jabarit és Zaharát. A nyitvatartási időben vagy akár 
azon kívül is igénybe vehető, max. háromórás programcsomag 
hangulatos zene kísérte gasztronómiai utazást és kulisszák mö-
götti tematikus szakvezetést kínál, továbbá golfkocsibérléssel, 
profi fotózással, illetve a bekészített Instax fényképezőgéppel 
megörökített kézzel fogható emlékekkel tehető még teljesebbé 
az év bármely szakában. Még foglalható 12 főig a karácsonyi 
vacsora- és élménycsomag! Részletek: www.zoodebrecen.hu
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Szerződések hosszabbításai szerepeltek a napi-
renden, de – a jövőt megalapozandó – beindult 
az akadémiai kiválasztók sorozata is. 

A DVSC Schaeffler hat játékosa számára a szlovéniai 
Európa-bajnokság jelentette a fókuszt az október 21-
ei Érd elleni győztes bajnoki mérkőzés után. Volt olyan 
időszak is, hogy mindössze hatan maradtak helyben a 
Loki felnőtt játékoskeretéből, hiszen rajtuk 
kívül a fehérorosz Karina Jezsikava és 
a brazil Mariana Costa is meghívót 
kapott hazája válogatottjába. 
Szilágyi Zoltán vezetőedző és 
segítője, Kudor Kitti a junior 
válogatottal dolgozott.

Ám az élet nem állt meg 
a Hódosban, hiszen például 
elkezdődtek a központi kézi-
labda akadémiai kiválasztók. A 
lányok számára Debrecenben is 
rendeztek tesztnapot. A kiválasz-
tókat idén először közösen szervezik a 
kiemelt hazai utánpótlásbázisok. A cél, hogy 
a kiválasztott játékosok a fejlődésük szempontjából 
számukra legmegfelelőbb akadémiára kerüljenek.  
A központi akadémiai kiválasztóra a 2008-ban vagy 
2009-ben született sportolókat várták. Debrecenben 
negyven lányt teszteltek. 

Aztán a klub vezetése – a meccsszünetet kihasz-
nálva – elkezdte építgetni a következő szezon Lokiját. 
Szilágyi Zoltán vezetőedző hosszabbítása után két 
játékos következett a sorban.

Mindig különleges öröm egy klubnál, ha a játékosa 
ott teljesedik ki, ahol felnőtt. Erre példa Petrus Mirtill, 
aki két évvel meghosszabbította szerződését a DVSC 
Schaefflerrel. A mindenki által Micinek becézett bal-
szélső eddig 73 tétmérkőzésen viselte a Loki mezét, 

A bajnoki holtszezonban is zajlott az élet  
a Loki kéziseinél

és 116 gólját jegyezhették fel a statisztikusok. A 21 
éves játékos – az új megállapodás alapján – 2025-ig 
lesz a DVSC Schaeffler játékosa. Vele 2020 februárjá-
ban kötött a klub 2023-ig szóló profi szerződést; ezt 
hosszabbították meg a felek 2025. június 30-áig. 

„Debreceni vagyok, ebben a klubban nevelkedtem, 
itt lettem NB I-es játékos, így, amikor szóba került 
a szerződéshosszabbítás, egyértelmű volt, hogy 
maradok” – mondta a kontraktus megkötése után a 

játékos.
Petrus Mirtill tehát otthon maradt, Szabó 

Nina pedig otthonra lelt Debrecenben.  
Az irányító második szezonját tölti Debre-
cenben; eddig 33 meccsen 57 alkalom-
mal zörgette meg az ellenfelek hálóját 
a DVSC Schaeffler színeiben. Az egykori 
NEKA-kollégista egyre érettebb játékot 
nyújt, de sokat akar még tanulni. 

„Még mielőtt tárgyaltunk volna, azon 
gondolkoztam, hol játszanék szívesen, és 

nem jutott eszembe egy csapat sem, ahol 
jobban el tudnám képzelni magam, mint ahogy 

a Lokiban. Mert maximálisan a feladataimra tudok 
koncentrálni, jók a feltételek, jó a környezet, nyugodt 
a légkör, tette hozzá a Loki irányítója. 

A bajnoki pontvadászat december első napjaiban 
folytatódik a DVSC Schaeffler számára; az esztendő 
utolsó hónapja öt mérkőzést is tartogat a lokisták 
számára. A december 30-ai előszilvesztert, például, a 
címvédő győriek társaságában fogják tölteni Vámos 
Petráék a Hódos-csarnokban…

December 16., péntek: DVSC Schaeffler–Vác (18 óra)
December 30., péntek: DVSC Schaeffler–Győr (18 óra)
Január 18., szerda: DVSC Schaeffler–Kisvárda (18 óra)
Január 27., péntek: DVSC Schaeffler–Békéscsaba (18 
óra)

Megvan az összhang az edző, a csapat és a közönség között

Szabó Nina otthonra lelt 
Debrecenben
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Tánc és torta is várta az érdeklő-
dőket a mozgalom első születés-
napján a Család- és Gyermekjóléti 
Központban. Az egyedülálló városi 
egészségmegőrző kezdeményezés 
rendezvényeire kezdetben csak 
néhány százan látogattak el, de 
ma már sok ezren vesznek részt 
rendszeresen a programjain.

A Mozdulj Debrecen! szervezésé-
ben nyolcszáz ingyenes sportolási 

alkalom és szűrővizsgálat várta az 
érdeklődőket az elmúlt egy évben.  
A közös gyakorlatokon és a szűrése-
ken is bárki részt vehet. A prog-
ram fizikai aktivitásra ösztönzi a 
debrecenieket, amire szükség is van: 
a városlakók 60 százaléka túlsúlyos 
vagy elhízott. 

– Ebben a mozgásszegény világ-
ban ezer mentségünk van, hogy mi-
ért ne tegyük ezt vagy azt.  Pláne, 

Mozdulj, Debrecen!

ahogy telik az idő; s elmagányoso-
dunk, bezárkózunk.  Ez a világ pont 
az ellenkezőjét hozza el, a mozgást 
hozza és az örömöt – hangsúlyozza 
Papp Csaba, a Debreceni Alapellá-
tási és Egészségfejlesztési Intézet 
igazgatója.

Az egészséges életmódra 
nevelést nem lehet elég korán 
elkezdeni. A mozgalom sikerét jól 
mutatja, hogy ma már 17 ezren 
vesznek részt a Mozdulj, Debrecen! 
programjain.

– Ők rendszeres, visszajáró 
emberek, olyan a debreceniek, 
akik szeretnének tenni azért, hogy 
egészségesebben éljenek. Ez a leg-
fontosabb, hogy mi egy lehetőséget 
adtunk, egy ajtót kinyitottunk. Az 
már az egyén döntése, hogy belép-e 
ezen, és csinálja programot – fogal-
mazott Széles Diána alpolgármester.

A Mozdulj, Debrecen! szüle-
tésnapján nem hiányoztak az 
egészségügyi szűrések sem. Ilyen 
vizsgálatokon egy év alatt csaknem 
kétezren vettek részt sportolás előtt 
vagy után.
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A Katarban zajló labdarúgó-világbajnokság miatt a 
megszokottnál jóval hamarabb kezdődött a téli szünet 
az OTP Bank Ligában – ez azonban nem jelenti azt, hogy 
hosszabb pihenő vár a futballistákra, 
csak a megszokotthoz képest eltérő 
lesz az időzítés. Már november 
második hetében lejátszották 
az esztendő utolsó NB I-es 
bajnoki meccsét; ehhez iga-
zodva nem újév után, hanem 
karácsony előtt kezdődik a 
felkészülést a tavaszi szezon-
ra, melynek első meccsét janu-
ár 28-án a Nagyerdei Stadionban 
vívja a Loki a zalaegerszegiek ellen. 
Egy héttel később Fehérvárott lesz a 
következő bajnoki, február 8-án pedig az ETO 
ellen a győri kupameccs.

De nézzük, miként értékelik a sportvezetők „félidő-
ben” a 33 fordulós bajnokság eddigi fellépéseit, melyek 
során 16 meccsen gyűjtött húsz pontjával (5 győzelem, 
5 döntetlen, 6 vereség, 27–27-es gólkülönbség) a hete-
dik helyről várja a DVSC a 2023-as folytatást.

Srdjan Blagojevic sajnálja a szezon utolsó mérkőzé-
sén elszenvedett vereséget, de elégedett a Loki teljesít-
ményével abban a másfél hónapban, mióta ő a csapat 
vezetőedzője. Úgy fogalmaz, fejlődtek csapatként, előre 
léptek a tabellán és a játékuk is javult.  

– De sok munka vár még ránk, és van hová fejlődni 
– mondta a szerb tréner. Hozzátette, az első pillanattól 
lenyűgözi az, ami itt a focit körülveszi, a stadion, az 
akadémia, a szurkolók, s csodálja a csapat energiáját és 
munkához való hozzáállását és a játékosok nyitottságát. 

 Ike Thierry Zaengel, az igazgatótanács nyáron kine-
vezett elnöke összességében elégedett a látottakkal.

– Én is úgy vagyok vele, hogy jó lenne egy kicsivel 
előrébb lenni a tabellán, de ez a futball.

Néha nyersz, néha vereséget szenvedsz. 

Azonban, ha azt nézzük, hogy még csak a felénél 
járunk az idénynek, nem lehetek elégedetlen. Ami pedig 
ezt az érzést táplálja, az a játékosok hozzáállása. Lehet, 
hogy furcsán hangzik tőlem, de az eleje óta tudják: nem 
az érdekel, sikerül-e megnyerniük egy találkozót, hanem 
az, hogy látom-e őket harcolni a pályán. Ebben nincs 
hiány; a játékosaim küzdenek – mondta.

Zaengel az eddigi legszebb és a legrosszabb élmé-
nyét is felemlegette.  

– A legjobb talán az volt, amikor az utolsó pillana-
tokban nyertünk a Mezőkövesd ellen. Ez az érzés belülről 
fakad; szinte felrobban a szíved. Legyen az egy Loki-
szurkoló, vagy bármilyen más csapat fanatikusa, tudja, 
miről beszélek: csodálatos dolog, pont ez az, amiről a 

Srdjan Blagojevic (fehérben)

Játékosok és szurkolók: egy csapat
futball, vagy bármely más sportág szól. A legrosszabb 
pillanat? Azt hiszem, amikor egy profi játékos illetlenül 
viselkedik egy társával szemben. Gondolok itt arra, 
amikor valaki megpróbálja arcon köpni az ellenfelét. 

Mindegy, hogy a csapatkapitányunk a szenvedő fél, 
vagy bármelyik alakulat játékosa. A lényeg, hogy 

gyermekek nézik ezeket a találkozókat, és nem 
elfogadható számomra, hogy a gyermekem 
ilyet lásson profi sportolóktól – hangsúlyozta.

A szurkolókra kitérve úgy fogalmazott, ők 
jelentenek szinte mindent.  

– Bizonyos szempontból maguk is képvise-
lik a klubot; ugyanannyira szükségünk van rá-

juk, mint a futballistákra. Persze, mind követünk 
el hibákat, én magam is, de azt kell mondanom, 

nincs Loki a szurkolók nélkül.
– A mai napig öt százalékát értük el a kitűzött célja-

inknak. Ez még csak a kezdete egy közös, hosszú útnak. 
A játékosok, az edző is tudja, mindig 100 százalékot 
kérek tőlük. Ezért vagyok én is ott minden találkozón, 
még a kupameccseken is. Valamint ezért jött létre a 
Villareallal való együttműködés is, hogy az akadémián 
is lássák, a legmagasabb szintet szeretnénk elérni – 
összegzett Ike Thierry Zaengel.

Hozzátette, a csapatot tekintve az a legnagyobb 
álma, hogy az idény végén dobogós helyen végezzen a 
Loki. Végül üzent a szurkolóknak is: 

Jó egészséget kívánok a drukkereknek, és azt, hogy 
a közeljövőben egy olyan csapatuk legyen, amilyenről 
álmodtak. Boldog karácsonyt, és ne feledjük: a Loki 
mindig az első!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA FÉLIDŐBEN:
1. FTC 14 meccs/34 pont
2. Kecskemét  16/26
3. Kisvárda   16/25
4. Puskás AFC     16/25
5. ZTE    15/22
6. Paks   15/21
7. DVSC               16/20
8. Fehérvár         16/19
9. Mezőkövesd                16/16
10.  Honvéd          16/16
11. Újpest   16/16
12. Vasas  16/15

Ike Thierry Zaengel
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Sportprogramok
FUTSAL / Férfi NB I
November 25., péntek, 18.30: DEAC–Újpest
November 28., hétfő, 20.10: Magyar Futsal Akadémia–
Berettyóújfalu 
December 1., csütörtök: ELTE BEAC–DEAC és Berettyó–
Aramis (18.30)
December 5., hétfő, 18.30: DEAC–Aramis és Berettyó–
Nyíregyháza
December 12., hétfő, 18.30: DEAC–Rubeola és Haladás–
Berettyó
December 17., szombat: DEAC–Veszprém
December 19., hétfő: Újpest–Berettyó 
December 22., csütörtök, 18.30: Berettyó–Nyírbátor és 
Kecskemét–DEAC (19) 
Január 19., csütörtök: Berettyó–ELTE BEAC és Magyar 
Futsal Akadémia–DEAC 
Január 23., hétfő, 18.30: DEAC–Berettyó
Január 30., hétfő: Berettyó–Rubeola és Nyíregyháza–DEAC
Február 6., hétfő: DEAC–Haladás és Kecskemét–Berettyó 

NB I
December 10., szombat, 15 óra: DEAC–TFSE
December 15., csütörtök, 18.30: DVTK–DEAC 
Január 14., szombat: Csepel–DEAC
Január 21., szombat: Tolna–DEAC  
Február 4., szombat: DEAC–Budaörs 

JÉGKORONG / Erste Liga
November 25., péntek, 18.30: DEAC–Dunaújváros
November 27., vasárnap, 18.30: DEAC–FEHA19
December 2., péntek : DEAC–Csíkszereda
December 4., vasárnap: DEAC–FEHA19
December 9., péntek: DVTK Jegesmedvék–DEAC
December 11., vasárnap: DEAC–Dunaújváros
December 27., kedd: DVTK Jegesmedvék–DEAC
December 30., péntek: DEAC–BJAHC
Január 6., péntek: DEAC–FTC

Január 8., vasárnap: UTE–DEAC
Január 12., csütörtök: Brassó–DEAC
Január 13., péntek: Csíkszereda – DEAC
Január 15., hétfő: Gyergyó–DEAC
Január 19., csütörtök: DEAC–Brassó
Január 22., vasárnap: FTC–DEAC
Február 3., péntek: DEAC–UTE

KOSÁRLABDA / Férfi NB I
November 23., szerda, 18 óra: ZTE–DEAC
November 26., szombat, 18 óra: DEAC–Szeged
December 3., szombat, 18 óra: DEAC–Körmend
December 9., péntek, 18 óra: Fehérvár–DEAC
December 17., szombat, 18 óra: DEAC–Honvéd
December 22., csütörtök, 18 óra: Kaposvár–DEAC
December 29., csütörtök, 18 óra: DEAC–Sopron
Január 7., szombat, 18 óra: Nyíregyháza–DEAC
Január 14., szombat, 18 óra: DEAC – Kecskemét
Január 21., szombat, 18 óra: DEAC – Szolnok
Január 28., szombat, 18 óra: Szombathely – DEAC
Február 4., szombat, 18 óra: DEAC – Paks 

LABDARÚGÁS / NB III
November 27., vasárnap, 13 óra: DEAC–Békéscsaba II, 
Jászberény – DVSC II és Hajdúszoboszló–Kisvárda II
December 4., vasárnap, 13 óra: DEAC–Füzesgyarmat, 
Hajdúszoboszló – Hatvan és Körösladány–DVSC II

NB I
Január 28., szombat: DVSC–Zalaegerszeg
Február 4., szombat: Fehérvár–DVSC 
Magyar Kupa
Február 8., szerda: ETO Győr–DVSC 

RÖPLABDA / Férfi Extraliga
November 27., vasárnap 17 óra: DEAC–Kecskemét
December 4., vasárnap, 18 óra: MAFC–DEAC
December 11., vasárnap, 17 óra: DEAC–Pénzügyőr
December 17., szombat, 18 óra: Kazincbarcika–DEAC
Január 14., szombat, 18 óra: Kaposvár–DEAC
Január 22., vasárnap, 17 óra: DEAC–Kistext

telefon:  06 30 688 2006
facebook:  Primeur – az ízek legjava 
e-mail:  info@primeur.hu 
személyesen:  üzletünkben: Primeur – az ízek legjava 
 a Szent Anna–Batthyány sarkán
webshop:  www.primeur.hu

Szeretnél idén karácsonyra olyan finomságot, ami igazi örömet okoz,  
amivel ki tudod fejezni háládat és szeretetedet?

Válaszd egyedi ajánlatunkat családtagjaidnak, barátaidnak,  
megbecsült munkatársaidnak, gyorsan, nagy mennyiségben  

és akár kiszállítással is.

Elegáns gastro ajándékcsomagok cégeknek és hazai orientációjú  
ínyencek számára, magyar kiemelkedő minőségű  

kézműves termékekből. 

Gourmet ajándékcsomagok, 
gasztro különlegességek várnak



49

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 Nagyerdei Stadion északi zárt 
parkolójában idén már csak két 
hétvégén találkozhatnak a régi 
tárgyak szerelmesei: november 
27. és december 11-én. Ezen 
a két vasárnapon a szokásos 
időben, 7 és 14 óra között várja 
a látogatókat a nyugalmazott 
közművelődési szakember, Máté 
László által szervezett rendez-
vény, mely bőven túl van immár 
a nyári, 400. jubileumi alkalmán.

Megfejtéseiket december 17-éig 
várjuk a korzo@mcdb.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 
Borzontorz meséi című 

filmjéből sorsolunk ki két darab 
DVD-t. Ezt szerkesztőségünkben 

vehetik át.

Előző számunk szerencsés 
megfejtői: 

Szentesi Péter, Apafi utca 81.
Varga Klementina, Darabos u.10.

Csak Design vásár
Középpontban a kreativitás! Decem-
ber 11-én már az advent jegyében 
várják a Csak Design közönségét 
a Nagyerdei Víztoronyban, ahol a 
megszokott magas minőségre, újdon-
ságokra és jó hangulatra számíthat 
mindenki. Akik részt vesznek az 
eseményen ezen a vasárnap 11 és 18 
óra között, nem csak egy remek prog-
rammal gazdagodnak, de vásárlása-
ikkal a helyi alkotókat támogatják!
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Útjaink – Együtt Rómában
Palánki Ferenc római katolikus megyés püspök, Kocsis 
Fülöp görög katolikus érsek-metropolita és Fekete 
Károly református püspök beszámol a Ferenc pápánál 
tett őszi római látogatásukról december 2-án 17 
órától a Libri könyvesboltban. A beszélgetést Törő 
András egyetemi lelkész vezeti.

Egy csipetnyi Erdély 
Benedekffy Katalin, 
az erdélyi származású 
Prima-díjas énekművész 
nemrég megjelent, Egy 
csipetnyi Erdély – Legen-
dák, mesék, ízek világa 
című könyvét december 
21-én, szerdán 18 órai 
kezdettel a Partium Ház 
évzáró rendezvényén 
mutatja be a Méliusz 
Könyvtár előadótermé-
ben. A művésznő – a 
könyvbemutatót meg-

előzően – Ács János, „a három tenor karmestereként” 
világhírnevet szerzett karmester és zongoraművész 
társaságában énekművészetével is megajándékozza 
a közönséget. A rendezvény évbúcsúztató koccintás-
sal zárul.

O TÁRLAT ÉS KONCERT. Emlékkiállítás nyílik Tréfás 
György, a debreceni Csokonai Színház örökös tagja, a 
város díszpolgára tiszteletére december 3-án 16.30-
kor az Új Városháza Galériában. Ezt követően 17 órától 
a Nagytemplom kistermében a Debreceni Egyetemen 
végzett fiatal művészek közreműködésével tartanak 
emlékkoncertet.

Adventi meseest 
Boldizsár Ildikóval találkozhatunk december 8-án 
a Nagytemplomban. A mesekutató, meseterapeuta 
évtizedek óta foglalkozik a mesék gyógyító erejével, a 
mítoszok és mesék terápiás lehetőségeivel. Azt tartja, 
hogy a mesék a hagyomány által megszentelt tudás 
hordozói, s nemcsak vigaszt és bátorítást adnak, 
hanem arra is képesek, hogy bizonyos lelki és fizikai 
fájdalmakat enyhítsenek. 

Gyarmati Fanni naplója
Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzáci-
ója Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 1946 
között írt naplójának megjelenése volt. Szinte a 
naplók kiadásával egy időben Hámori Gabriellában 
megfogalmazódott, hogy szeretne ebből a lenyűgöző 
anyagból előadást csinálni. Az előadást a debreceni 
nézők is láthatják: a Pásti utcai Ortodox Zsinagó-
gában december 11-én, 19 órától. Az előadás után 
Hámori Gabriella és Seres Tamás szerkesztő és 
rendező beszélgetnek a közönséggel a könyvről és a 
monodráma keletkezéséről.

A lélek magyar formái
Könyvbemutatóra érkezik Debrecenbe Pap Gábor 
művészettörténész. December 8-án, csütörtökön 
16 órától a Vojtina Bábszínház ideiglenes játszóhe-
lyén, a Kossuth u. 1. alatti pódiumteremben talál-
kozhat vele és „A lélek magyar formái. Műveltségünk 
hat alappillére” című könyvsorozat első kötetével a 
közönség. A történelmi jelentőségű hatkötetes művet 
Szántai Lajos művelődéskutató és Miklósvölgyi János 
festőművész méltatja; a programban közreműködik 
Bárdosi Ildikó népdalénekes.
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