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MELLÉKLET

8 ÉVES AZ AGÓRA
RENDHAGYÓ SZÜLETÉSNAPI PROGRAMOK
A TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTBAN

LESZ MIT NÉZNI 
AZ APOLLÓ MOZIBAN

MAGYAR FILMSZÜRET: 10+1 NAP, 33 FILM 
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„A színház az egyetlen igazán kö-
zösségi művészet.” Nincs színházi 
dolgozó, aki kétségbe vonná nagy 
írónk állításának igazságtartal-
mát, mert a közösségi alkotás, a 
közösség építő és megtartó ereje, 
összefogása nélkül elképzelhetet-
len a színház.   

Nagy öröm, hogy a Dehir 
szavazásán az augusztusban 
nyílt Csokonai Fórum lett az év 
közösségi tere. Az a Csokonai 
Fórum, ahol a vidéki színházak 
között elsőként közösségi szín-
házi program indult: az Ábrahám 
leghatásosabb részében civilek 
mesélik el saját történeteiket: 
tanár, marketinges, óvónő csinál 
színházat és már otthonosabban 
mozog a falak között. 

De mitől közösségi a közösségi 
tér? Ha a mindennapi környeze-

tünk formál minket, befolyásolja 
gondolkodásmódunkat, hangula-
tunkat, akkor ez hatványozottan 
igaz a közös érdeklődés mentén 
szerveződő színházlátogatókra, 
és ideális esetben a célirányos 
közlekedés tere napközben 
is élettel teli közösségi térré 
válik. Egy koppenhágai kortárs 
kiállítás egyik művésze (aki a 
svéd rendezőt, Ruben Östlundot 
is megihlette) egy négyszer 
négyméteres területet jelölt ki a 
földön és metsző társadalomkri-
tikával ezt írta mellé: „A négyzet 
a bizalom és a törődés szentélye. 
Benne mindenki ugyanazokkal a 
jogokkal és kötelezettségekkel 
bír.” A négyzet illuzórikus, mégis 
jóleső érzés elképzelni. A Csoko-
nai Fórum és a most újjászülető 
Csokonai Színház tágas fogadó-

tereiben számos installáció férne 
el. Itt a lehetőség, hogy bizalom-
mal és törődéssel teli, nyüzsgő, 
társalgástól visszhangzó, valódi 
színházi közösségi térré tegyük. 
Ahová az is betér, akinek csak tíz 
perce van. Csodás lenne! 

Vajland Judit
a Csokonai Színház sajtóreferense

A mi terünk

Létfontosságú-e a periódusos 
rendszer nyolcadik kémiai eleme? 
Vajon csak a pókoknak van nyolc 
lába?  Tudtad, hogy Galilei már 
bő 200 évvel a felfedezése előtt 
látta a Naprendszer nyolcadik 
bolygóját? Az Agóra Tudományos 
Élményközpont születésnapján a 
nyolcas bűvöletében rendhagyó 
programok és izgalmas kalan-
dok várják a látogatókat február 
11-én, szombaton. Az érdeklő-
dők barangolhatnak az oktávok 
birodalmában, megismerkedhet-
nek a Tesla-tekercsek végtelen 
energiájával vagy megfejthetnek 

8 éves az Agóra
határtalannak 
tűnő matemati-
kai feladványo-
kat. A nagyobbak 
színes oktaéder-
pörgettyűt, a 
kisebbek pedig 
nyolcágú szélfor-
gót készíthetnek. 
Hogy melyik kí-
sérleti bemutatót 
láthatja a közön-

ség az Agóra 8. születésnapján, 
az egy Facebook-szavazáson fog 
eldőlni február elején, de az már 
most biztos, hogy az érdeklődők 
nemcsak a sokszínű programok 
közül választhatnak, hanem 
kipróbálhatják az élményközpont 
tudományos interaktív játékait és 
megcsodálhatják a beltéri akvári-
umokat is.

A hagyományokhoz híven, az 
Agóra ezen a napon kedvezmé-
nyes jeggyel látogatható. A szü-
linapi belépő ára gyerekeknek és 
felnőtteknek egységesen 1200 
forintba kerül.

Könyv a kertségről
A nyugalmazott pedagógus, Nyul 
Imre vonzalma a helytörténet 
iránt igen aktív, gyakran tart elő-
adásokat, s tudását könyvekben 
is továbbadja. Legutóbbi kötete 
A debreceni Széchenyikert cím-
mel jelent meg. Kutatása során 
a levéltárakban, a mikrofilmtár-
ban, a helytörténeti fotótárban 
és a korabeli folyóiratokban 
sikerült rátalálni a kertségre 
vonatkozó információrészletekre, 
ezekből az apró mozaikokból 
állította össze a kertség múltját.

Nyul Imre ír könyvében a 
Huszár laktanyáról, a Syposs-
villáról, a Mihalovits-villáról, a 
Kisállomásról egyebek mellett. 
Sok régi fotó, térkép, valamint 
visszaemlékezések is színeseb-
bé teszik az egykori kertség 
megismerését. A fotók egy része 
a hajdan ott lakóktól származik, 
ezeket még nem publikálta senki 
korábban. Bővebb informá-
ciót a kötetről itt találnak: 
debrecenikertsegek.oldalunk.hu/
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Vár az Amerikai Kuckó
„Ki vagyok én és mik az értékeim? Melyek azok az 
erősségeim, amelyek révén sikeres lehetek az élet-
ben? Érzelmi intelligencia és asszertivitás. Jövőképem: 
személyes és szakmai céljaim. Az önmárka építése…” 

Ez csak néhány, a 14–20 éves korosztályt meg-
célzó, most induló ingyenes angol nyelvű workshopok 
témáiból. A másfél órás alkalmakat profi coach-ok 
tartják kéthetente, csütörtök délutánonként (legkö-
zelebb február 2-án és 16-án, 17 órától) az Amerikai 
Kuckóban, a Méliusz Bem téri, központi könyvtárában.

Aki szeretne részt venni a rendezvényeken, vagy 
kérdése van, itt érdeklődhet: debrecenac@gmail.com

Földközelben
Az Antal–Lusztig-magángyűjteményt bemutató 
könyvsorozat negyedik kötetének festőit a tájkép-
festészet iránti mély elkötelezettség köti össze. 
Legtöbbjüket az „alföldi festészet” címszó alá sorolja 
a magyar művészettörténet-írás, mert fő témájuk az 
Alföld, a pusztai élmény megragadása volt. 

A tájké-
pek mellett a 
Modemben feb-
ruár 18-án nyíló, 
Földközelben 
című kiállítás ki-
emelt figyelmet 
szentel azoknak 
az arcképeknek, 
emberábrázolá-
soknak, melyek 
a magyar 
társadalom 
jellegzetes alak-
jait jeleníti meg. 

Egy önálló szekció mutatja be az első világháború 
idején dolgozó hadifestők (Mednyánszky László, Nagy 

A Sziget-kék télen sem 
zárja be a kapuit
A népszerű játszótéren ilyenkor is sok-sok programmal 
várják a gyereket és szüleiket. Összegyűjtöttük, mivel 
készülnek március közepéig.

Péntekenként az egészség kerül középpontba, hiszen 
16 órától preventív gerinctornát tartanak gyerekeknek, 
amelyre a belépés ingyenes. Szombatonként 15 órától 
a kreativitásukat élhetik ki a kicsik a Sziget-kék Rajz-
klub részeként. Hétfőnként 10 órától a legkisebbeket és 
anyukájukat várják a parkba az Így tedd rá! baba-ma-
ma foglalkozásra.

Január 29-én, vasárnap 10 órától télűzésen ve-
hetnek részt a látogatók, ugyanis farsangi ramazurit 
tartanak. Februártól szerdánként a Világok ablaka című 
múzeumpedagógiai programra várják a 3–5. osztályo-
sokat. Az eseményre bejelentkezés alapján érkezhetnek 
a csoportok. Szintén februártól minden szombaton 10 
órától dalos baba-mama programot kínál a Hangbú-
jócska zenebölcsi. Február 12-én, vasárnap 10 órától a 
zenéé lesz a főszerep a Sziget-kéken. Vasárnapi Dob-
szerdára invitálják a gyerekeket a Kodály Filharmónia 
művészei. Február 26-án 14 órától pedig az Arany-
gyapjú Társulat zenés bábelőadását tekinthetik meg 
a látogatók. Május 7-éig az Elefántfogó 2. elnevezésű 
kiállítás is megtekinthető a parkban, s ehhez múzeum-
pedagógiai program is kapcsolódik. További részletek a 
programokról a Sziget-kék Facebook-oldalán.

István) valós élményekből merítő, megrázó alko-
tásait. A festők mellett megjelenik a korszak egyik 
nagy szobrásza, Medgyessy Ferenc, akinek munkái jól 
illeszkednek abba a szellemiségbe, amelyet a többi 
művész képvisel. 

A tárlaton Mednyánszky László, Koszta József, 
Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Tornyai János, 
Endre Béla, Glatz Oszkár, Nagy István, Rudnay Gyula, 
Medgyessy Ferenc és Holló László művei láthatók. 
(Képeinken Mednyánszky alkotása, a Cigarettázó lát-
ható, valamint Tornyi Jánostól a Napos táj. A fotókat 
Lukács Tihamér készítette.)
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Álljon össze a kép!
A Déri Múzeum közösségi LEGO-kalandra hívja 
a családokat a „Vikingek a Kárpát-medencében” 
időszaki kiállításhoz kapcsolódóan. 

A program során a múzeum egyik emblema-
tikus műtárgyát, az egyiptomi szarkofágot lehet 
majd megépíteni február 4-én 10 órától 15 óráig 
a nyíregyházi Tekerd! civil csoporttal és a LEGO 
Manufacturing Kft.-vel együttműködésben.

A több mint 32 ezer LEGO-kockából álló, 
másfélszer másfél méteres alkotás elkészítéséhez 
– Hudák Zsolt csoportvezető és az alkotóközösség 
fiataljainak szakmai irányítása mellett – legalább 
100 gyerek aktív közreműködésére van szükség.

A Tekerd! csoport tavaly a Múzeumok éjszaká-
ján, a Szépművészeti Múzeumban már megépítette 
Bogdány Jakab: Gyümölcscsendélet papagájjal és 
fehér kakaduval (képrészlet), Hieronymus Bosch:  
A gyönyörök kertje (képrészlet), Messerschmidt: 
Ásító karakterfej, Raffaelo Santi: Eszterházy 
Madonna és Vincent van Gogh: Csillagos éj című 
művét.

Idén Debrecenben, február 4-én, a családi 
napon kicsik és nagyobbak segítségével készül el 
a szarkofág, ám az előtte egy nappal rendezett 
szakmai találkozón sem tétlenkednek a fiatalok, 
minthogy december 3-án a Szoboszlói Úti Álta-
lános Iskola diákjai a Déri Múzeum csodálatos 
neobarokk épületét rakják ki LEGO-kockákból.

Klasszikus zene  
a kicsiknek
A Kodály Filharmónia Debrecen február 12-én, 
vasárnap 10 órától ismét a Sziget-kék Tematikus 
Parkban tartja meg Ez klassz! sorozatának gyerek-
koncertjét, Vasárnapi dobszerda címmel. A téma mi 
is lehetne más, mint a tél, a farsang és – természe-
tesen – a téltemetés. A gyerekdalok klasszikus zenei 
hangszerelésben szólalnak meg, a télkergetést pe-
dig alaposan elősegítik a nagydob és a legizgalma-
sabb ütőhangszerek... A koncerten közreműködnek 
a Sokszínvirág Zenekar, a Kodály Filharmonikusok 
ütőhangszeres művészei és egy óvodapedagógus. 
Jegyvásárlás: kodalyfilharmonia.jegy.hu 

Állatbarátságok
Nagyszerű figyelni az állatok világát, a kedvence-
ink viselkedését, hallgatni a beszélgetésüket, nézni, 
ahogy kialakítják életterüket, ahogy gondozzák a 
kicsinyeiket. Az állatok gyakran segítik az éle-
tünket, háziasításuk révén pedig igazi társaink 
lesznek. Vajon ők hogyan kötnek barátságot, miért 
fontos számukra, hogy komák legyenek? Hogyan 
választanak maguk közül csapatkapitányt? Zsák-
mányaikat bárkivel megosztják? Az erős mindenkor 
megvédi a gyengébbet? Miket tesznek életterük 
megvédéséért?

A Vojtina Bábszínház előadásában állatmesék-
ből fűztek élményképeket, melyeket a humor, a 
pajkosság, az izgalom tart össze. 

Csak Design
Új helyszínen, a város legújabb, impozáns 
közösségi terében találkozhatunk február 
11-én, szombaton 13 és 19 óra között a helyi 
alkotókkal. A Csokonai Fórum előcsarnokában 
kiderül, milyen is az, amikor a színház és a 
design találkozik. Ahogy a szervezők ígérik, 
természetesen Valentin-napra is lehet majd 
szebbnél szebb ajándékok között válogatni; a 
csapat már készül az újdonságokkal.
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O FELSZENTELTÉK az új görög katolikus templomot 
a Tócóskertben, amely a Szentháromság nevet kapta. 
Az ünnepi liturgia végeztével Papp László polgármes-
ter úgy fogalmazott: büszke arra, hogy Debrecenben 
nemcsak gyárakat, hanem templomokat is építenek.

O ÚJRA ÖTCSILLAGOS védjegyet kapott az 
Aquaticum Debrecen SPA. A magyarországi fürdők 
öt évre kapják a rangos minősítést, amelyet szigorú 
kritériumok szerint évente felülvizsgál a minősítő 
szakbizottság.

O ISMÉT DÍJAZTÁK a magyar turizmusszakma kivá-
lóságait. A vendégértékelések és szallas.hu pontozása 
alapján az év turisztikai településévé választották 
Debrecent.

O LISTÁT KÉSZÍTETT a legbájosabb európai kará-
csonyi vásárokról a Travelmag: ezek sorában a Deb-
receni adventet is ajánlotta az utazással foglalkozó 
nemzetközi oldal. 

O TOVÁBB BŐVÜLT Debrecen kerékpárút-hálózata. 
Az 1,6 kilométer hosszú szakasz a Tócóskertet köti 
össze a belvárossal, így több ezer ember juthat el két 
keréken biztonságosan a városközpontba. 

O BEFEJEZŐDÖTT a zöldterületi rekonstrukció a 
Tócóskertben. Debrecen legnagyobb lakótelepén 100 
ezer négyzetmétert érintett a beruházás, mellyel 17 
ezer ember életét tették kényelmesebbé. 27 ezer 
négyzetméter zöldfelület újult meg, mintegy 150 
fát, 4000 cserjét és 3000 évelő növényt ültettek el, 
a fűfelületet 16 ezer négyzetméteren újították meg. 
Megszépült a Holló László sétány, kialakítottak egy fe-
dett rendezvényteret, korszerűsítették a játszótereket, 
parki eszközöket. A cívisváros legnagyobb lakótelepén 
tíz hektárt érintett a Zöld Város Program fejlesztése.

O A HÓDOS-CSARNOK fűtési költsége 16-szorosá-
ra nőtt, emiatt alternatív megoldásokkal igyekeznek 
pótolni a távfűtést, 108 napelemet is felszereltek az 
épületre. Ahogy Barcsa Lajos alpolgármester össze-
gezte, ezzel a beruházással havonta akár 13 millió 
forintot is megspórolhat a klub, és a fejlesztések 
költsége gyorsan megtérül majd, akár már két hónap 
alatt.

O A FENNTARTHATÓ DEBRECEN nagydíjat a 
Sensirion Hungary Kft. nyerte el elsőként; az elisme-
rést Ábrahám László, a vállalat ügyvezető igazgatója 
vette át Papp László polgármestertől.

O ÁTADTÁK AZ ÚJ JÁTSZÓTERET a Széna téren.  
A 130 négyzetméteres, speciális gumiborítású ját-
szótéren – a hinták mellett – mászóvárat, homokozót 
és csúszdát is építettek. Pósán László, a városrész 
országgyűlési képviselője az átadón azt hangsúlyoz-
ta, a mai gyerekek sok időt töltenek az online térben, 
ezért fontos, hogy legyen ennek alternatívája, ehhez 
pedig helyszínt, játszóteret kell biztosítani. 

O SZÜRKEVÍZ.Debrecen vízbázisa szempontjából 
fontos határozatot hozott a kormány. Mint a Magyar 
Közlönyben megjelent: egyetértenek a Déli Gazdasági 
Övezetben és az Északnyugati Gazdasági Övezet-
ben jelentkező, ipari vízre vonatkozó igény tisztított 
szennyvízből vagy nem ivóvíz minőségű vízből törté-
nő biztosításával. Mint ismert, az 1980-as években 
sokkal több vizet használt a város, mint most. Akkor 
a napi vízfelhasználás közel 90 ezer köbméter volt 
(csak a konzervgyáré napi 30 ezer!); most 40 ezer 
köbméter a napi vízfelhasználás. Debrecenben felszín 
alatti vízből naponta 70 ezer köbméter használható 
fel (a törvény szerint annál többet nem szabad kiter-
melni, mint amennyi keletkezik), a Keleti-főcsatorná-
ból pedig 30 ezer, vagyis összesen 100 ezer köbméter 
víz áll rendelkezésre – ezen a Civaqua-program még 
javíthat. Papp László polgármester korábban többször 
beszélt arról, hogy dolgoznak azon, hogy a debreceni 
üzemek vízigényének jelentős részét szürkevízből, 
azaz tisztított szennyvízből elégítsék ki; ehhez nyújt 
támogatást a kormány.

O JANUÁR elsejétől a sofőröknek nem kell maguknál 
tartaniuk az úti okmányokat vezetésnél, mivel 2023-
tól ez már nem minősül szabálysértésnek. A módosí-
tás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarorszá-
gon állították ki a jogosítványát, és járművük szerepel 
a magyar nyilvántartásban.
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O POSTÁK. A városvezetés eredményes tárgyaláso-
kat folytatott a Magyar Postával, így újra kinyitott két 
nagy forgalmú debreceni posta: a Galamb és a Jánosi 
utcán. A két posta nyitva tartásához a város 65 millió 
forinttal járul hozzá 2023-ban.

O TÖBB MINT HAT ÓRÁN ÁT tartott az a közmeg-
hallgatás és lakossági fórum a Kölcsey Központ-
ban, amit a kínai CATL akkumulátorgyár ügyében 
hirdettek meg. Az üzem vízfelhasználásától kezdve 
a biztonsági intézkedéseken át a munkaerő toborzá-
sáig sok mindenről szó volt az időnként parázs 
hangulatú rendezvényen, amelyen több százan 
vettek részt.

O ÁTÜTEMEZETT FEJLESZTÉSEK. A Magyar Turisz-
tikai Ügynökség számos cégtől és szervezettől kért 
vissza korábban a Kisfaludy-programban megítélt 
forrást. A  listán szerepel Debrecen önkormányzata is 
egy-két tétellel. 

A Polgármesteri Hivatal a Dehir.hu érdeklődésére 
közölte, a 4,6 milliárd forintos tétel az Aquaticum Me-
diterrán Élményfürdő attrakciófejlesztésére vonatko-
zott, a 911 millió forintos tétel pedig a Kerekestelepi 
strand fejlesztésére. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy 
a két fejlesztés előkészítésére vonatkozó források 
rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó 
összeget viszont – az energiaválság okozta nehéz 
gazdasági helyzetre tekintettel – átütemezték az 
előkészítést követő évekre. 

O A MOZDULJ, DEBRECEN! mozgalom programkí-
nálata tovább bővül. Ezentúl az iskolásokat gerinc-
fejlesztő foglalkozásokkal várják. Ez azért is fontos, 
mert a mozgásszegény életmód miatt a debreceni 
fiatalok 72 százaléka küzd valamilyen mozgásszervi 
problémával. „Ne attól függjön az egészsége vala-
kinek Debrecenben, hogy milyen anyagi körülményei 
vannak, hanem attól, hogy milyen az elszántsága” 
– nyilatkozta Széles Diána alpolgármester. A 7 és 
13 éves korosztályt péntekenként 16 órától várják a 
Sziget-kékben, a középiskolásokat pedig szerdánként 
17 órától a Pósa utcán.

O TÁMOGATÁS. Többen és magasabb összegű támo-
gatást tudnak igénybe venni a megnövekedett rezsi-
költségek kifizetésére a Debrecen Város Segélyalap-
ból. Januártól módosították a jövedelemhatárokat, és 
megemelték a támogatást összegét is. A debreceni 
lakosok március végig nyújthatnak be igénylést: 
villany- és gázszámlára, illetve tűzifavásárlásra. A 
kérelmeket online Debrecen város honlapján, a Városi 
Segélyalap aloldalon található regisztrációs felületen, 
vagy postai, illetve elektronikus úton lehet benyújtani.

O EDDIG 20 EZREN váltották ki a Debrecen Város-
kártyát. A két és fél éve indított program célja, hogy a 
Debrecenben élők kedvezményesen tudjanak igénybe 
venni minőségi helyi szolgáltatásokat. A városkártyát 
elfogadó helyek listáján már 48 partner szerepel, és a 
szolgáltatások köre folyamatosan bővül. A városkár-
tyák három évig érvényesek; a Tourinform-irodában 
és a Malomparkban, a DV Parking ügyfélszolgálatánál 
lehet őket elkészíttetni.

O INGYENES LAKOSSÁGI LED-CSERE program 
indult városunkban. Olyan debreceniek juthatnak 
ingyenesen LED-izzókhoz, akiknek a nevén villany-
számla van, és regisztrálnak a ledcsere.hu oldalon. 
A programba február 28-áig lehet regisztrálni. A 
feltöltött adatok alapján a rendszer számolja ki, hogy 
az adott háztartás hány ingyenes LED-fényforrásra 
jogosult. A regisztráció utolsó lépéseként a legördülő 
listából a lakóhelyünkhöz legközelebb eső átadópon-
tot érdemes választani. 

O ÚJ ÉV. Két év szünet után újra hangversennyel 
köszöntötték Debrecenben az új esztendőt a Nagy-
templomban. 2023-ban mindennél jobban szükségünk 
lesz a józan, megfontolt gondolkodásra – mondta 
köszöntőjében Papp László polgármester, hozzátéve: 
könnyű azért a városért tenni, amelyet szenvedé-
lyesen szeretünk, s ebben számít a város minden 
polgárára.

O HUNOR 2023 első debreceni babája. A kisfiú január 
elsején 0 óra 12 perckor jött a világra a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinikáján.
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O ROCK 60. Idén szeptemberben lesz hatvan éve, 
hogy Debrecenben megrendezték az első beatkoncer-
tet. Az egyik hajdani legendás koncerthelyszínen, a 
volt IPK-ban Balogh Péter (Rocksuli), Kapusi Kálmán 
(DE Könnyűzenei Intézet), Puskás István (alpolgár-
mester), Süli András (Campus Fesztivál) és Váradi 
Ferenc (Campus Rádió) az évet kísérő logó jegyében 
jelképesen is útnak indította ezt a különleges szüle-
tésnapi évet. Az alpolgármester arra kért minden, a 
zenei szcénában működő szereplőt, legyen szó zene-
karról, zenei térről, de akár rajongóról, a város zenéje 
iránt elkötelezett koncertjáróról, hogy használja, vagy 
csak ossza meg a logót, ezzel is kimutatva, hogy 
közös értékünk, hagyományunk, jelenünk és jövőnk a 
zene.

O HAT ÚJ és korszerű fogászati kezelőegységgel 
gazdagodott a Debreceni Alapellátási és Egészségfej-
lesztési Intézet. Négy széket már üzembe is helyez-
tek a város oktatási intézményeiben. Debrecenben 
az iskolafogászat korszerűsítése két éve intenzíven 
zajlik. A jelenlegi eszközbeszerzéssel a város 28 
fogászati körzetéből 14-ben már teljesen megújultak 
a kezelőegységek. „Nagyon fontos, hogy a gyermeke-
ink egészségét a legmodernebb körülmények között 
tudjuk támogatni, segíteni és megőrizni. Ezért minden 
évben fejlesztési forrásokat adunk a DAEFI-nek, 
amelyekkel a gyermekek egészségét tudjuk szolgálni” 
– nyilatkozta Széles Diána alpolgármester.

O BÉRLAKÁSOK. Újabb 91 önkormányzati tulajdonú 
lakás bérbeadói pályázatának meghirdetéséről dön-
tött a debreceni közgyűlés tulajdonosi bizottsága. A 
bérbeadó a városi ingatlanvagyont kezelő cég, a Cívis 
Ház Zrt. lesz, s a 91 lakásból 52 szociálisan támoga-
tott formában, 39 pedig szociális támogatás nélküli 
formában lesz pályázható, de még a szociális támo-
gatás nélkül bérbe adott városi lakások bérleti díja is 
alacsonyabb lesz, mint amilyen díjak az albérleti pia-
con jellemzőek. A bérlakáspályázatot a tervek szerint 
február 1-jén hirdetik meg a civishaz.hu oldalon.

O A VÁROS BORAI. 17 borvidék 61 pincészetének 
359 bora közül kerültek ki Debrecen város borai. 
Fehér klasszikus: Sümegi Ákos Pincészete, Char-
donnay, 2020. Vörös klasszikus: Varsányi Pincészet, 
Grand Selection Egri Kékfrankos Superior, 2018. 
Rozé klasszikus: Szentpéteri Borpince, Kékfrankos 
Rosé, 2022. Fehér prémium: Sol Montis Borászat, 
Olaszrizling, 2021. Vörös prémium: Thummerer Pince, 
Egri Syrah Superior, 2018. Desszert: Péter Pincészet, 
Tokaji 6 puttonyos aszú, 2017. Pezsgő: Koch Borászat, 
Chardonnay Brut, 2020.

O KÖZMEGHALLGATÁST tartott a Család- és Gyer-
mekjóléti Központban a Hajdú-Bihar Vármegyei Kor-
mányhivatal a CATL-akkumulátorgyár környezetvédel-
mi hatósági eljárásának részeként. A bekiabálásoktól, 
elszabadult indulatoktól sem mentes, tettlegességig 
fajuló, feszült hangulatú, csaknem 7 órás közmeg-
hallgatáson elhangzott kérdéseket és észrevételeket 
is figyelembe kell vennie a hatóságnak, mielőtt feb-
ruár 13-án meghozza a döntést a beruházó engedély 
iránti kérelméről.

O ELHUNYT Gulácsi Anna Ilona, a DK debreceni ön-
kormányzati képviselője. Az ellenzéki párt politikusa 
2020 márciusa óta volt tagja a debreceni közgyűlés-
nek.

O A HIMNUSZ születésének 200. évfordulója alkal-
mából Kölcsey Ferencre emlékeztek a Református 
Kollégiumban. Ebből az alkalomból megnyitották 
azt a kiállítást is, ami a költő debreceni diákéveit 
mutatja be. A magyar kultúra napja kapcsán Puskás 
István alpolgármester azt mondta, ilyenkor összeér 
a magyar kultúra ünneplése, és megemlékezünk a 
magyar nemzeti imádság születésnapjáról is. Ahogy 
fogalmazott: a kultúra az egyik legfontosabb dolog 
az életünkben. „Úgy van jelen a mindennapjainkban, 
hogy igazából nem is tudatosul bennünk, hogy nap 
mint nap, amikor éljük az életünket, amikor tesszük a 
dolgunkat, vagy éppen kikapcsolódunk, szórakozunk, 
tulajdonképpen a kultúrát, a magyar kultúrát éltetjük 
és visszük tovább”.
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Tóth Ádi tulajdonos-fodrász ta-
valy novemberben nyitotta meg 
hajszalonját, amely Debrecen 
belvárosában, a Piac utca 73. 
szám alatt található.

– Ahhoz, hogy valakiből hűsé-
ges vendég váljon – vallja Ádi –, 
nemcsak a fodrász szaktudása  
a nélkülözetlen. Nyitott sze-
mélyiség, jó humor és a kellő 
empátia is szükséges, ahogy a 
kuncsaft mindennapi gondjait 
meghallgatja. Fontos kritérium, 
hogy az üzlet a legkorszerűbb 
kozmetikumokkal és eszközök-
kel legyen felszerelve.  

DOKTOR BORBÉLY
Debrecen, Piac u. 73.

www.doktorborbely.hu
Időpontfoglalás:

https://doktorborbely.
salonic.hu

Ádi vállalkozása mindezekkel 
az adottságokkal rendelkezik. 
Csupa ötcsillagos kommentek 
árulkodnak a fiúk szakértelmé-
ről, a barátságos hangulatról.

Tóth Ádi ötödik éve gyakorolja 
ezt a szép szakmát. Már iskolai 
tanulmánya közben elég aláza-
tos volt, és rögtön lehetőséget 
is kapott egy fodrászatban.  
A szakmában sikeresnek lenni 
nem könnyű feladat, de megér 
minden energiabefektetést – 
hangsúlyozza. Ezért is vágott 
bele az önálló Piac utcai üzlet-
be, amelyhez nagy reményeket 
fűz.

Célkitűzése, hogy aki betér 
hozzá vagy kollégáihoz, annak 
a megfelelő frizurával, vagy 
szakállal jó érzést és önbizalmat 
adjanak. 

Doktor Borbély
Amikor 
a hajad mesél 
helyetted!
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CANGO & RINALDI 
ELITE STYLE

Debrecen, Kossuth u. 4.
Telefon: +36 20 947 9353

Webáruház:
https://elitestyle.hu 

CANGO & RINALDI 
15 éve Debrecenben

Az érdeklődő, ahogy belép az 
elegáns debreceni üzletbe, a 
csodaszép termékeket meglátva 
rögtön megérti: hogyan lehet ez 
a magyar–olasz márka ennyire 
különleges és sikeres. Természe-
tesen a személyre szabott kiszol-
gálás mellett, megkülönböztetett 
figyelemmel fogadja a vevőket  
a Kossuth utca 4. szám alatt talál-
ható patinás szalon háziasszonya, 
Zsuzsanna. 

A Cango & Rinaldi termékek töb-
bek között abban is különböznek 
a nagyobb világmárkáktól, hogy 
egy-egy csizma, táska vagy akár 
ékszerkollekció limitált szám-
ban áll rendelkezésre, így szinte 
biztos nem jön velünk szembe 
az utcán. A márkaképviselet 
debreceni szalonjában – amely a 

legnagyobb az országban – lehe-
tőség nyílik arra, hogy a kedves 
vásárló, akár tetőtől talpig  
a hétköznapi elegancia 
jegyében, gondosan 
összeválogatott 
szettben távozzon. 

Az üzletben és a 
webshopban is, 
az exkluzív, valódi 
olasz bőrből készült 
női lábbelik, táskák, ki-
egészítők és a Swarovski 
kristályokkal díszített ékszerek 
mellett, magas minőségű gyapjú- 
és pamutruhák is kaphatók.  
A közelgő Valentin-nap alkalmá-
ból pedig kedvezményekkel is 
várják az érdeklődőket. 

Zsuzsanna azt is elárulja,  
hogy a világ legelismertebb 
designerei  nek köszönhetően a 
Cango & Rinaldi luxuskategóriájú 
divattermékei – az éppen aktuális 
trendeknek megfelelően – mind 
egyedileg, kézzel készülnek. 
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A helyiek és az ide látogató turisták közkedvelt helye 

a Debreceni Nagyerdő, amelyet a jó levegő  

és a belváros közelsége miatt Debrecen tüdejének is 

neveznek. A parkerdő hatalmas, 100-120 éves fáiról 

kapta nevét, területén a mai napig különleges védett 

növényfajok és állatok élnek. 1939-ben az ország első 

természetvédelmi területének nyilvánították.

A városközponttól 10 percre fekvő zöldövezet egyik 

leghangulatosabb részén, a debreceni hírességek 

emlékparkja mellett található az a teljesen felújított 

villaépület, amelyben 92 négyzetméteres helyiség-

csoport irodai tevékenység végzésére kiadó.  

A Medgyessy sétány 2. szám alatti helyi, egyedi véde-

lemmel rendelkező épület földszintjén a bérlemény 

két irodahelyiségből, nappaliból és konyhából áll,  

és fedett terasszal is rendelkezik. 

Irányadó bérleti díj: 300 000 Ft/hó

Külön áron a villa előtt egy parkolóhelyet is lehet 

bérelni. 

Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

MADÁRCSICSERGÉS, 

ZÖLDÖVEZET  

ÉS REMEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

Kiadó exkluzív iroda 

Debrecen tüdejében
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Hívja ügyintézőnket: 

+36 20 413 9573

+36 30 475 2491

+36 20 471 3842

Kiadó exkluzív iroda 

Debrecen tüdejében

7 éves a Wok to Box

Hihetetlen  
íz-, szín-  

és illatkavalkád

WOK TO BOX
Debrecen, Simonffy u. 1/A.
Telefon: +36 30 96 522 69

Nyitva: H.-V.: 11.00-22.00
www.woktobox.hu

Debrecen bel-
városának egyik 
legnyüzsgőbb, 
legfiatalosabb része 
a Simonffy utca.  
A hangulatos közösségi 
tér egyik igazgyöngye a Wok to 
Box, amely Debrecen első ázsiai 
wok bárja. 
Aki már belekóstolt az autenti-
kus ázsiai konyhába, az biztos, 
hogy rajongója lesz ennek a 
káprázatosan fűszeres világ-
nak. Különösen, ha meghallja 
a Wok To Box tulajdonosának, 
Tóth Károlynak szenvedélyes és 
magával ragadó élménybeszá-
molóit. 

– 26 éves korom óta járok 
Délkelet-Ázsia és a Távol-Kelet 
országaiba – meséli Károly – 
annak érdekében, hogy minél 
több nemzet jellegzetes ételeit 
és főzési technikáit megismer-
hessem. Egyszerűen beleszeret-
tem a japán, a koreai, a thai, az 
indonéz és a vietnámi ételekbe. 
Az így megszerzett tudásból 
szeretnék minél többet meg-
osztani, minél több alapanyagot 
és ízvilágot megismertetni a 

debreceni közönséggel. Ennek 
megvalósításában nagyon sokat 
köszönhetek a családomnak és 
az évek óta egy csapatot alkotó 
tehetséges munkatársaimnak. 
Így sikerült azt elérni, hogy – a 
helyi lakosok mellett – ma már 
egyre több itt tanuló külföldi 
diák a Wok to Box törzsvendége.

Károly a közelmúltban egy japán 
tanulmányúton vett részt, ahová 
már harmadjára ment ki inspirá-
lódni. Ha minden jól alakul, né-
hány jellegzetes ételt rövidesen 
mi is megkóstolhatunk. 
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KÁLI GÁBOR

KELLER ANDRÁS BÉNYI TIBOR

KODÁLY KÓRUS

KODÁLY FILHARMONIKUSOK

NAGY UTAZÁS
Helyszínváltozás!
2023. február 17. 19:00
MODEM, II. emeleti kiállítóterem

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

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

Jegyár: 1900 Ft

A CONCERTO BUDAPEST 
HANGVERSENYE
Időpont- és helyszínváltozás! 
2023. február 22. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Bach: VI. Brandenburgi verseny / 
Mozart: C-dúr zongoraverseny / 
Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia

Közreműködik: Berecz Mihály – zongora / 
Concerto Budapest
Vezényel: Keller András

Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft 

A KAMARAZENE GYÖNGYSZEMEI 2.
2023. február 28. 19:00
Debreceni Egyetem, Aula 

Műsor: R. Strauss Esz-dúr fúvósszerenád /
Schubert: F-dúr oktett

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár:  1900 Ft

Partnereink: Támogatóink:

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

KORZÓ BÉRLET

NAPLÓ BÉRLET

RUBÁNYI BÉRLETGULYÁS BÉRLET

Ez klassz!

KODÁLY KÓRUS

KARÁCSONYI BÉRLET

KAMARASOROZAT

MISSA SOLEMNIS    
Időpont- és helyszínváltozás! 
2023. február 1. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Beethoven: Missa Solemnis

Közreműködik: Sipos Marianna, Bódi Marianna,
 Fekete Attila, Bakonyi Marcell – ének / 
Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus 
(karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán) / 
Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkara
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 4 200 Ft, 3300 Ft

A KÉK DUNA PARTJÁN 2
Időpont- és helyszínváltozás! 
2023. február 8. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Haydn: A lakatlan sziget – Nyitány / Beethoven: 3. 
(c-moll) zongoraverseny / Schubert: VI. (c-dúr) szimfónia

Közreműködik: Grünwald Béla – zongora / 
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft 

VASÁRNAPI DOBSZERDA  
2023. február 12. 10:00
Sziget-kék Tematikus Park, Valentin-terem

Tél-farsang-téltemetés. Gyerekdalok, rigmusok, táncok, 
egy igazi télkergetés kereplővel, nagydobbal és a 
legizgalmasabb ütőhangszerekkel.

Közreműködik: Sokszínvirág Zenekar és egy 
óvodapedagógus / a Kodály Filharmonikusok 
ütőhangszeres művészei

Jegyár: 1500 Ft (felnőtt), 1000 Ft (gyerek)
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fenntartjuk! INFORMÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT: +36 20 368 9897  // klasszpont@kodalyfilharmonia.hu  //  www.kodalyfilharmonia.hu 
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KORZÓ BÉRLET
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RUBÁNYI BÉRLETGULYÁS BÉRLET

Ez klassz!

KODÁLY KÓRUS

KARÁCSONYI BÉRLET

KAMARASOROZAT

MISSA SOLEMNIS    
Időpont- és helyszínváltozás! 
2023. február 1. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Beethoven: Missa Solemnis

Közreműködik: Sipos Marianna, Bódi Marianna,
 Fekete Attila, Bakonyi Marcell – ének / 
Kodály Filharmonikusok / Kodály Kórus 
(karigazgató: Kocsis-Holper Zoltán) / 
Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkara
Vezényel: Kollár Imre

Jegyár: 4 200 Ft, 3300 Ft

A KÉK DUNA PARTJÁN 2
Időpont- és helyszínváltozás! 
2023. február 8. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Haydn: A lakatlan sziget – Nyitány / Beethoven: 3. 
(c-moll) zongoraverseny / Schubert: VI. (c-dúr) szimfónia

Közreműködik: Grünwald Béla – zongora / 
Kodály Filharmonikusok
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár: 3100 Ft, 2400 Ft 

VASÁRNAPI DOBSZERDA  
2023. február 12. 10:00
Sziget-kék Tematikus Park, Valentin-terem

Tél-farsang-téltemetés. Gyerekdalok, rigmusok, táncok, 
egy igazi télkergetés kereplővel, nagydobbal és a 
legizgalmasabb ütőhangszerekkel.

Közreműködik: Sokszínvirág Zenekar és egy 
óvodapedagógus / a Kodály Filharmonikusok 
ütőhangszeres művészei

Jegyár: 1500 Ft (felnőtt), 1000 Ft (gyerek)
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KELLER ANDRÁS BÉNYI TIBOR

KODÁLY KÓRUS

KODÁLY FILHARMONIKUSOK

NAGY UTAZÁS
Helyszínváltozás!
2023. február 17. 19:00
MODEM, II. emeleti kiállítóterem

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

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

Jegyár: 1900 Ft

A CONCERTO BUDAPEST 
HANGVERSENYE
Időpont- és helyszínváltozás! 
2023. február 22. 19:00
Csokonai Fórum, Latinovits Zoltán terem

Műsor: Bach: VI. Brandenburgi verseny / 
Mozart: C-dúr zongoraverseny / 
Beethoven: VII. (A-dúr) szimfónia

Közreműködik: Berecz Mihály – zongora / 
Concerto Budapest
Vezényel: Keller András

Jegyár: 4200 Ft, 3300 Ft 

A KAMARAZENE GYÖNGYSZEMEI 2.
2023. február 28. 19:00
Debreceni Egyetem, Aula 

Műsor: R. Strauss Esz-dúr fúvósszerenád /
Schubert: F-dúr oktett

Közreműködik: Kodály Filharmonikusok művészei
Vezényel: Bényi Tibor

Jegyár:  1900 Ft

Partnereink: Támogatóink:

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 
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Mi az, amire érdemes lesz később is emlékezni 
2022-ből? Milyen teljesítményeket fogunk szívesen 
visszaidézni akár évek múlva is? A Dehir.hu ismét 
megrendezte immár hagyományos nagy választását. 
A hírportál olvasói ezúttal öt kategória jelöltjeiből 
választhatták ki a győztest. Szavazni az év sportoló-
jára, gazdasági szakemberére, kulturális szereplőjére, 
valamint az év rendezvényére és új közösségi terére 
lehetett.

A szavazás január 10-én lezárult. Íme, itt vannak az 
eredmények – ezúton is gratulálunk a győzteseknek!

Két vívó, egy 
atléta és egy 
jégkorongozó, 
azaz csapat- és 
egyéni vébécím, 
Eb-ezüst és Ma-
gyar Kupa-arany 

gazdája várta a voksokat az év sportolója kategó-
riában: Battai Sugár, Hetényi Zoltán, Kozák Luca és 
Osváth Richárd. A győztes Battai Sugár lett. A fiatal 
kardozó az idei kairói világbajnokságon a 24. helyen 
zárt a legjobb magyar versenyzőként, csapatban pe-
dig aranyérmes lett, és megnyerte a felnőtt magyar 
bajnokságot is. 

Az év gazdasági szakem-
bere kategóriájában a jelöltek 
között szerepelt Fülöp Zsolt 
(Trans-Sped Kft.), Hosszu 
Róbert (NI Hungary Kft.), Oláh 
Csaba (Neopac Hungary Kft.)  
és Szabó Péter (Schaeffler 
Debrecen). A legtöbb szava-
zatot a Neopac Hungary Kft. 

első embere kapta. A svájci cég magyar leányvállala-
ta az utóbbi öt évben megháromszorozta árbevételét, 
kapacitásukat pedig szinte megduplázták. Oláh Csaba 
azt vallja, kiemelt szerepe van az innovációnak, így 
mindig keresik az újfajta megoldásokat, a legfonto-
sabb termékfejlesztési irányvonal pedig a fenntart-
hatóság.

Izgalmas verseny folyt 
az év kulturális szereplője 
kategóriában. S hogy kikre 
voksolhattunk? A Csokonai 
Színház művészét, Hajdu 
Imeldát feledhetetlen előadá-
sokban láthatta a közönség. 
Horváth Andrea, a Debreceni 
Német Kulturális Fórum 
elnöke számos friss kulturá-

lis kezdeményezés élére állt. Harangi Attila és Löki 
Viktor a debreceni identitás és a cívisváros múltjának 
megőrzése szempontjából rendkívüli jelentőségű 
kötettel jelentkezett. Tordai Zoltán pedig egy hatal-
mas tehetségű, sokoldalú muzsikus, akinek pályája 
példaértékű. A győztes idén Hajdu Imelda, a Für Elise 
és a Névtelen csillag főszereplője lett.

Az év rendezvénye kategóriában – a zsűri ajánlása 
alapján – olvasóink olyan eseményekre szavazhattak, 
mint a Debreceni Advent, a Debrecen Drive, a Made In 
Debrecen és a yoUDay.

A kategória győztese ezúttal egy friss fesztivál, 
a Made In Debrecen, a debreceni Rocksuli és több 
civil szervezet közös 
szervezésében, amit 
2022 márciusában 
először rendeztek meg 
a cívisvárosban, és 
több helyszínen közel 
120 formáció, köztük 
négyszáz zenész lépett 
színpadra.

Régi-új kategória az év új közösségi tere: a Csoko-
nai Fórum, a Learning Center, a Sziget-kék játszótér 
és a Tócóskert – mint a Zöld Város Program egyik 
fontos helyszíne – szerepeltek a jelöltek között. A leg-
több szavazatot a Dehir olvasóitól a Csokonai Fórum 
kapta, Debrecen régen várt, 2022 augusztusában 
átadott új teátruma. 

Miután kiderült, olvasóink szavazatai alapján kik 
lettek a kategóriák győztesei, a döntés visszakerült a 
zsűrihez, akik közülük fogják megválasztani, ki kapja 
az év embere díjat 2022-ben. (A díjátadó lapzártán-
kig még nem történt meg; az év emberét a következő 
Korzóban tudjuk bemutatni.)

Választottak 
a Dehir olvasói
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Programok            időrendben
O koncert   O  kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O ILLIK A TÁNC a farsangnak, 
minden rongya fityeg annak: 
a Vojtina előadását a Kossuth 
utca 1. szám alatti játszóhelyen 
láthatjuk.

Rendszeres programok
O Társasjáték Klub nyugdíja-
soknak hétfőnként 14 órától az 
Újkerti Könyvtárban.
O Hangbújócska zenebölcsi a 
Méliusz-könyvtárban keddenként 
10.30-tól.
O Kripto kedd – a Bitcoin 
és a blokklánc-technológia 
megértése Béke Tamással az 
Újkerti Könyvtárban keddenként 
17.30-tól.
O Ringató – Horváth Zsuzsi 
foglalkozása szerdánként 9.30-
tól az Újkerti Könyvtárban.
O Ringató. Családi művészeti 
nevelési program a Modemben 
csütörtökönként 9.30-tól.
O Sakk Klub péntekenként 14 
órától az Újkerti Könyvtárban.

O Január 28., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Macik és 
pingvinek. Játékos foglalkozássoro-
zat az Agórában. 11 és 13 óra: Csa-
ládi foglalkozás a DigITérben.

O Január 28., szombat, 14 és 19 
óra
A Pál utcai fiúk. Zenés játék a 
Csokonai Fórumban. 19 óra: Játék 
a kastélyban. Színmű a Csokonai 
Fórumban.

O Január 28., szo., 15 és 19 óra
Öreglányok. Színházi előadás a 
VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O  Január 31., kedd, 16 óra
Csipkék kiállítás a VOKE Egyetér-
tés Művelődési Központjában.

O Január 31., kedd, 17 óra 
Keddi tárlatvezetések a Modem 
csapatával a múzeumban.

O Február 1., szerda, 9.30 és 11 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kossuth utcai 
1. szám alatti Kamarateremben.

O Február 1., szerda, 16 óra
Karády Katalint Kedvelők 

Klubja. Beszélgetés a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 1., szerda, 16 óra
Termelői vásár a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 1., szerda, 16.30
Élet csúcsán. Bakó Endre iro-
dalomtörténész 85 éves szü-
letésnapi beszélgetése a DAB-
székházban.

O Február 1., szerda, 19 óra
Missa Solemnis. Hangverseny a 
Csokonai Fórum Latinovits Zoltán-
termében.

O Február 1., szerda, 19 óra
Tavaszi színházi esték a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjá-
ban.

O Február 2., csüt., 10 és 14 óra
Toldi. Ifjúsági előadás a Csoko-
nai Fórumban. 19 óra: A névtelen 
csillag.  Romantikus komédia a 
Csokonai Fórumban.

O Február 2., csütörtök, 17 óra
Ki vagyok én, és mik az értéke-
im? Angol nyelvű workshop az 
American Cornerben.

O Február 3., péntek, 19 óra
Edmond. Vígjáték a Csokonai 
Fórumban.

O Február 4., szombat
Campus-esküvők. Nyílt nap az 
Agrár étteremben.

O Február 4., szombat, 10 óra
Közösségi LEGO-kaland a Déri 
Múzeumban.

O Február 4., szombat, 10.30
Jelmezes felvonulás, farsangi 
foglalkozás az Újkerti Könyvtárban.

O Február 4., szombat, 10.30
Hétvégi tudomány: A rejtőzkö-
dés mesterei. Ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában. 11 
és 13 óra: Családi foglalkozás a 
DigITérben.

O Február 4., szombat, 16 óra
Gunagriha-előadás a VOKE Egyet-
értés Művelődési Központjában.

O Február 4., szombat, 19 óra
Makbett. Abszurd vígjáték a 
Csokonai Fórumban.

Látható tárlatok
O Új világ hajnalán – Tisza 
István. Az Országgyűlési Mú-
zeum és a Déri Múzeum közös 
kiállítása a Csokonai Irodalmi 
Laborban.
O Körbeölelt Himnusz. Kiál-
lítás a Méliusz-könyvtárban – 
február 11-éig.
O Az orvostudomány törté-
nete. A Természettár kiál-
lítása a Méliusz-könyvtárban 
– február 17-éig.
O Minikiállítás könyv- és 
CD-ajánlóval Mozart szüle-
tésnapjának alkalmából a 
Méliusz-könyvtárban – február 
25-éig.
O Magyarország halai.  
A Természettár kiállítása a 
Benedek Elek Könyvtárban – 
február 28-áig.
O Vikingek a Kárpát-meden-
cében. Magyarország  
10-11. századi skandináv és 
rusz kapcsolatai a régészeti 
leletek tükrében a Déri Múze-
umban – május 7-éig.
O Réunion – Egy sziget ana-
tómiája. Természetrajzi és 
kultúrtörténeti kiállítás a Déri 
Múzeumban – május 7-éig.
O Színről színre Petőfi.  
Múzeumpedagógiai tárlat 
a Déri Múzeumban – május 
31-éig.
O Földközelben – Antal–
Lusztig 4. kiállítás a Modem-
ben – április 30-áig.
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O Február 5., vasárnap, 10 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kamaraterem-
ben (Kossuth u. 1.).

O Február 5., vasárnap, 10 óra 
Firkalak. Művészetpedagógiai fog-
lalkozás kicsiknek a Modemben.

O Február 6., hétfő, 14 óra
Józsai Irodalmi Kör a Józsai 
Könyvtárban.

O Február 6., hétfő, 17 óra
Méhészelőadás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 7., kedd, 9.30, 11 és 14 
óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kamaraterem-
ben (Kossuth u. 1.).

O Február 7., kedd, 15 óra
Amigurumi klub. Kreatív fog-
lalkozás felnőtteknek a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 7., kedd, 17 óra 
Keddi tárlatvezetések a Modem 
csapatával a múzeumban.

O Február 7., kedd, 17 óra
Az Ókori Egyiptom Klub kö-
vetkező előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 8., szerda, 9.30, 11 és 
14 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kamaraterem-
ben (Kossuth u. 1.).

O Február 8., szerda, 16.30
Termelői vásár a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 8., szerda, 18.15
Mars és Vénusz – mivégre va-
gyunk egymásnak? Előadás, be-
szélgetés a női és férfi szerepekről 
Kövesi Péter spirituális tanítóval az 
Újkerti Közösségi Házban.

O Február 8., szerda, 19 óra
A Kék Duna partján. A Kodály 
Filharmonikusok koncertje a 
Csokonai Fórumban.

O Február 9., csütörtök, 14 óra
Makbett. Abszurd vígjáték a 
Csokonai Fórumban. 18 óra: A Pál 
utcai fiúk. Zenés játék a Csokonai 
Fórumban.

O Február 9., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem: Pál első 
levele a thesszalonikabeliekhez. 
Hegyes Horváth Géza előadása a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 9., csütörtök, 9.30, 11 és 
14 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kamaraterem-
ben (Kossuth u. 1.).

O Február 9., csütörtök, 19 óra
Muszorgszkij-reminiszcenciák. 
Rajk Judit és Borbély László 
hangversenye a Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O Február 10., péntek, 9.30 és 11 
óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kossuth utcai 
1. szám alatti Kamarateremben.

O Február 10., péntek, 15 óra
Debreceni anekdoták. Tóth Pál 
idegenvezető, helytörténeti kutató 
előadása a Benedek Elek Könyv-
tárban.

O Február 10., péntek, 18 óra
Für Elise. A Csokonai Színház 
előadása a Csokonai Fórumban.

O Február 10., péntek, 19 óra
Laár András estje a VOKE Egyet-
értés Művelődési Központjában.

O Február 11., szombat, 10 óra
Agóra-születésnap. Rendhagyó 
programok és izgalmas kalandok 
az Agórában. 11 és 13 óra: Családi 
foglalkozás a DigITérben.

O Február 11., szombat, 16 óra
Nótaest a Debreceni Nóta egye-
sület szervezésében a VOKE 
Egyetértés Művelődési Központjá-
ban.

O Február 11., szombat, 18 óra
Mágnás Miska. Operett a Csoko-
nai Fórumban. 19 óra: Balfácánt 
vacsorára. Vígjáték a Csokonai 
Fórumban.

O Február 11., szombat, 19 óra
Éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O Február 12., vasárnap, 10 óra
Vasárnapi dobszerda. Téltemetés 
a Sziget-kék Valentin-termében.

O Február 12., vasárnap, 10 óra
Állatbarátságok. A Vojtina Báb-
színház előadása a Kamaraterem-
ben (Kossuth u. 1.).

O Február 12., vasárnap, 10 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház bemutatója a Szabó 
Magda Pódiumteremben (Kossuth 
u. 1.).

O Február 14., kedd
Valentin-napi könyves vakrandi 
a Méliusz-könyvtárban.

O Február 14., kedd, 9.30, 11 és 
14 óra
Illik a tánc a farsangnak. Far-
sangi állatalakoskodás a Vojtina 
Bábszínházzal a Kamarateremben 
(Kossuth u. 1.).

O Február 14., kedd, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben (Kossuth u. 1.).

O Február 14., kedd, 16 óra
Kedd – Könyvtár – Költők. Sze-
relmesek napján a szerelemről a 
Benedek Elek Könyvtárban.

O Február 14., kedd, 16.30
Valentin-nap alkalmából kézmű-
ves feladatok, kvíz és színező a 
Méliusz-könyvtárban.

O Február 14., kedd, 17 óra
Kreatív sziget – Makramé éksze-
rek. Kézművesség kreatív emberek-
nek a Méliusz-könyvtárban.

O Február 14., kedd, 19 óra
Szeretetkoncert. Bereczki Zoltán 
Valentin-napi koncertje a Nagy-
templomban.

O Február 14., kedd, 9.30, 11 és 
14 óra
Illik a tánc a farsangnak. Far-
sangi állatalakoskodás a Vojtina 
Bábszínházzal a Kamarateremben 
(Kossuth u. 1.).

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

O A MODEM a március 19-éig 
látható tárlata, a 30+ a rendszer-
váltás óta eltelt 30 év magyar 
kortárs művészeti világát mutatja 
meg különleges módon.
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O Február 15., szerda, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó 
Magda Pódiumteremben. 
9.30, 11 és 14 óra: Illik a tánc 
a farsangnak. Farsangi állat-
alakoskodás a Kamarateremben 
(Kossuth u. 1.).

O Február 15., szerda, 14 óra
A közkinccsé tett tudás. 
A Déri Múzeum Évkönyve 2022. 
bemutatója a múzeumban.

O Február 15., szerda. 16.30
Grúber Anna alkotóművész Szí-
nek, fények, hangulatok című 
kiállítása a DAB-székházban.

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

O Február 15., szerda, 16.30
Termelői vásár a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 15., szerda, 16.30
OperAlapozó – Rómeó és Júlia. 
Ujvárosi Andrea előadása a Benedek 
Elek Könyvtárban.

O Február 15., szerda, 18.15
Életreform-farsang. Fánk- és 
süteménybemutató, -kóstoló, játék, 
maszkos buli az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Február 16., csütörtök, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben. 9.30, 11 és 
14 óra: Illik a tánc a farsangnak. 
Farsangi állatalakoskodás a 
Kamarateremben (Kossuth u. 1.).

O Február 16., csütörtök, 15 óra
V. Hegedűs Zsuzsa A tegnap 
bűvöletében című könyvének be-
mutatója az Újkerti Könyvtárban.

O Február 16., csütörtök, 17 óra
Ki vagyok én, és mik az értéke-
im? Angol nyelvű workshop az 
American Cornerben.

O Február 16., csütörtök, 18 óra
Mágnás Miska. Operett a Cso-
konai Színház előadásában a 
Csokonai Fórumban.

O Február 16., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem 
– Pál második levele a 
thesszalonikabeliekhez. Michelisz 
Richárd előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 16., csütörtök, 19 óra
A SONUS ütőegyüttes hangver-
senye a Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O Február 17., péntek, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben. 9.30, 11 és 
14 óra: Illik a tánc a farsangnak. 
Farsangi állatalakoskodás a 
Kamarateremben (Kossuth u. 1.).

O Február 17., péntek, 18 óra
Óz, a csodák csodája. Musical a 
Csokonai Színház előadásában a 
Csokonai Fórumban.

O Február 17., péntek, 19 óra
Farsangi utazás a Kodály Kórus-
sal a Modemben.

O Február 17., péntek, 19 óra
Sorozatgyilkosok gondolkodása. 
Előadás a VOKE Egyetértés Műve-
lődési Központjában.

O Február 18., szombat, 9 óra
Lemezbörze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 18., szombat, 10–17 óra
Álomesküvő.  Esküvői kiállítás a 
Régi Posta étteremben, ahol érdek-
lődők megismerhetik a legújabb 
trendeket, találkozhatnak szolgálta-
tókkal, mindent megtalálnak, amire 
szükség lehet a nagy napon: ruha, 
smink, haj, fotó, videó, koktél, torta, 
sütemény, DJ, zene, tánc, dekoráció, 
meghívók, kiegészítők, szertartásve-
zető, vőfély, ceremóniamester.  
A belépés a rendezvényre díjtalan.

O Február 18., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Állati masz-
kok. Játékos foglalkozássorozat az 
Agórában. 11 és 13 óra: Családi 
foglalkozás a DigITérben.

O Február 18–19., 11 óra
Karneváli szaunamaraton az 
Aquaticum Termál Szaunavilágban.

O Február 18., szombat, 13.30
Fagyolvasztó csobbanás – Aqua 
Fitness, Aqua Manó Party az 
Aquaticum Mediterrán Élményfür-
dőben.

O Február 18., szombat, 14 és 19 
óra
Óz, a csodák csodája. Musical a 
Csokonai Fórumban.

O Február 18., szombat, 16.30
A Nefelejcs Bábszínház előadása 
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a VOKE Egyetértés Művelődési Köz-
pontjában.

O Február 19., vasárnap, 10 óra 
Firkalak. Művészetpedagógiai 
foglalkozás kicsiknek a Modem-
ben.

O Február 19., vasárnap, 10 óra
Miénk Itt a Tér! – Maskarádé. 
A Vojtina Bábszínház programja a 
Szabó Magda Pódiumteremben és a 
Kamarateremben (Kossuth u. 1.).

O Február 19., vasárnap, 16 óra
Hal(l) a zenében. Ismeretterjesztő 
élményhangverseny kicsiknek és 
nagyoknak a Zeneművészeti Karon.

O Február 20., hétfő, 10 és 14 óra
Illik a tánc a farsangnak. Far-
sangi állatalakoskodás a Vojtina 
Bábszínházzal a Kamarateremben 
(Kossuth u. 1.).

O Február 21., kedd, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben. 10 és 14 óra: 
Illik a tánc a farsangnak. Far-
sangi állatalakoskodás a Kama-
rateremben (Kossuth u. 1.).

O Február 22., szerda, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben. 10 és 14 óra: 
Illik a tánc a farsangnak. Farsan-
gi állatalakoskodás a Kamaraterem-
ben (Kossuth u. 1.).

O Február 22., szerda, 15 óra
A Nagy Imre Társaság program-
sorozata a Méliusz-könyvtárban.

O Február 22., szerda, 16.30
Termelői vásár a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 22., szerda, 18 óra
Nyitott akadémia: vendég Kádár 
Annamária – a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Február 22., szerda, 18.15
Test- és lélektisztító, méregte-
lenítő módszerek, böjt. Nagyné 
Halász Anna természetgyógyász 
vezetésével az Újkerti K. Házban.

O Február 22., szerda, 19 óra
A Concerto Budapest hangverse-
nye a Csokonai Fórumban.

O Február 23., csütörtök, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben.

O Február 23., csütörtök, 18 óra
Bibliai Szabadegyetem.  
Szőllősi Árpád előadása a Méliusz-
könyvtárban.

O Február 23., csütörtök, 18 óra
Kulisszák. Ráckevei Anna be-
szélgetéssorozata a Csokonai 
Fórumban. 

O Február 23., csütörtök, 19 óra
A tökéletesség receptje sok 
lépésben, amely nem megy 
sehova. A Szatmárnémeti Északi 
Színház Mihai Raicu Társulatának 
vendégjátéka a Csokonai Fórumban. 
19 óra: Játék a kastélyban. Szín-
mű a Csokonai Fórumban.

O Február 23., csütörtök, 19 óra
A Szigeti Quartet hangversenye 
a Zeneművészeti Karon.

O Február 23., csütörtök, 19.30
English Stand-Up Comedy 
Showcase – Open Mic a Modemben.

O Február 24., péntek, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben (Kossuth u. 1.).

O Február 24., péntek, 18 óra
Dumaszínház: Felméri Péter 
estje a VOKE Egyetértés Művelődési 
Központjában.

O Február 24., péntek, 19 óra
A tökéletesség receptje sok 
lépésben, amely nem megy 
sehova. A Szatmárnémeti Északi 
Színház Mihai Raicu Társulatának 
vendégjátéka a Csokonai Fórumban.  

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

19 óra: Játék a kastélyban. Szín-
mű a Csokonai Fórumban.

O Február 24., péntek
Carson Coma-koncert a Lovar-
dában.

O Február 25., szombat, 10.30
Hétvégi tudomány: Az állatok 
önvédelmi fegyvertára. Isme-
retterjesztő programsorozat az 
Agórában. 11 és 13 óra: Családi 
foglalkozás a DigITérben.

O Február 25., szombat, 19 óra
Valami Amerika. Filmvetítés az 
Aquaticum Termálfürdő kültéri me-
dencéjében. Esőnap: március 4.

O Február 25., szombat, 19 óra
Gyászúton. Vidám sirató, két 
hölgyre, egy zongorára a Csoko-
nai Fórumban.

O Február 26., vasárnap, 10 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben. 10 óra: Állat-
barátságok. Előadás a Kamarate-
remben (Kossuth u. 1.).

O Február 26., vasárnap, 19 óra
Apja-fia. Berecz András és Be-
recz Mihály műsora a Zeneművé-
szeti Kar Liszt-termében.

O Február 26., vasárnap
Aranyosi 50. Ráadás előadás a 
Lovardában.

O Február 28., kedd, 14 óra
Mese a madárfészekről. A Vojtina 
Bábszínház előadása a Szabó Mag-
da Pódiumteremben.

O  Február 28., kedd, 16 óra
Ádám Éva Ilona festő kiállítása 
a VOKE EMK-ban.

O Február 28., kedd, 19 óra
A kamarazene gyöngyszemei. 
A Kodály Filharmonikusok kon-
certje a Debreceni Egyetem Aulá-
jában.

O Március 1., szerda, 16.30
Kozma László Állatok a zenében 
című vetített képes előadása a 
DAB-székházban.

O Március 1., szerda, 16.30
Termelői vásár a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O Március 1., szerda, 19 óra
Tavaszi színház a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O „TUDÁS ÉS HIT, értékőrzés és 
megújulás – 10 éves a Debreceni 
Értéktár” címmel kiállítás nyílt az 
Új Városháza galériájában. A tárlat 
a helyi kézműves mesterségeket 
és kulturális értékeket mutatja be, 
és február végéig tekinthető meg. 
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A debreceni Magyar Filmszüret az ország egyik 
legnagyobb hazai filmekkel foglalkozó fesztiválja. 
Immár hetedik alkalommal láthatja a közönség az 
év magyar filmalkotásait január 26. és február 5. 
között: 10+1 napon keresztül 33 alkotást. A fesztivál 
szinte minden napján közönségtalálkozóval várják 
nézőinket, amelyek során rengeteg érdekesség és 
műhelytitok tárul fel a magyar filmgyártás világából 
– árulta el Fejér Tamás, az Apolló mozi vezetője.

A visszatekintő vetítések mellett – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – természetesen több film is 
a Filmszüreten debütál először az Apolló moziban, 
premier előtti vetítések keretében!

Valamennyi előadás és közönségtalálkozó hely-
színe az Apolló mozi Kertész Mihály-terme.

Regisztrációs jegy 650 forintos áron, normál 
jegy 1300 forintért váltható (érvényes a premier 
előtti vetítésekre). 

Szintén hagyománnyá érett a Filmszüreten, 
hogy neves magyar alkotók vállalnak védnöki 
feladatokat, beállva a kezdeményezés, a magyar 
film népszerűsítése mögé. Ezúttal Tiszeker Dániel 
filmrendező ( #sohavégetnemérős, Nagykarácsony, 
Nyugati nyaralás) és Stork Natasa színésznő (aki 
e lapszámunk címoldalának főszereplője is, a 
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlét-
re és a Veszélyes lehet a fagyi mellett) a fesztivál 
védnökei.

O Január 26. csütörtök, 15 óra: Múlt és jelen – Vize-
ink az ember kezében, 16.45: Az unoka,  
19 óra: Hat hét (a vetítés utáni közönségtalálkozó 
vendégei: Szakonyi Noémi Veronika rendező,  
Román Katalin színésznő, Vincze Máté Artur forga-
tókönyvíró, moderátor: Szénási Miklós író-újságíró, 
a Dehir főszerkesztője)
O Január 27. péntek, 15 óra: Kilakoltatás,  
16.45: Béke a nemzetek felett, 18.45 óra: Katinka, 
20.30: Szimpla manus 
O Január 28., szombat: 13.30: Családi legendák, 
15.30: Jóreménység sziget (közönségtalálkozó 
Lyasuk Dimitry rendezővel, moderátor: Váradi  
Ferenc rádiós műsorvezető), 19 óra: Nyugati nya-

Filmszüret az Apollóban

ralás (a vetítés utáni vendégek: Tiszeker Dániel 
rendező, Lévai Balázs rendező, Mészáros Máté 
színész, Szőke Abigél színésznő. Moderátor: Szénási 
Miklós)
O Január 29., vasárnap, 13.30: Toldi – A mozifilm, 
16 óra: Kopaszkutya (közönségtalálkozó Földes 
László Hobóval, moderátor: Váradi Ferenc),  
19 óra: Bereményi kalapja, 20.30 Hűség
O Január 30., hétfő, 15 óra: Melegvizek országa, 
16.45: Blokád, 19 óra: Aki legyőzte az időt – Keleti 
Ágnes (a vetítés utáni közönségtalálkozó vendégei: 
Oláh Kata rendező, Csukás Sándor operatőr. Mode-
rátor: Heller Zsolt esszéista, folkesztéta)
O Január 31., kedd, 15 óra: Mindörökké, 
16.45: Larry, 19 óra: Szia, életem! (közönségta-
lálkozó Thuróczy Szabolcs színésszel, moderátor: 
Váradi Ferenc)
O Február 1., szerda, 15 óra: Védelem alatt,  
16.45: Macska a betonban, 19 óra: Zanox –  
Kockázatok és mellékhatások (közönségtalálkozó 
Bálint Előd színésszel, moderátor: Váró Kata Anna 
filmesztéta, egyetemi oktató)
O Február 2., csütörtök: 16.45: Magasságok és 
mélységek, 19 óra: Veszélyes lehet a fagyi (közön-
ségtalálkozó Stork Natasa színésznővel, moderá-
tor: Heller Zsolt)
O Február 3., péntek: 14.45: Szelíd, 16.45: Átjáró-
ház, 19 óra: Együtt kezdtük (A közönségtalálkozó 
vendégei: Kerékgyártó Yvonne rendező, Kanyó Kata 
színésznő, Jakab Balázs színész, Maruszki Balázs 
forgatókönyvíró. Moderátor: Váró Kata Anna)
O Február 4., szombat, 13.30: Ott torony volt,  
16 óra: 129 (Premier előtti vetítés közönségtalál-
kozó a film alkotóival, moderál Váró Kata Anna)  
19 óra: A játszma (közönségtalálkozó Fazakas Pé-
ter rendezővel, Kulka János színésszel. Moderátor: 
Heller Zsolt)
O Február 5., vasárnap, 15: A mi Kodályunk 2. rész 
– Psalmus Hungaricus, 17 óra: Az almafa virága  
(a közönségtalálkozó vendégei: Szűcs Dóra ren-
dező, Koltai-Nagy Balázs színész, Nari Nguyen 
színésznő, Dzhuliya Lam színésznő. Moderátor: 
Szénási Miklós)

További részleteket a Filmszüret Facebook-oldalán találnak a programokról.

Magasságok és mélységekAz almafa virága
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A 65. alkalommal rendezett voksolás győzteseit az 
M4 Sport – Az Év sportolója gálán, a Magyar Állami 
Operaházban hirdették ki. Novák Katalin köztársasági 
elnök, Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója 
és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsé-
gének elnöke nyitotta meg az ünnepséget.

A női egyéni 
sportolók között a 
debreceni Kozák Luca 
lett a szavazás első 
helyezettje. A münche-
ni atlétikai Európa-
bajnokságon nyújtott 
emlékezetes teljesít-
ményt: a 100 méteres 
gátfutásban ezüstér-
met szerzett. Emellett 

2022-ben fedett pályán 60 m gáton 7.92-re, szabad-
téren 100-on 12.70-re javította saját rekordját.

– Nem gondoltam volna, hogy valaha megkapom 
ezt a díjat... Ebben az évben nagy reflektorfény lesz 
rajtunk, következik a nyári világbajnokság Buda-
pest új atlétikai stadionjában. Igyekszem mindent 
megtenni. Szeretném ezt az elismerést mindenkinek 
megköszönni! – mondta a díj átvételekor a debreceni 
gátfutónő.

Az Év csapata kategóriában az egyéni sportágak 
csapatversenyében a magyar női kardvívócsapat lett 
– a hazai sportújságírók szavazatai alapján – a 2022-
es év legjobbja; a kvartett világbajnoki arannyal tért 
haza Kairóból. A debreceni Battai Sugár Katinka mel-

Cél a másodosztályú 
bajnoki cím és a feljutás
Talán a legvérmesebb drukkereket is meglepte a 
DVSE-Master Good vízilabdázóinak eddigi teljesítmé-
nye. A debreceniek „félidőben” 12 győzelemmel és 
egy vereséggel, legnagyobb vetélytársukat öt ponttal 
megelőzve vezetik az OB I/B tabelláját, és ha már 
ilyen jól sikerült az ősz, a folytatásban sem szeretnék 
alább adni.

Csapata eddigi teljesítményét Kádár Kálmán edző 
értékelte, aki kitért a tavaszi célkitűzésekre is.

– Egy stabil, erős együttest képzeltünk el a szezon 
előtt. Rengeteg munka van az eddigi teljesítményünk 
mögött; tényleg le a kalappal a játékosok előtt, mert 
végigdolgozták az őszi szezont. Mindezt úgy, hogy a 
keret szinte összes tagja tanul vagy dolgozik a vízi-
labda mellett. Őszinte leszek, a srácok túlteljesítették 
minden elvárásomat, hiszen egy híján mind a 13 
bajnokinkat megnyertük. Ezzel a lendülettel szeret-

nénk folytatni tavasszal is. Nagyon sokat edzettünk, 
és becsülettel felkészültünk az összes mérkőzésre. 
Hosszasan kielemeztük az ellenfeleinket, a játéko-
saim igyekeztek mindig betartani a taktikát, ennek 
pedig ez lett az eredménye. A nagy rivális Angyalföld 
legyőzése nagyon komoly fegyvertény. Az együtte-
sem felnőtt a feladathoz, és egy rendkívül koncentrált 
játékkal hoztuk el a fővárosból a három pontot. Való 
igaz, a fél távnál megszerzett ötpontos előny átírta 
a célokat, és most már mindenki úgy jön le edzésre, 
hogy csináljuk meg! Az egész csapatnak a másodosz-
tályú bajnoki cím és a feljutás jár a fejében, és ennek 
szellemében dolgozunk a mindennapokban.

Fotó: DVSE/Nagy Anita

Debreceniek az ünnepelt győztesek között
lett társai, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca a 
pástok után uralták az Operaház színpadját is!

A voksolás végeredményét Taróczy Balázs, páros-
ban Grand Slam-nyertes, háromszoros világbajnok 
teniszező ismertette, a díjat sporttársa, a vegyes 
párosban Roland Garros-nyertes Temesvári Andrea 
adta át.

A fogyatékossággal élő sportolóknál a női 
kerekesszékes vívóválogatottat látták a legjobbnak – 
a kvartettben ott volt a debreceni Madarászné Mező 
Boglárka is, aki Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna és 
Nádasdy Anna mellett szerepelt a győztes csapatban.

A hölgyeknél a győri színekben versenyző, hajdú-
szoboszlói kötődésű para-asztaliteniszező, Szvitacs 
Alexa is ott lehetett a voksolás három legjobbja 
között – a trófeát Pap Bianka paraúszó kapta.  
A férfiaknál – hasonlóképp – ott volt a legjobb három 
között a debreceni vívó Osváth Richárd; az elsőséget 
a kajakozó Kiss Péter Pál szerezte meg.

Esportban az élmezőnyben
Az Esport1 összeállította a 2022-es év legné-
zettebb Twitch-csatornáinak Top 10-es listáját a 
magyar nyelvű tartalomgyártók között.
A listát a debreceni WeAreTheVR vezeti, a 
kilencedik legnézettebb pedig Balazsin Bence  
(Mirageeputo), a DVSC Esport egyesületének 
tagja, akinek a csatornája az előző évben több 
mint 564 ezer megtekintett órát ért el.
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Már a Loki előszilveszteri meccse a bajno-
ki címvédő győriek ellen megmutatta, hogy 
valami történt. Jött is egy remek januári 
menetelés.

December 30-án – nem sokkal a NEKA 
tinédzserjei ellen kibrusztolt szen-
vedős győzelem után – kiváló 
játékkal hangolt az Európa-liga-
startra a DVSC Schaeffler, oly-
annyira, hogy csak egy erősen 
kérdéses bírói ítélet fosztotta 
meg őket a pontszerzéstől a 
győri bajnokcsapat ellen. Erre 
a teljesítményre alapozva 
lehetett bizakodni az első 
nemzetközi derbivel kapcso-
latban. 

A dán Nyköbing Falster 
ellen aztán megkezdődött a DVSC 
Schaeffler nagy menetelése. Az EHF 
Európa-liga csoportkörének első mérkőzését 
játszotta le a csapat hazai pályán olyan hangulat-
ban, amelyet a klub veretes történelmének legjobb 
napjain szoktak teremteni a debreceni szurkolók. 

A csapat aztán meg is hálálta ezt, és – nehéz 
első félidő után – szívvel-lélekkel küzdve győzött 
egy jó csapat ellen. A kapuban a jól védő Gabrielt 
a még jobban teljesítő Giegerich váltotta a hajrára, 
ellenállhatatlanul bombázott Kácsor Gréta és 
Planéta Szimonetta, mindkét irányító jól mozgatta 
a csapatot, Töpfner 
„Szasza” hibátla-
nul büntetőzött, a 
széleken Petrus Mirtill 
fergeteges szólógólt 
szerzett, Mariana 
Costa szemtelen ej-
téssel íratta be magát 
a jegyzőkönyvbe.  
A Loki teljesítménye 
igencsak biztató volt 
a folytatásra nézve. 

Alig ocsúdhat-
tak fel a debreceni 
kézilabda barátai az 
Európa-liga-győzelem 
örömmámorából, 
máris itt tornyosult a 
lokisták előtt az újabb 
feladat. A bajnokaspi-
ráns Ferencváros ott-

Mesterhármas: remek formában indították 
az évet a Loki kézisei

honába látogatott hét közben a DVSC Schaeffler, és 
az első félidőben úgy tűnt, hogy a Lokinak ismét a 
szimpatikus vesztes szerepe marad. Ám a második 
félidőben kiderült, hogy a debreceniek sok mindent 

akarnak az Elek Gyula Arénában, de meghajolni 
a legkevésbé. Fergeteges hajrát indí-

tott a csapat az ellenállhatatlanul 
játszó Vámos Petra vezérletével, 

és a legvégén jött a katarzis: 
„Vamosz” másodpercekkel a 
meccs vége előtt bevágta a 
győzelemmel felérő döntet-
lent hozó gólt is.

Ilyen érzelmi töltetet és 
ennyi fáradalmat pakolhattak 
bele a játékosok a poggyá-

szukba, mielőtt nekivágtak a 
hosszú utazásnak Kaproncára, a 

hét harmadik meccsére.  
Az Európa-liga csoportmeccsei-

nek második felvonásán aztán 150 
debreceni szurkoló teremtett jó hangulatot a 

hölgyek számára. A lokisták pedig ismét nem ma-
radtak adósak, hiszen – szinte végig a jó védeke-
zésre alapozva – magabiztosan húzták be az újabb 
győzelmet. A két debreceni kapus öt büntetőt 
hatástalanított, Kácsor Gréta bombázott, Petrus 
Mirtill parádés szélsőgólokat lőtt, és a néhány pon-
tatlanság sem veszélyeztette a sima győzelmet. 

A Loki egyértelműen bejelentkezett a továbbju-
tásra az Európa-liga csoportköréből.

Anca Giegerich 
remekül tért vissza

Van ok az örömre mostanában
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Szóba jöhet Skandinávia!
A Kodály Kórus még az ősz folyamán szavaztatta 
meg közönségét farsangi, Nagy utazás című kon-
certje „útvonaláról”, mely eredményeként az északi 
tájak felé kalandozik műsorában, hogy – a Baltikum, 
Finnország, Skandinávia és Izland zenéivel felsze-
relkezve – igazi kikapcsolódást nyújtó programmal 
várja a szórakozni vágyókat február 17-én 19 órától 
a Modemben. Az elmúlt egy-két évtizedben külö-
nösen nagy érdeklődéssel fordult a világ az észak-
európai komponisták és alkotásaik felé; ismertséget 
és népszerűséget hozó szerzők és kórusművek sora 
származik e tájakról. A terület jelenkori énekkari 
kultúrájának gazdasága újabb és újabb remekmű-
vek születését inspirálja, melyekből egy kis szeletet 
hallhat a közönség a hangversenyen Kocsis-Holper 
Zoltán, az énekkar vezető karnagya vezényletével. 

FUTSAL
Férfi NB I
Január 30., hétfő, 18.30: Berettyóújfalu–Rubeola; 
19 óra: Nyíregyháza–DEAC 
Február 5., vasárnap, 20 óra: Kecskemét–Berettyó-
újfalu
Február 6., hétfő 18.30: DEAC–Haladás
Február 13., hétfő, 18.30: Berettyóújfalu–Veszprém; 
19 óra: Nyírbátor–DEAC

Női Magyar Kupa
Február 15., szerda: DVTK–DEAC

JÉGKORONG
Erste Liga
Február 3., péntek: DEAC–UTE
Február 5., vasárnap: DEAC–DVTK Jegesmedvék

KOSÁRLABDA
Férfi NB I
Január 28., szombat, 18 óra: Szombathely–DEAC
Február 4., szombat, 18 óra: DEAC–Paks
Február 11., szombat, 18 óra: Oroszlány–DEAC
Február 15., szerda, 18 óra: DEAC–Zalaegerszeg
Március 4., szombat: Szeged–DEAC

LABDARÚGÁS
Február 4., szombat, 19.30: Fehérvár–DVSC
Február 11., szombat, 19.30: DVSC–Paks
Február 12., vasárnap, 11 óra: DVSC II–DEAC; 
14 óra: Békéscsaba II–Hajdúszoboszló 
Február 19., vasárnap, 17.30: Honvéd–DVSC; 
14 óra: DEAC–Vasas II, Hajdúszoboszló–Füzesgyarmat 
és BVSC Zugló–DVSC II 
Február 25., szombat: DVSC–FTC
Február 26., vasárnap, 11 óra: DVSC II–Hajdú-
szoboszló és DVTK II–DEAC
Március 4., szombat: Újpest–DVSC
Március 5., vasárnap, 14 óra: DEAC–Tiszafüred, Hajdú-
szoboszló–Vasas II, Eger–DVSC II

NŐI KÉZILABDA
Január 26., csütörtök, 18 óra: 
DVSC Schaeffler–Békéscsaba
Január 29., vasárnap, 18 óra: 
DVSC Schaeffler–Kisvárda
Február 4., szombat, 20 óra: DVSC Schaeffler–Sola  
Február 15., szerda, 17 óra: 
DVSC Schaeffler–Dunaújváros
Február 19. vasárnap, 18 óra:  
DVSC Schaeffler–Podravka Vegeta

Kölcsey emlékei a kirakatban
A Himnusz nyomában – 200 év lenyomatai Kölcsey 
szülőföldjén című kiállítás anyaga negyven művész-
fotót mutat be a nagyközönségnek, melyeket Tóth Ist-
ván nagyváradi fotóművész készített Kölcsey Ferenc 
életének meghatározó magyarországi és partiumi 
helyszínein (Debrecenben, Szatmárcsekén, Álmosdon, 
Nagykárolyon és Sződemeteren), felidézve a Himnusz 
költőjének életútját, kutatva mára megmaradt lenyo-
matait. Határokon átívelő összefogással, a debreceni 
Partium Ház és a Bényi Galéria együttműködésével 
valósult meg a Bényi Galéria utcafronti kirakatában 
március 5-éig látható tárlat.

Kölcsey Ferencet édesanyja 1796-ban íratta be a 
Református Kollégiumba. Itt végezte minden tanul-
mányát, költészeti osztályba járt, és első fennmaradt 
verseit is itt írta 1808–1809-ben (A pávatollhoz,  
A képzelethez, Választás, Kazinczyhoz és az „Árkádia-
perre” is reflektáló Az arcas című költeményt).

Sportprogramok
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón készíttetett szemüveg 
is lehet jó minőségű és időtálló. Az immáron 14 éve működő, szokatla-
nul olcsó árairól híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta a független európai 
minősítő. A diszkont az utóbbi években egyre népszerűbb lett a tehető-
sebb vásárlók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor az volt 
a cél, hogy a legmagasabb szakmai követelményeknek is megfelelő 
szemüvegeket készítsék el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki 
itt vásárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó világítást, a 
nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a leggazdaságosabb módon elő-
állított, szép és tartós szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a 
Szemüvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVE!

Szemüveg 6 500 Ft-tól
Bifokális szemüveg 9 900 Ft-tól
Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó 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!
14 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

Farsangi ramazuri 
a Sziget-kéken
Remek program várja a Sziget-
kék játszótér rendezvénytermé-
ben a gyerekeket január 29-én, 
vasárnap 10 órától. Mint a 
szervezők jelzik, szívesen látnak 
itt „minden aprónépet, aki jel-
mezbe öltözve részt venne egy 
fergeteges táncos mulatságban, 
eszem-iszom dínomdánomban, s 
kipróbálná magát olyan kivéte-
lesen nehéz ügyességi játékok-
ban, mint például a lufitenisz”. 
A foglalkozást Kovácsné Milu 
Bernadett és Tóthné Pásztor 
Ágnes vezetik. Jegyek korlá-
tozott számban, elővételben 
válthatók a Debreceni Állatkert 
jegypénztárában és online a 
www.ticketbase.eu/zoodebrecen 
címen. Minden belépő jelmezes 
résztvevő Sziget-kékes apró 
ajándékban részesül!

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

A helyes megfejtést beküldők 
között a Debrecen Televízió 

Az utolsó remény című filmjéből 
sorsolunk ki két darab DVD-t. 

Ezt szerkesztőségünkben 
vehetik át.

Előző számunk szerencsés 
megfejtői: 

Ludmány Antalné, Eötvös u. 27.
Szentesi Péter, Apafi utca 81.
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MELLÉKLET

8 ÉVES AZ AGÓRA
RENDHAGYÓ SZÜLETÉSNAPI PROGRAMOK
A TUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTBAN

LESZ MIT NÉZNI 
AZ APOLLÓ MOZIBAN

MAGYAR FILMSZÜRET: 10+1 NAP, 33 FILM 

Debreceni Korzó
Információs kiadvány
2023. január 27.

Stork Natasa színésznő, 
a 7. Magyar Filmszüret egyik 
fővédnöke. 

Fotó: Téri Gáspár

 Lapigazgató: Dr. Szabó József

 Kiadó: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Telefon: (52) 525-100

 Főszerkesztő: Szénási Miklós 

Előkészítés, arculat: Török József

 Szerkesztőség: Médiacentrum Debrecen Kft.

  4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 Értékesítés:  sales@mcdb.hu

 Telefon: (52) 525-100

 E-mail: korzo@mcdb.hu

 Lapterv:  Petromán László 

 Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt.  

  Debrecen, Böszörményi út 6.

 Vezérigazgató: György Géza

 Megjelenik: 40 ezer példányban  

  Debrecen területén

 Terjeszti: Krekk-Info Nonprofit Kft.

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

Díjazandók javasolhatók
Debrecen önkormányzatának közgyűlése április 11-e, a 
város napja alkalmából ismét díjakat adományoz.

Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím a város és 
polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, 
fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város 
tekintélyét erősítő életmű elismeréseként adományoz-
ható.

Debrecen Város Pro Urbe díja a város fejlődését és 
jó hírnevét növelő, a helyi közösség javát szolgáló, év-
tizedeken keresztül kifejtett, közmegbecsülést érdemlő 
tevékenység elismeréseként adható.

Debrecen Város Mecénása díj adományozható a vá-
ros gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás 
nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.

Az önkormányzati elismerések adományozására 
javaslatot tehetnek a javaslattétel időpontjában deb-
receni lakóhellyel rendelkező természetes személyek, 
Debrecenben működő civil szervezetek, egyházak, gaz-
dasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények 
és az intézményekben működő közösségek vezetői.

Az elismerések adományozására irányuló javaslatok 
beérkezésének határideje: február 10.

A javaslattételhez kötelezően szükséges forma-
nyomtatvány az Új Városháza (Kálvin tér 11. szám) por-
táján szerezhető be, vagy letölthető a www.debrecen.
hu honlapról, ahol az eddigi kitüntetettek névsora is 
megtekinthető.

A javaslatokat a város polgármesteréhez címezve, 
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Kulturális Osztálya részére postai úton (Új Városháza, 
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) vagy személyesen lehet 
benyújtani.

A javaslattétellel kapcsolatosan felvilágosítás kérhe-
tő Szabó Zsuzsa kulturális referenstől (szabo.zsuzsa@
ph.debrecen.hu, 52/517-707).

Új, egységes ügyeleti rendszer  
Az ügyeleti alapellátást február 1-től Hajdú-Bihar vár-
megyében, majd az idei év végéig fokozatosan bevezet-
ve az ország egész területén egységes, két elemből álló, 
betegközpontú rendszerrel (háziorvosi ügyeleti rendelés 
és sürgősségi ügyelet) biztosítják minden rászorulónak. 
 A háziorvosi ügyeleti rendelés helyszíne Debrecenben 
a Nagyerdei Krt. 98. alatt található, hétköznap 16 és 
22 óra, szombat-vasárnap, ünnepnapokon 8 és 14 óra 
között várják a betegeket. Figyelmeztetnek: ügyele-
ti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén ne 
menjenek sehová, hanem hívják a központi 1830-as 
telefonszámot!

A sürgősségi ügyeleti vagy mentőellátásban is lesz-
nek változások. Az ügyelet telefonszáma február 1-től 
1830 (a korábbi 06 52 506-303-os szám is működik), 
itt a mentők szakembere fogadja a hívást hétköznap 22 
és 8 óra között, szombat-vasárnap, ünnepnapon 14 és 
8 óra között. Fontos tudni, hogy a 1830-as telefonszám 
hétköznap 16-8 között, hétvégém és ünnepnapon egész 
nap hívható.  A gyermekek ügyeleti ellátásában nem 
történik változás, az eddigi elérhetőségek (debreceni 
gyermekügyelet, gyermekklinika) továbbra is érvénye-
sek. A központi ügyeleti telefonszám február 1-től itt 
is 1830 (a korábbi, Hajdú-Bihar vármegyei 06 52 506 
303 szám is működik).

Részletesebb információk: www.mentok.hu
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