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Otthonunk, Debrecen
Van egy bölcs mondás: „ha egy évre tervezel, ültess 
virágot; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a 
jövőt tervezed, tanítsd az embereket.” Én ez utóbbi 
elhatározással kezdtem pályámat Debrecenben.
A nevelésben kiemelten fontosnak tartom a vá-
roshoz való kötődés erősítését, hogy diákjainknak 
legyenek gyökerei, ismerjék meg a Debrecen adta 
kulturális lehetőségeket, tudják, hogy kincseket rejt 
a város, a történelemével és szellemi értékeivel. A 
tanévet a Nagytemplomban indítjuk, ahol a közép-
iskolába lépő diákjainkat az „Én Debrecenem” című 
könyvvel ajándékozzuk meg. Szeretnénk figyelmüket 
az iskolaváros múltjára, a nagy elődök példájá-
ra, a város jövőjét meghatározó személyiségek 
tevékenységére, a debreceniségre irányítani. Arra, 
hogy a mindig jobbra, többre törekvő felelős életre 
fókuszálva megérezzék: az embernek gyökerei van-
nak, amelyek kötnek, s ugyanakkor inspirálnak. Arra 
biztatjuk őket, hogy – a tanulás mellett – éljenek a 
Debrecen által nyújtott szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségekkel is, járjanak színházba, hangverseny-
re, látogassanak kiállításokat. 

E nemes cél elérése érdekében szoros együtt-
gondolkodás, együttműködés alakult ki az intézmé-
nyeinkkel, a tankerületünk diáktanácsával, Debrecen 
kulturális intézményeivel. 

Meggyőződésem, hogy a nagy kihívások csa-
patmunkával valósíthatóak meg sikeresen. Vallom, 
hogy: „az az embercsapat, amely közös irányt követ, 
és amelyet áthat az összetartozás érzése, hama-
rabb és könnyebben célhoz ér, mivel tagjai egymás 
húzóerejét kihasználva haladnak előre.” Büszke va-
gyok arra, hogy képesek vagyunk nagyon jó csapatot 
alkotni, sikeresen és eredményesen együtt dolgozni.
                                                                              

Pappné Gyulai Katalin                                                                       
a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója
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30 év boldogság
Három évtized történéseit, dalait nehéz lenne egy-két mondatban és 
koncertben elmesélni, elmuzsikálni. Így hát a Csík zenekar a számuk-
ra legkedvesebb és a közönségük számára legérdekesebb dalokból 
próbált összeállítani egy izgalmas válogatást, s így kínálnak remek 
zenei kalandot a debreceniközönségnek. A november 13-i koncerten 
vendégük lesz Grecsó Krisztián és Karácsony János is a Kölcsey Köz-
pontban! ■ 

A tudomány hete 
az Agórában
Hogyan fedezte fel Szent-Györgyi 
Albert, hogy a paprikának különösen 
magas a C-vitamin-tartalma? Melyik 
híres tudós házaspár állított elő először 
mesterséges radioaktív anyagot? Hogy 
telnek a hétköznapok a Nemzetközi 
Űrállomáson, és milyen messziről küldi 
képeit a Hubble-űrtávcső? Lehet-e egy 
drónon motorozn,i és hogyan működik 
az öntisztuló beton? November 7. és 
11. között az Agórában minden kérdés-
re választ kaphatunk, a Magyar Tudo-
mány Napja és a Tudomány Világnapja 
alkalmából ugyanis ezen a héten speci-
ális előadásokkal várják az érdeklő-
dőket az élményközpont munkatársai.  
Emellett a november 11-én fél 11-kor 
kezdődő Vasárnapi tudomány című 
foglalkozáson a hazai tudományos 
ismeretterjesztés legendás alakjának, 
Öveges Józsefnek néhány egyszerű, 
színes fizikai kísérletével ismerkedhet-
nek meg a gyerekek. Kiderül, például, 
hogyan bontható a fény színeire, mi 
az a fluoreszencia, és melyik színre 
legérzékenyebb a szemünk. ■

Csodák kísérői a Déri Múzeumban
A Párhuzamosok találkozása címmel nyitotta 
meg legutóbbi időszaki kiállítását a Déri Múzeum. 
Benne a magyar népi kerámia emlékei két magán-
gyűjtő tárgyain át mutatkoznak be a látogatóknak. 
Ám a Zoltai Lajos Terem nem pusztán a tárlatnak, 

de érdekes kísérőrendezvényeknek is otthont 
ad. Régi fazekasok nyomába eredhetnek a 

látogatók november 10-én Magyar Zita 
fazekas, népi iparművész vezetésével, aki 
a korongozás és szaruzás rejtelmeibe 
avatja be őket. November 15-én Más 
látószög címmel Oláh Tibor fotóművész, 

november 22-én pedig Kónya Ábel képző-
művész várja az érdeklődőket, rendhagyó 

tárlatvezetéssel. A hónapban utoljára, 25-én 
délután Csupor István néprajzkutató kalauzolja 

a vendégeket, s mesél – Közelítések címmel – a 
vámfalui fazekasságról. ■

Kubai  
dallamok
Felejthetetlen, semmihez sem 
hasonlítható, különleges él-
mény vár a Kölcsey Központ-
ban a közönségre november 
18-án. A kubai mulatók forró, 
szivarfüstös éjszakáinak 
sztárja, a kubaiak kedvence, 
a Habana Social Club idei 
világkörüli turnéjára kiegé-
szült a világhírű Tropicana 
Club szólótáncosaival, és így 
egy különleges műsorral várja 
mindazokat, akik egy igazi ka-
ribi élményre vágynak. ■

Operát  
az Operából! 
Puccini utolsó és talán 
legcsodálatosabb operája 
a Turandot. Az operaházi 
előadást a Kölcseyben 
november 16-án láthatja 
a közönség a gyönyörű, 
rideg kínai hercegnőről, 
Medveczky Ádám vezény-
letével. ■Fotó: csibi Szilvia



Az előszobaszekrény  
boszorkánya
Ha egy szép napon öt frankért egy gyönyörű házat kínálná-
nak nektek, feltétlenül kérdezzétek meg, lakik-e boszorkány 
az előszobaszekrényében. Mert boszorkány lakhat sötét 
erdőben, mézeskalácsházban, de még az is előfordulhat, hogy 
éppen egy előszobaszekrénybe költözik be. Hogy mi ilyenkor 
a teendő? Ez is kiderül Pierre Gripari népszerű meséjéből, 
melyet különleges formában, egyszemélyes előadásként Hell 
Krisztina kelt életre a Vojtina bábszínházban. ■

Utóirat két hegedűre
Mikor döntjük el a sorsunk? 6 évesen, mikor először kezünkbe adják a hege-
dűt, 18 évesen mikor felvesznek a Zeneakadémiára, vagy 22 évesen, mikor 
magára hagyjuk a barátnőnket a közös diplomakoncert előtt? Szabad-e más 
sorsot választani, mint amire 16 évet áldoztunk fel az életünkből? 

El tudunk-e engedni egy Barátot? Meg tudjuk-e érteni, ha ő másképp 
dönt? Ki tudjuk-e mondani Neki őszintén: azt akarom, hogy éld az életed, úgy, 
ahogy Te akarod?

Az Y Csoport előadása, a Kóda, különleges fúziója színháznak és komoly-
zenének. Bár a történet színházi keretek közt zajlik, könnyen egy komolyzenei 
koncerten érezhetjük magunkat, hiszen felcsendülnek Sosztakovics, Bartók, 
Max Richter, Paganini és Bach művek is. A Kóda egyik szereplője az a Móga 
Piroska, akivel a Jeles András rendezte Júlia kisasszony címszerepében talál-
kozhattak a Csokonai Színház nézői. 

A Kóda november 21-én 19 órától látható Bognár Anita és Móga Piroska 
főszereplésével a Horváth Árpád Stúdiószínházban. ■

Három hangos kaland
November 17-én, 
szombaton 10 
órai kezdettel 
indul a Három 
hangos kaland, 
azaz a Kodály 
Filharmónia 
Debrecen családi 
bérletsorozata, 
melyet a 4-12 
éves korosztály 
számára aján-
lanak. A sorozat 
koncertjein a 
zenekar összeté-
tele és a zenészek 
száma fokoza-
tosan növekszik, 
ezáltal is finoman 
vezetve be a 
kicsiket a szimfo-
nikus hangver-
senyek világába. 

Elsőként, a Zenés tízórai című koncerten kamaraegyüttessel 
négy mesét adnak elő: régebbi és ma élő zeneszerzőktől 
jól ismert és kevésbé ismert történeteket, például Kocsár 
Miklóstól a Jancsi és Juliska mézeskalácsházikóját vagy a 
fiatal debreceni zeneszerző, Faragó Dániel Mese egy vad-
körtefáról művét. Márciusban jön a Két bors ökröcske, mely 
egy rajzfilmzene, még szintén kisebb apparátussal. Májusban 
az Állati zenéken már nagy szimfonikus zenekart láthatnak 
a gyerekek a színpadon, és – a programzene jellegű művek 
mellett – a humor is nagy szerepet játszik majd.

A bérletsorozat helyszíne a Belvárosi Közösségi Ház Pó-
diumterme (Kossuth u. 1.). Bérletek a sorozat első koncertjéig 
válthatók a Kölcsey Központ jegypénztárában és a Karakter 
1517 Kávézóban, a Nagytemplom mögötti Emlékkertben. ■

MAGERŐ címen nagyszabású 
kiállítás nyílik a Belvárosi Galériában 
november 21-én. A tárlat Makoldi 
Sándor, a tavaly elhunyt festő, tanár, 
néprajzkutató művészetének,  műkö-
désének  szellemi környezetét mutatja 
be, barátai és tanítványai alkotásainak 
segítségével. A megnyitó része lesz 
Horvát István Jászok című kötetének 
bemutatója is. A művet Végvári József 
nyelvész rendezte sajtó alá, illetve 
látta el előszóval. Képünkön Makoldi 
Sándor önarcképe, melyet Gyöngy 

János fényképezett le a fővárosban megrendezett, Újraírt 
népművészet című tárlaton. Idén a Debreceni Értéktár Bizott-
ság helyi értékké nyilvánította Makoldi Sándor életművét. ■
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Tanuljanak szakmát a fiatalok? Hol és mi-
lyet? Mire mennek majd vele? Mit adnak 
a szakgimnáziumok? Tirpák Zsolttal, a 
Debreceni Szakképzési Centrum főigazga-
tójával beszélgettünk.

Mi a legfontosabb feladata a centrumnak?
Összehangoljuk az iskolai értékrendet és tudásháttért 
a céges kultúrával és a menedzsmentszemlélettel, ko-
ordináljuk az emberi erőforrásokat, a szakmai hátte-
ret, az infrastrukturális fejlesztéseket. Egy menedzs-
mentközpont tulajdonképpen a centrum: mi felelünk 
a projektekért, az innovációért és a vállalati kultúra 
meghonosításáért, a tudatos kommunikációért.

Jól átgondolt kommunikációs terv szerint műkö-
dünk és népszerűsítjük a szakképzés ügyét: a nappali 
rendszerű 5-6 éves képzésektől a 30 órásokig, a 
14 éves diákoktól az érdeklődő 99 éves felnőttekig 
nyújtunk képzési lehetőségeket az egy életen át tartó 
tanulás filozófiájának jegyében.  

Jelentős cégek telepedtek le az elmúlt évek-
ben városunkban. Felkészültek arra, hogy 
kiszolgálják a munkaerőigényüket?
Debrecen fejlődése az elmúlt időszakban soha nem 
látott magasságokba lendült. A befektetők is szívesen 
választják, és nagyon sok, régóta itt működő cég is 
a fejlesztés mellett döntött. Debrecen vezetése igazi 
integráló erővel bír. A szakképzés ügyében is ezt a 
támogató, összefogó légkört láthatjuk. A napi szintű 
kapcsolat eredménye, hogy folyamatos információk 
állnak rendelkezésünkre a fejlesztésekre vonatkozóan. 
A befektetői tárgyalások aktív részeseként az első 
előtti pillanatoktól látjuk az igényeket és a jövőt, így 
van idő ráhangolódni és felkészülni az új kihívásokra. 

Az idei tanévet több mint tízezer diák kezdte 
meg a szakképző centrum intézményeiben. Mi-
lyen lehetőségek várnak rájuk, ha végeznek?
Egyre többen látják, hogy a versenyképes jövő a szak-
képzésben van, ahonnan szaktudással és gyakorlati 
tapasztalatok birtokában, versenyelőnnyel lehet akár 
a munkaerőpiacra, akár a felsőoktatásba lépni.  
A szakközépiskolai képzésben a 10. évfolyamtól szinte 
minden diák duális képzésben, gazdálkodó szerve-
zeteknél végzi a szakmai gyakorlatát, amiből szinte 
biztos, hogy munkalehetőség születik. 

Mást jelent ma szakmát tanulni, mint tíz-ti-
zenöt éve? 
Néhány évtizeddel ezelőtt én is reszelőzsír segítsé-
gével készítettem el az első kalapácsomat, a nyári 
gyakorlatról pedig olyan olajosan mentem haza, 
hogy otthon alig ismertek rám. Sokban ma is ez a 
kép él a szakképzésről és a gépészetről. Ám ezt a 
képet újra kell értelmezni: ma egy gyár egészen más 
eszközökkel és környezettel fogadja a tanulókat és 
a munkatársait, akiket alkotó termelői tevékenység, 
izgalmas kihívások várnak, s egyre inkább tiszta, 
igényes gyárakban, modern gépekkel dolgozhatnak. 
Ma a gazdálkodó szervezetek kiemelten fontosnak 
tartják a tanulók megszólítását, bevonzását, képzé-
sét, fejlesztését és esetleges megtartását későbbi 
alkalmazottként. Verseny van, a cégek fejlesztenek, 
automatizálási folyamatok zajlanak, és az emberi 
erőforrás, a  szakképzett emberek szerepe soha nem 
látott mértékben felértékelődik.  

Vannak olyan szakmák, melyekkel akár évti-
zedek múlva is remekül lehet boldogulni?
A munkaerőpiacon az informatika, a gépészet, az 
elektronika és az építőipar terén van a legnagyobb 
szükség szakemberekre. De alapvetően elmondható, 
hogy a ma képzett szakmák jelentős részére évtize-
dek múlva is szükség lesz, mindig megújult kompe-
tenciákkal, tudással. 

S azt is látni kell, hogy a ma óvodásai olyan 
szakmákban fognak dolgozni, melyeket még meg sem 
tudunk nevezni. 20-25 évvel ezelőtt nem ismertük 
az alternatív gépjárműhajtási technikus, IT mentor, 
webfejlesztő vagy éppen a 3D modellező szakmákat. 
A jövőben sokkal gyorsabb ütemű fejlődést tapasztal-
hatunk, mint korábban. 

Az automatizálás, a robotizálás utol fog érni szinte 
minden területet: például a pék robot segítségével 

A versenyképes jövő a szakképzésben van 

Ma Debrecenben szinte mindenki el tud helyez-
kedni, aki szakképesítéssel rendelkezik. Aki a 
stabil jövőre szavaz, annak érdemes szakmát 
tanulnia.



fogja elkészíteni a termékeket, és nemcsak a pék 
szakma alapjait, hanem digitális eszközök kezelését is 
meg kell tanulnia. 

Mit tanácsol a pályaválasztás előtt álló fiata-
loknak?
Olyan pályát válasszanak, amiben jól érzik magukat, 
ahol tudnak fejlődni és kiteljesedni. Fel tudnak készül-
ni a jövőre, és folyamatos kihívásokkal találkozhat-
nak. A fejlődni képes, a fejlődni akaró, a kihívásokat 
megértő, a kompetenciáit folyamatosan fejlesztő 
személyiségeké a jövő.

Nagy a szülők, a pedagógusok felelőssége. A gye-
rekek számára minél több információt kell elérhetővé 
tenni; a pályaválasztás nem lehet véletlenszerű vagy 
rábeszélés alapján hozott döntés, mert ebből születik 
az iskolaelhagyás és motiválatlanság.  

. 
Olyan alapot, gyakorlatot, tapasztalatot szerez-

hetnek, amelynek segítségével az egyetemi évek 
alatt kétségtelenül versenyelőnybe kerülhetnek. 
Találkozhatnak az élettel, a gyakorlati élményekkel, a 
tudás hasznosulásának igazi tereivel, ami hihetetlenül 
motiváló lehet. 

Le kell bontani azt a közgondolkodásban jelen 
lévő hatalmas falat, hogy aki jó tanuló, az ne menjen 

szakképzőbe, szakgimnáziumba. A szakképzés nem 
hátrányt, hanem versenyelőnyt jelent: a szakképzésé 
nemcsak a jövő, de a jelen is ma már.  

Természetesen fontos üzenet a hiányszakmák listá-
ja is. Ezeknél nem csak az elhelyezkedés garantált, de 
a hiányszakmát választók jelentős összegű ösztöndíj-
ban is részesülnek, mely a szakközépiskolákban 10-35 
ezer, a szakgimnáziumokban 20-50 ezer forint között 
mozog, s ehhez jöhet pluszban a tanuló szerződéses 
ösztöndíja. Érdemes tehát jól tanulni és igényesen dol-
gozni, s bár a pénz motiváló lehet, de ne válasszunk 
szakmát csak azért, mert ösztöndíjat kapunk.     

Az élet nem szólhat kizárólag tanulásról és 
munkáról. Ha van egy kis szabadideje, hogyan 
lazít, hogyan kapcsolódik ki?
Nagyon feltölt az olvasás, főleg a történelmi, jogi, 
gazdasági könyvek, a menedzsmentirodalom és a 
pszichológiai témájú olvasmányok érdekelnek. Termé-
szetesen a legfontosabb a családommal töltött idő: 
két kisfiammal és feleségemmel Debrecenben progra-
mok sokaságából választhatunk. Közeledik az advent, 
mely évről évre egyre színesebb és egyre színvonala-
sabb lehetőséget biztosít. Fiaim pedig most kerültek 
abba az életkorba, amikor már szívesen szurkolnak a 
sportrendezvényeken. Debrecenben a sportolásnak, 
sportversenyeknek nagyon igényes terei vannak. Aki 
egyszer belép a stadionba, vagy a Főnix Csarnokba, 
és megérinti annak a lenyűgöző hangulata, mindig 
várja a következő rendezvényt. ■

A versenyképes jövő a szakképzésben van 
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Azoknak is érdemes szakmát tanulni egy szak-
gimnáziumban, akik biztosan tudják, hogy mér-
nökök lesznek



Próbajáték: elstartolt 
a Médiacentrum új műsora

Humor, sport, profizmus: ez jellemzi a Médiacentrum Debrecen saját 
gyártású műsorát. A Debrecen Televízió sportriporterei, Horváth 
Zoltán és Somorjai Soma ezentúl az általuk szerkesztett, kéthetente 
jelentkező magazinműsorban debreceni amatőr és profi csapatokkal 
töltenek el egy-egy izzasztó edzést. Az első részben a DVSC profi 
labdarúgóival edzettek a tévés fiúk.

„Herczeg András vezetőedző először tartott attól, hogy láb alatt 
leszünk, de utána látta, komolyan vesszük az edzést. Végigfutottuk 
a 15 percet, a taktikai résznél sem hátráltattuk őket a munkában, a 
végén pedig már Bandi bá javasolta, hogy milyen rúgótechnikákkal 
kísérletezzünk” – árulta el Somorjai Soma. A Próbajáték szerkesz-
tője hozzátette, eddig minden edző jól fogadta a megkeresést; az 
ötvenes sportlistájukról pedig legalább két évig szemezgethetnek. A 
riporterek célja az, hogy a mozgás fontosságára, valamint a városban 
kevésbé ismert sportokra is felhívják a figyelmet.

A Próbajáték ötlete nyáron pattant ki a tévés kollégák fejéből, 
akik évek óta jó barátságot ápolnak: mindketten rajonganak a spor-
tokért, viszont elég eltérő karakterek – Zoli 25 éves családapa, Soma 
pedig nagy kanállal szereti falni az életet –, így minden adott volt 

a szórakoztató műsor létrejöttéhez. A fiúk viszont törekednek arra, 
hogy ne ők legyenek a műsor főszereplői, hanem a csapatok edzése-
it, a játékosok munkáját mutassák be. Annak külön örülnek, hogy az 
országban egyedülálló ötlettel álltak elő: az inspirációt az nyújtotta, 
hogy munkájuk során rendszeresen forgatnak sportegyesületeknél, 
és gyakran érezték azt, hogy a pólósok mellé beugranának a meden-
cébe, vagy együtt rúgnák a bőrt a focistákkal.

A „versengés” lehetőségét Vida Gyula, a Médiacentrum 
Debrecen főszerkesztője vetette fel: ő javasolta, hogy az adás 
végén táblázat segítségével ismertessék, melyik sportriporter volt 
ügyesebb egyik-másik kihívás során.

S hogy milyen sportok bemutatására számíthatnak még a né-
zők? Többek között a darts, női kézilabda, súlyemelés, harcművésze-
tek, floorball, amerikai foci, jégkorong és curling is terítékre kerül, 
ugyanis ezeknek a sportoknak is hagyománya van a cívisvárosban.

S hogy a sportriporterek beleférnének a keretbe, azt a 
kéthetente csütörtökönként jelentkező Próbajáték című műsorból 
megtudhatják. A műsor korábbi adásai megtekinthetők a Dehir. 
hu-n és a YouTube-on is! ■
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November 17., szombat,  
18 óra 
Alba Fehérvár KC–DVSC 
Schaeffler

November

a női kézilabdát. A DVSC-nél meg 
is mozdultak ennek hírére. A két 
akarat egyesült, Jeca felbontotta 
szlovéniai szerződését, ismét a 
Loki játékosa lett fél esztendőre, 
s hatalmas mosollyal pózolt újra 
piros-fehér mezben.

A Békéscsaba elleni hazai 
meccsen már pályára is lépett 
régi-új csapatában, és mindenkit 
ámulatba ejtett, hiszen nyolc 
akciógóllal, majd három meccsen 
húsz találattal jelezte, milyen 
öröm neki a „hazatérés”. Ezek 
után érthető, hogy a Loki vezetői 
és ő is a fél esztendő meghosz-
szabbításában gondolkodtak. Ami 
pedig valósággá vált: Jeca két-
éves szerződést kötött a klubbal, 

amelyiket eddig is pályafutása 
legfontosabb állomásának tekin-
tett. Végül 91 bajnoki találattal 
zárta a szezont úgy, hogy első 
meccsét csak december 30-
án játszotta. Egyértelmű volt 
tehát, hogy az egyik alappillére 
lesz a következő évad átalakuló 
Lokijának.

És eljött a folytatás. Új edző-
vel és több új játékossal vágott 
neki az új feladatoknak a csapat. 
Jeca pedig a megváltozott hely-
zetben küszködni kezdett. Játéka 
görcsössé, zavarossá vált, mintha 
az első debreceni időszak eleje 
tért volna vissza a nyári szünet 
után. 

Ám az átlövő bizonyította, 
hogy igazi montenegrói nagy 
harcos. Már a magyarok elleni 
két válogatott meccsen meg-
villant valami az igazi Jecából, 
hiszen a felkészülési dupla talán 
legszebb gólját lőtte. Aztán az 
Eger elleni  találkozókon fokoza-
tosan javult, majd az MTK elleni 
idegenbeli bajnokin végképp 
visszatalált a helyes ösvényre. 
Hat akciógól lőtt, eladta – többek 
között – a már szinte védjegyévé 
váló cunderjét, és a szaggatottról 
pusztító erejú bombát zúdított a 
felső sarokba. 

Jeca és a csapat elindult 
felfelé. ■

Nehéz kezdés után 
elindultak felfelé 
a Loki kézisei

Lehetett tudni, hogy a bajnokság 
eleje nem fog pontesőt hozni. 
De a Loki egyik kulcsemberével 
együtt már beindult. 

Jelena Deszpotovics 2015 
nyarán a Buducsnoszt Podgorica 
csapatától érkezett Debrecenbe. 
A BL-ben szereplő montenegrói 
bajnoknál kevés játéklehetőség 
jutott neki, így logikus lépés 
volt számára a váltás. Amikor a 
Lokihoz került, már látszottak 
remek adottságai, fizikai és aka-
ratereje, ám az akkori, még kissé 
szeleburdi ifjú hölgy leginkább 
csak védekezésben kapott szere-
pet. Ám a fejlődése folyamatos 
volt, javult a összjátéka, így aztán 
egyre inkább támadó feladatokat 
is kapott Tone Tiseljtől. 

Ennek ellenére úgy döntött, 
hogy a tavalyi szezon végén le-
járó szerződését nem újítja meg, 
és a szlovén RK Krim Mercator 
csapatához szerződik. Ám menta-
litására jellemző, hogy a Magyar 
Kupa bronzmérkőzésén akkor 
játszotta élete addigi legjobb 
mérkőzését a Dunaújváros ellen, 
amikor már mindenki tudta, hogy 
távozni fog, döntő érdemeket 
szerzett a bronzéremben.

De jöttek a hírek, hogy nem 
érzi jól magát Ljubljanában, 
magányos, hiányzik neki az a 
hangulat, ami Debrecenben övezi 
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s volt is jó néhány „elhullajtott” pont 
(a Mezőkövesd, az MTK és a Haladás 
elleni hazai döntetlenek esetében), 
melyekről okkal gondolhattuk, hogy 
a Loki erszényében a helyük. 

Ezzel együtt a Nagyerdei stadi-
onban az új idényben a DVSC veret-
len maradt, hiszen az előbb említett 
ikszek mellett a Diósgyőr (2–0), a 
Kisvárda (3–1), a Paks (2–1) és a 
Puskás AFC (2–1) ellen is behúzta 
a csapat a „kötelezőt”.  Idegenben 
a felcsúti győzelem (1–0), valamint 
a Vidi (1–1) és a Fradi (2–2) elleni 
döntetlen kifejezetten jó eredmény, 
a Honvéd (0–3) és az Újpest (0–1) 
elleni vereség pedig, úgymond, 
elfogadható. 

Messze még a tavaszi bizonyít-
ványosztás, ám látható, hogy a 
fiatalokra, a sok debreceni focistára 
épülő, egyre egységesebbé váló gár-
da nem esélytelen a dobogós helye-
zésre – főleg, ha a támadó szekció 

Október végén nem csupán a köz-
napi életben, hanem a futballban is 
megkezdődött a téli időszámítás: a 
Loki felcsútiak elleni győztes hazai 
meccse (2–1) már bajnokság máso-
dik harmadának kezdetét jelentette. 

Ebben az évben a szokottnál hosz-
szabbra tervezte az MLSZ a téli 
focit, hiszen a december közepi 
évzáróig négy idegenbeli mérkőzés 
(november 3.: Mezőkövesd, nov-
ember 10.: Diósgyőr, december 1.: 
MTK, december 15.: Haladás) és két 
hazai összecsapás (november 24.: 
Videoton, december 8.: Honvéd) vár 
a debreceni focistákra.

Az első harmad 11 párharca 
tulajdonképpen a várakozásnak 
megfelelően zárult: a 17 pont és az 
ezzel járó negyedik hely a tabellán 
megfelelt a csapat jelenlegi formá-
jának. A remények, persze, mindig 
magasabbra ívelnek, mint a valóság, 

Harmadolás után is harcban a dobogóért

Vízilabdázóink a nyolcas szám bűvöletében

eredményesebbé válna. Az őszi 11 
meccs alatt jegyzett 16 Loki-gól 
kevésnek számít (a csereember 
Takács 5 találattal vezette a házi 
góllövőlistát), ám ha Tabakovic és 
Avidjaj is állandóan bevethető lesz, 
nyilvánvaló, hogy megoszlik majd 
az ellenfelek védőinek figyelme, s 
eredményesebbé válhat a DVSC 
támadójátéka. 

Fotó: dvsc.hu

A bajnoki nyolcadik DVSE ismét a 
legjobb nyolc közé jutást célozta 
meg a férfi vízilabda OB I-ben.  
A kupában már sikerült kiharcol-
niuk a nyolcas elitmezőnyben való 
szereplést.

A bajnokságban a Szolnok, az OSC, 
a Miskolc, a Tatabánya, az UVSE, 
a Vasas és a Kaposvár, valamint 
a DVSE alkotja a B-jelű nyolcast, 
ahonnan – akárcsak a legutóbbi 
szezonban – az első négy együttes 
jut majd tovább, s – az A csoport-
ból érkezőkkel kiegészülve – a 
rájátszásban az 1–8. helyekért 
csatázhat. Legutóbb sikerült az 
elitmezőnybe jutni, s végül a 8. 
helyen zártak a debreceni pólósok. 

Az átalakult, jelentősen meg-
fiatalodott gárda az új tréner, 

Miroslav Bajin vezetésével most 
ismét azt célozta meg, hogy a 
felsőházi rájátszásba jusson az 
alapszakasz zárultával. Nem lesz 
könnyű, hiszen játékosállománya, 
nemzetközi tapasztalata alapján 
a Szolnok, az OSC és a Miskolc 
nagy valószínűséggel lefoglalja a 
csoport első három helyét – a még 
szintén felsőházba jutást jelentő 
negyedik pozíció megszerzésére 
viszont a több esélyleső vadászik, 
s lesz a DVSE ellenlábasa. 

A DVSE október elején elcsú-
szott a rajtnál, mert Tatabányán 
elmaradt a remélt győzelem (7–8), 
utána az UVSE elleni hazai mecs-
csen (8–7) sikerült egyensúlyba 
hozni a mérleget. A Vasas komoly 
vetélytársnak számít, a debreceni 
csata megnyerése (13–10) ezért 
kiemelt jelentőségű volt. De ez 
még csak a kezdet.

Novemberben három idegenbeli 
fellépés vár pólósainkra (7-én Ka-
posvárott, 24-én az OSC vendé-
geként, 28-án Szolnokon), közben 
10-én itthon mérkőzik a Bajin-csa-
pat (a Miskolc látogat a Debreceni 
Sportuszodába). November végén 
zárul tehát az első kör, némileg 

okosabbak lehetünk – bár a vissza-
vágók még jelentősen alakíthatják 
a végső sorrendet. Elsőként rögtön 
egy „becsületbeli” ügy: a tatabá-
nyaiak elleni december 1-jei mecs-
csen illene kiköszörülni a rajtnál 
elszenvedett csorbát.  

Ami a debreceniek álomnyolca-
sát illeti, a kupában már sikerült a 
minimális célkitűzést elérni. Az ok-
tóber végi csoportküzdelmek során 
a DVSE kiharcolta a negyeddöntő-
be jutást, miután Egerben a Szen-
tes és a KSI legyőzésével, valamint 
a Szombathely elleni döntetlennel 
(a top favorit házigazdák elleni 
vereség ellenére) csoport-második-
ként továbbjutottak. 

A BENU férfi Magyar Kupában 
tehát kialakult a legjobb nyolc me-
zőnye: az OSC, a BVSC, a Szolnok, 
a Honvéd, az Eger, a Debrecen, 
az FTC és a Miskolc kvalifikálta 
magát. A negyeddöntős párharcok 
kiemelés nélküli vaksorsolásán 
kiderült, hogy a legjobb négy közé 
jutásért a miskolci csapat lesz a 
DVSE ellenfele. A meccseket nov-
ember 17/18-án rendezik. Innen 
továbbjutni már valóban hab a 
tortán…

Fotó: Nagy Anita





Bár messze van még az alapsza-
kasz január 21-i zárása, hiszen 
csak november elején „feleződik” a 
csapatonként összesen 40 mérkő-
zésből álló feladatsor, máris látha-
tó, hogy négy csoport körvonalazó-
dik az idei jégkorong Erste Liga 11 
együttest számláló mezőnyében. 

Az élcsoportot az FTC és a Csík-
szereda jelenti, mögöttük az újonc 
DEAC, a Brassó és az UTE triója al-
kotja az üldöző bolyt, a bajnokság 
következő nagyobb csoportjában a 
Dunaújváros, a Fehérvári Titánok 
és a Gyergyó csapata található, 
míg a sereghajtók között a többé-
kevésbé juniorokból verbuválódott 
három alakulat (Vienna Capitals II, 
Hokiklub Budapest és Vasas).

Jól siklanak 
a jégen

Hazai bravúr a Körmend ellen 
(82–78), vereség Kecskeméten 
(81–95) s itthon a Jászberénytől 
(73–80), kínkeserves győzelem 
újonc TF Budapest ellen (74–70), 
szoros vereség Szegeden  
(82–88). Hullámzó játék, 
hullámzó teljesítmény: az első 
öt fellépésen kétszer sikerült 
meccsnyertesként zárnia a DEAC 
férfi NB I-es kosárcsapatának.

Berényi Sándor edzőnek nincs 
egyszerű feladata: hat külföldi 
és négy hazai (Polyák László, 
Velkey János, Bognár Kristóf és 
Kósa Tamás) kosaras alkotja a 
pályán szereplő tízek társaságát; 
ebből a nyáron egybe állt cso-
portból kell ütőképes, egyenlete-
sen jól teljesítő gárdát „gyúr-
nia”. Az összeszokás javíthat a 

A debreceni együttesben a 
bravúrt bravúrra halmozó Hetényi 
Zoltán 94,2 százalékos védési mu-
tatóval a Liga legjobb kapusának 
számít. Teljesítménye csodála-
tos, ugyanakkor azt is látnunk 
kell, hogy a DEAC védekezése is 
átlagon felüli, akármelyik duó van 
jégen. Egyaránt tökéletes szűrő-
munkát végez az Antal Arnold, Jiri 
Behal, a Kovács Bronson Zoltán, 
Nico Vourijarvi és a Berta Ákos, 
Hetényi Péter kettős. A vetélytár-
sak meccsről meccsre azzal talál-
ják magukat szemben, hogy hiába 
kerülnek emberelőnybe a DEAC 
ellen, alig-alig tudnak gólt elérni 
e fórok alkalmával. Elöl pedig leg-
inkább a légiós trió, Jakub Izacky, 
Hugo Turcotte és Dominik Novotny 

csap le a kínálkozó lehetőségekre, 
de Németh Attila, Hári Norbert és 
Dominik Kafka is fontos gólokat 
szerzett. A cseh David Musial és a 
másodedző Kecseméti Áron kezei 
alatt formálódó DEAC legnagyobb 
erényét azonban nem az egyéni já-
ték, hanem a szervezett és fegyel-
mezett csapatmunka jelenti, ezért 
tűnik reális célkitűzésnek, hogy 
akár már a mostani bemutatkozó 
szezonban a bajnoki rájátszás leg-
jobb négy együttese közé jusson a 
debreceni hokicsapat. 

A szurkolók is szeretik a debre-
ceni korongozókat; gyakori a telt 
ház a Jégcsarnokban. ■

November

December

16., péntek: 
DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák
18., vasárnap: DEAC–Schiller 
Vasas SC
26., hétfő: DEAC–ASC Corona 
Brasov
30., péntek: DEAC–Hokiklub 
Budapest

6., csütörtök: 
DEAC–Sport Club Csíkszereda
7., péntek: DEAC–Vienna 
Capitals II 
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Mi van a kosárban?
produkción, hiszen az már most is 
látszik, hogy mindegyik meccsén 
„pariban” van a DEAC; szoros 
eredmények születnek. Leginkább 
azon múlik, hogy győzelem vagy 
vereség lesz-e belőle, hogy a 
vissza-visszatérő fekete lyukak 
meccs közben milyen hosszú ideig 
nyomják le a csapat teljesítmé-
nyét, s hogy sikerül-e gyorsan 
kijönni a gödörből.

A montenegrói Milos Boriszov 
(képünkön) 22,2 pontos átlagával 
a legszorgosabb debreceni pont-
szerző; a DEAC kulcsfigurája volt 
a bajnokság nyitó szakaszában. 
Az amerikai Henry Dugat (14,4) és 
Daniel Amigo (7,4), valamint a ka-
nadai Jahenns-Ley Manigat (13,5) 
szerepelt még az élcsoportban, s 
a légiós kvartett teljesítményével 

csak egyetlen magyar, Polyák 
(9,2) tudott lépést tartani. 

A Falco elleni hónap eleji 
hazai meccset követően, novem-
berben még egyszer játszik saját 
publikum előtt a DEAC: 16-án a 
Kaposvár látogat az Oláh Gábor 
utcai csarnokba. Idegenben pe-
dig szolnoki és paksi vendégjá-
ték vár a debreceni együttesre. A 
26 fordulós bajnokság alapsza-
kasza március 31-én zárul. ■
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Támogatja a

Töltsd le a Rollet alkalmazást,
és fizess automatikusan bankkártyával!

• Halköz Üzletház    
• Jászai Mari tér

Felejtsd el a parkolójegyet!
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O IVÓVÍZHeZ JUTNAK. Az Új Főnix Terv és a Fi-
desz–KDNP frakció által indított Kertségi Fejlesztési 
Program kiemelt figyelmet fordít a kertségek és a 
városközponttól távolabb eső városrészek folyama-
tos fejlesztésére. A program egyik legnagyobb eleme 
lesz Nagycsere és Haláp ivóvízhálózatának kiépítése 
– hangzott el azon sajtótájékoztatón, melyet október 
2-án Papp László polgármester és a két városrész 
önkormányzati képviselője, Türk László és Kovács 
István tartott. A kormány a szükséges 560 millió 
forintot átutalta a debreceni önkormányzatnak. Így 
az ivóvízvezeték kiépítésének költségei biztosítottak 
ahhoz, hogy elinduljon a kivitelezés, s valóra váljon a 
nagycsereiek és halápiak régi álma. n

O ELKEZDŐDÖTT a Vámospércsi és a Létai út 
csomópontjának átalakítása. Ezt Türk László önkor-
mányzati képviselő jelentette be. Mint mondta, a 
munkát a Vámospércsi úton kezdik; a Létai úton a 
közműkiváltásokat tervezik elvégezni idén. Kedvező 
időjárás esetén előreláthatólag 2019 tavaszának 
végére befejezhetik a beruházást. A Létai út felől a 
jelenlegi egy helyett két sávon kanyarodhatnak majd 
az autósok a Vámospércsi útra, így csökken majd 
a várakozási idő a csomópontban. A Vámospércsi 
úti szakaszt 150 méter hosszon alakítják át, s – 
többek között – a meglévő buszperont is meghosz-
szabbítják. A csomópont átalakítása tartalmazza a 
csapadékvíz-elvezetés kiépítését és a közműkiváltási 
munkákat is. n

O ÚJ SPORTceNTRUM épül Debrecen-Józsán. Két 
műfüves pálya várja majd a sportolni vágyókat, de 
kialakítanak futópályát és kondiparkot is. Az Új Főnix 
Terv részeként megvalósuló beruházás 90 millió fo-
rintba kerül. Balázs Ákos, a városrész önkormányza-
ti képviselője úgy nyilatkozott, hogy nagy igény van 
erre a fejlesztésre, hiszen egyre többen költöznek 
Józsára, és időszerű volt, hogy egy sportcentrum 
épüljön a településrészen. n

O TeLJeSeN FeLÚJÍTJÁK a Boldogfalva Óvoda 
pallagi intézményét az Új Főnix Terv részeként. A 
beruházás eredményeként egy új, modern, komfor-
tos óvodát kapnak a pallagi családok – mondta el a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Mazsu János. 
Az óvodát kívül és belül modernné, komfortossá 
teszik, emellett új bútorokat is kap az intézmény.  
Központi eleme a fejlesztésnek, hogy a gyermekek a 
jövőben új, 61 négyzetméter alapterületű tornaszo-
bában mozoghatnak, játszhatnak. A tervek szerint a 
kivitelező 2019 tavaszán végez a munkákkal. n

O BEFEJEZŐDTEK az aszfaltozási munkálatok 
a Lorántffy utcán. Az önkormányzat hat utcá-
ban összesen 93 millió forintból korszerűsítette 
az útszakaszokat az Új Főnix Terv keretében.  
A tervek szerint az utca többi része is új bur-
kolatot kap majd. Nagy Sándor, a városrész 
önkormányzati képviselője azt mondta, 120 
méter hosszan, összesen 700 négyzetméteren 
újult meg az utca. „A felújítási költsége 19,5 
millió forint volt, amelyben a víznyelők kicse-
rélése, a fedők szintbe hozása és az új padkák 
kiépítése is benne volt” – közölte az önkormány-
zati képviselő. n
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O BeMUTATKOZOTT Debrecen is Európa legna-
gyobb ingatlan- és beruházási szakvásárán. A cívis-
város – egyebek mellett – a Forest Offices irodaház 
projekttel képviseltette magát Münchenben. Kósa 
Lajos szerint ez a kiállítás is tovább erősíti a város 
fejlődési potenciálját. Mint mondta, aki ezen nincs 
ott, az nincs is rajta Európa ingatlanfejlesztési tér-
képén. Az Expo Real hozadéka pedig az, hogy azok a 
befektetők, akik jelen vannak a kiállításon, már tisz-
tában vannak a Debrecenben rejlő lehetőségekkel. 
Ezt mutatja a bemutatkozó előadáson tapasztalt 
érdeklődés is, mely kapcsán Póser Zoltán, az EDC 
ügyvezetője úgy fogalmazott: van keresnivalónk a 
nemzetközi ingatlanfejlesztési piacon. n

O ALÁÍRTÁK a szerződéseket a BMW debreceni be-
ruházásáról. Az egyetemen tartott eseményen Oliver 
Zipse, a BMW igazgatótanácsának tagja úgy nyilat-
kozott, hogy Debrecenben megtalálták azt, amire 
szükség van. Szijjártó Péter pedig dicsérte a várost, 
mely kivételes profizmussal állt hozzá az ügyhöz.  
A miniszter bejelentette, hogy több mint 12,3 milliárd 
forintnyi készpénztámogatást ad a magyar kormány 
a beruházáshoz, mely szerinte busásan meg fog 
térülni Debrecennek és a magyar gazdaságnak is. 

Papp László polgármester úgy fogalmazott, ez a 
debreceni történelem nagybetűs napja, mely a város 
ambícióit váltja valóra, és új korszakot nyit a város 
történetében. Kiemelte, hogy Debrecen – a BMW-vel 
való kapcsolatban a régió legnagyobb integráló erőt 
képviselő városaként – egyet jelent a magas szintű 
tudással, a fejődéssel és a versenyképes munkalehe-
tőségek sokaságával.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a BMW csak 
olyan várost választ, melyet a stabilitás és a bizton-
ság jellemez. 

– Az elmúlt évek gazdasági sikerei új kihívások 
elé állítják a várost; a beruházás lehetőséget ad 
arra, hogy Debrecen prémium kategóriás településsé 
váljon. n

O AZ IPAR NAPJAI című konferencián a debreceni 
gazdaságfejlesztési modellről tartott előadást Papp 
László. A polgármester úgy fogalmazott, hogy az 
ipari területek fejlesztésével, a szervezeti háttér 
megteremtésével, a befektetésösztönzési rendelet-
tel és a város nemzetközi brandjének kiépítésével 
lehetett Debrecen olyan sikeres, hogy az elmúlt há-
rom évben több mint 500 milliárd forint befektetés 
és – ezzel együtt – hatezer új munkahely jött létre a 
városban. n

O ÉJSZAKAI JÁRATOK. Novembertől három vo-
nalon indította el éjszakai járatait a DKV Zrt. Mint az 
ezt beharangozó tájékoztatón Barcsa Lajos alpolgár-
mester közölte, Debrecenben évente 100 milliószor 
szállnak tömegközlekedési eszközökre; ez naponta 
275 ezer utazást jelent. Úgy véli, 
az éjszakai járatok bevezetésével 
kapcsolatban jó döntés született. 
Arról, hol közlekednek ezek a jára-
tok, a QR-kódra kattintva kaphat-
nak információt a Korzó olvasói. n
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O KOSZORÚZÁS. Több tízezren gyűltek össze 
1956. október 23-án a Piac utcán, és elkezdték 
leverni a hatalmi jelképeket, majd továbbvonultak 
a belügyminisztérium épületéhez. Az államvédelmi 
karhatalmi zászlóalj emberei a Kossuth utcai tö-
meget eleinte füstgránátokkal, vaktöltényekkel pró-
bálták szétoszlatni, majd kiadták a tűzparancsot. 
Közel harmincan megsebesültek, ketten meghaltak 
a debreceni sortűzben. A Kossuth utcai emléktáblá-
nál az áldozatokra emlékeztek október 23-án. n

O ÜnnEPI KÖZGYŰLÉS. Október 23-a, az 1956-
os forradalom és szabadságharc kezdetének 62., 
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 29. 
évfordulója tiszteletére Debrecen önkormányza-
ta ünnepséget rendezett a Kölcsey Központban. 
A város ebből az alkalomból azokat polgárait 
köszöntötte, akik kimagasló értékeket hoztak létre 
a tudomány, a művészet, a környezetvédelem és 
idegenforgalom, az egészségügy, a szociális tevé-
kenység, a sport vagy az építészet területén.

Idén Csokonai-díjat kapott Asbóth Anikó báb-
művész, a Vojtina Bábszínház igazgatója, Balogh 
József zenetanár, karnagy, zenekritikus, valamint 
Máthé András fotóművész. A közgyűlés Debrecen 
Város Hatvani-díja elismerő díjat adományozott 
Kiss Gabriella pedagógusnak és Végh László 
fizikusnak. Hajós Alfréd elismerő díjban részesült 
Aradi Jánosné Lázár Magdolna középtávfutó, 
olimpikon, valamint Köstner Vilmos kézilabdaedző. 
A Boncz László-díjat ebben az esztendőben Balogh 
Barnabás, a Magyar Református Szeretetszolgálat 
lelkész-igazgatója és Nagy Lajosné, Debrecen Me-
gyei Jogú Város Szociális Szolgálatának intézmény-
vezető-helyettese kapta meg. n

O NeMZeTI ÜNNeP. Városi megemlékezést 
a Debreceni Egyetem főépületénél levő ʹ56-os 
emlékműnél tartották, ahol Kósa Lajos ország-
gyűlési képviselő mondott beszédet. A politikus a 
hősöket méltatta, akik – a sokszoros túlerő dacára 
– szembeszálltak a szovjet birodalommal. Úgy 
fogalmazott: a szabadság 12 napja a bátor magyar 
emberek fellépése volt a magyar szabadságért.

Kósa Lajos beszédében kijelentette: ma éppúgy 
a nemzeti önrendelkezésért, a szabadságért kell 
küzdeni, mint 1956-ban – nap mint nap, az Európai 
Parlamentben és a napi politikában is. n

O RANGOS elismerést kapott a nemzeti ünnep 
alkalmából Bódor Edit: a Főnix Rendezvény-
szervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a „Honvédelemért kitüntető cím III. fokozatát” 
vehette át Benkő Tibor honvédelmi miniszter-
től. n

O ÖSZTÖnDÍJ. Debrecen önkormányzata idén is 
ösztöndíjjal segíti a tehetséges diákokat. A kiváló 
sport-, művészeti és tanulmányi eredményt elérő 
tanulók tíz hónapon át havi tízezer forintot kapnak. 
Az erről szóló okleveleket a Méliusz Könyvtárban 
adták át. Mint Komolay Szabolcs alpolgármester 
elmondta, olyan diákok kapnak tíz hónapon keresztül 
havi tízezer forint ösztöndíjat, akik legalább 4,5-ös 
tanulmányi eredménnyel, valamint kiváló verseny-
eredményekkel rendelkeznek, illetve szociálisan 
rászorulnak. „Szeretnénk azt, hogy ezzel az összeg-
gel a tanulmányaikat minél gördülékenyebben, minél 
jobban tudják teljesíteni.” n
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O ELKEZDŐDÖTT a Böszörményi úti campuson 
a Debreceni Egyetem teniszközpontjának építése, 
mely egyfelől oktatási célokat szolgál majd, vala-
mint helyet ad a sportolók számára gyakorláshoz és 
versenyzéshez is. n

O CSALÁDBARÁT ÖnKoRMÁnYZAT címet ka-
pott Debrecen a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letétől. „Debrecenben 1998 óta tart a családbarát 
szemléletű városfejlesztés, amelynek eredménye 
ez az elismerés. A Gondoskodó város program a 
születéstől az idős korig nyújt olyan segítséget a 
debrecenieknek, amellyel könnyebbé tudjuk tenni 
az életüket” – nyilatkozta a díj átvétele után Széles 
Diána alpolgármester. n

O SZIMPÓZIUMOT ReNdeZeTT a Kőr Dáma 
Egyesület: a CSAK egy nő?! sorozat újabb állomásán 
a részmunkaidős és az otthoni munkavégzés kiter-
jesztése is szóba került. Barcsa Lajos alpolgármes-
ter szerint meg kell találni a kompromisszumokat, 
hogy az édesanyák foglalkoztatási rátája magasabb 
legyen. Részmunkaidőben például hazánkban a 
dolgozók tíz százalékát foglalkoztatják, míg Hollan-
diában ez az arány 70 százalék feletti, az EU átlaga 
pedig 31 százalék. Porkoláb Gyöngyi, a konferencia-
sorozat főszervezője kiemelte: Debrecen fejlődése, 
az ide érkező befektetők munkaerő-piaci elvárásai 
új kihívások elé állítják a családokat, a fiatalokat. 
Fontos, hogy a résztvevők között folyamatos legyen 
a párbeszéd, s meg kell próbálni rávenni a fiatalokat 
a jövőjük tudatos tervezésére. n

O A LÁTÁS HÓNAPJA alkalmából a Debreceni 
Karitatív Testület – az Optimarkt Optika felaján-
lásának köszönhetően – 3 millió forint értékben 
52 darab szemüveget adott át rászoruló családok 
gyermekei részére. Az önkormányzat és az ado-
mányban részesült családok nevében Széles Diána 
alpolgármester köszönte meg a nagyvonalú felaján-
lást. Beszédében kiemelte, mennyire fontos, hogy 
ilyen vállalkozók vannak a városban, akik komolyan 
veszik a segítségnyújtást. n

O RIcHTeR. Közösségi célokat is szolgáló, új iroda-
épülettel bővül a Richter debreceni központja a cég 
biotechnológiai üzemének területén. Az alapkövet 
október 19-én rakták le. Az eseményen Bogsch Erik, 
a Richter Gedeon Nyrt. elnöke emlékeztetett rá, 
hogy a vállalat számára Debrecen ideális helyszín. 
Az első beruházásuk 2008-ban indult el a város-
ban, 25 milliárd forint értékben, 2016-ban pedig 
további 16 milliárd forintos fejlesztést kezdett el 
a Richter. Papp László polgármester úgy fogalma-
zott, egy hagyományos iparág fejlődését lehet látni 
az üzemben, a jövő gyógyszeripara Debrecenben 
épül. A vállalat harmincnyolc országban van jelen, 
öt gyártóhellyel; ezek közül az egyik városunkban 
található. Kósa Lajos országgyűlési képviselő a na-
gyon tudatosan felépített városfejlesztési politikát 
dicsérte, melynek szereplői szorosan együttműköd-
nek egymással.

Mint mondta, egyre élesebb a verseny, Kolozsvár, 
Kassa is versenytárs, folyamatosan az élen kell jár-
ni ahhoz, hogy Debrecen versenyképes lehessen. n

O BEMuTATKoZÁS TEL-AvIvBAn. Debre-
cen évek óta díszvendége a hagyományosan 
október végén megrendezett izraeli Magyar 
Napok programsorozatnak. Idén nem egyedül, 
hanem Nyíregyházával közösen jelent meg a cí-
visváros a rendezvényen. Az esemény megnyi-
tóján Széles Diána alpolgármester azt mondta: 
egyre nagyobb az izraeli érdeklődés a város és 
a régió iránt, amelynek egyik hajtóereje a Deb-
recen és Tel-Aviv közötti,      menetrend szerinti 
repülőjárat. „Debrecenben él az ország második 
legnagyobb zsidó közössége, amely fontos 
szerepet játszik az erősödő vallási turizmus-
ban. Nemcsak Debrecen, hanem az egész régió 
iránt szeretnénk felkelteni az érdeklődést, ezért 
jelentünk meg idén Nyíregyházával közösen a 
Magyar Napokon” – fogalmazott. n







Küszöbön az advent
Évről évre a város karácsonyfája melletti közös gyertyagyújtá-
sokkal ünnepli Debrecen az adventet: idén december 2-án, 9-én, 
16-án és 23-án várják a főtérre a közösségre vágyókat. 

Az első adventi vasárnapon – Hortobágy pásztorainak rész-
vételével – pásztoradventet is tartanak a felekezetek elöljáróinak 
köszöntésével, s körünkben lesz Piros Ildikó színművésznő is. 
Ekkor kapcsolják fel a díszkivilágítást, a város művészeti csoportjai 
pedig bibliai kort idéző jelmezekben emlékeztetnek az első 
karácsonyra. A Nemzetközi Betlehemes Találkozó Kárpát-meden-
céből érkező csoportjaival december 7. és 9. között találkozhatunk 
a város számos pontján, az utolsó adventi vasárnapon pedig 
– hagyományosan – a Betlehemből érkezett láng osztása és a 
kántálás zárja a nagy közösségben megélhető alkalmak sorát. 
A Nagytemplom mind a négy vasárnap este zenés áhítatokkal 

nyitja meg ajtaját, míg szombatonként a Kistemplom vár adventi 
estekre. November 24-én nyit az adventi vásár a Debrecen Dixie-
land Jazz Band koncertjével, valamint a gólyalábasok és artisták 
felvonulásával. Ezen a hétvégén a Magyar Nagycirkusz különleges 
állatai az állatok karácsonyára emlékeztetnek a vásár területén. 
Ekkortól köröz a kis Vili-vonat, s ülhetünk fel az óriáskerékre.  
Az idei vásár további meglepetéseire is érdemes lesz figyelni, pén-
tek-szombatonként élnek az adventi színpad (Hangácsi Márton, 
M.É.Z.) programjai.

A Kossuth teret a Városházával a vasárnapi vonulások is össze-
kötik, de december 1-jétől nap mint nap lehetőség lesz betérni a 
Városháza belső udvarára, és rácsodálkozni az Angyalligetre, ahol 
az immár 201 éves debreceni cukrászatot is ünnepeljük.

Megérkezik Joulupukki, a finn Mikulás is, aki megkérdezi a 
debreceniektől december 5-én, hogy „laknak-e itt jó gyerekek”, 
másnaptól pedig korcsolyás csuszkapálya szolgálja majd sok-sok 
gyermek örömét egészen január 6-áig.

A Kölcsey Központ adventi alkalmait a Budapest Bár koncertje 
nyitja december elsején, a Ringató ingyenes családi napja és a 
Debrecen Helyőrségi Zenekar Adventissimo-koncertje folytatja 
2-án, Gospelkarácsony lesz 5-én, a Vackor karácsonya című 
táncjátékot december 10-én láthatják az érdeklődők. December 
16-án „Gyékény – egy gyékényen árulunk” címmel kézművesek 
találkozóját és vásárát rendezik meg családi programokkal, majd 
a Lautitia Kóruscsalád adventi koncertje következik, december 
22-én pedig a Valcer Táncstúdió tartja karácsonyi gálaműsorát. 
Folytatódik az Útjaink sorozat, melynek alkalmain többek közt 
római, szíriai útjaikról számolnak be az egyházi képviselők.

Hagyományosan az Apolló mozi lesz a helyszíne az adventi 
filmes alkalmaknak. Az elmúlt évekhez hasonlóan gyülekezetek 
lesznek a házigazdái a filmnézést követő beszélgetésnek is. ■



O November 2–15.
galilei távcsöves felfedezései. prog-
ramok az Agórában.

O Nove. 4–25., hétvégén, 12 óra
szaunaprogramok az Aquaticum 
Termálfürdőben.

O November 7–11.
a tudomány hete. speciális előadá-
sok az Agórában.

O November 9., péntek, 18 óra
bohém rapszódia szirmai gergővel 
az Apolló moziban.

O November 9., péntek, 19 óra
Kölcsey szimfonik – brains. Koncert 
a Kölcsey Központ

O November 9., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: minta-
pinty. Bérletszünet.

O November 9., péntek, 20 óra
Dánielfy gergő és az utazók. Kon-
cert a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 10., szombat
bőrözés a Tímárházban.

O November 10., szombat, 9 óra
gyerekdélelőtt a hahó együttes 
koncertjével a Kölcsey Központban.

O November 10., szombat, 10 óra
Korongozás és szaruzás a Déri Mú-
zeumban.

O November 10., szombat, 14 óra
Diverse: ékszerkészítő workshop. 
Kézműves műhely felnőtteknek a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O November 10., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O November 10., szombat, 18 óra
Kleinbaum–Kowalsky–betuker: 
varázsszavaK. musical a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O November 10., szombat, 19 óra
éjszakai fürdőzés az Aquaticum 
Mediterrán Élményfürdőben.

O November 13., kedd, 9 óra
újkert egészséghét: ép testben ép 
lélek. Életmód Klub nyílt foglalkozása 
az Újkerti Közösségi Házban.

O Nov. 13., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 13., kedd, 10.30
hangbújócska zenebölcsi a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O November 13., kedd, 16.30
Célállomás: spanyolország. Csillag-
túra az Újkerti Könyvtárban.

O November 13., kedd, 17 óra
szatyor termelői udvar az Újkerti 
Közösségi Házban.

O November 13., kedd, 17 óra
versbarát Kör: b. orosz istván ver-
seskötetének bemutatója a Méliusz 
Benedek Elek Fiókkönyvtárában.

O November 13., kedd, 19 óra
Csík30 -30 év boldogság. Koncert a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O November 13., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: minta-
pinty. Bérletszünet.

O  November 14., szerda
szép kerekek, forogjatok, avagy 
meséljem-e? Kiállítás a Vojtina 
Bábszínházban. 

O SZÍNES VILÁG. Az Újkerti Közösségi 
Házban november végéig látható  
B. Orosz István festőművész, grafikus 
kiállítása. Sajátos módon a tárlatot 
könyvbemutató zárja: az alkotó 
november 30-án 18 órakor mutatja 
be új verseskötét az intézmény 
mozitermében.

O November 10., szombat, 19.30
hetvenkedés: a lyra szimfonikus 
zenekar jubileumi hangversenye a 
Kölcsey Központ báltermében.

O November 10., szombat, 22 óra
ibiza night party a Hallban.

O November 11., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O November 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyhal 
meséje. elmúlt a nyár itt az ősz. 

O November 11., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: öveges pro-
fesszor nyomában az Agórában.

O November 11., vasárnap, 19 óra
a Debrecen helyőrségi zenekar 
koncertje a Szent Anna-székesegy-
házban.

O November 12., hétfő, 9 óra
újkert egészséghét. Kortárs nyug-
díjas torna az Újkerti K. Házban.

O Nov. 12., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 12., hétfő, 14 óra
az i. világháború befejezésének 
100. évfordulója. előadás a Belváro-
si Közösségi Házban.

O November 12., hétfő, 14 óra
a felelősség kultúrája. véradás a 
Homokkerti Közösségi Házban.

O November 12., hétfő, 16 óra
anime és manga Klub. japán kultú-
ra a Méliusz Könyvtárban.

O November 12., hétfő, 18 óra
urbán–révész-duó: i know you love 
me. Koncert a Kölcsey Központban.

O November 12., hétfő, 19 óra
párterápia. vígjáték a Kölcsey Köz-
pont Báltermében.

O November 12., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: minta-
pinty. Bérletszünet.

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



O November 14., szerda, 9 óra
újkert egészséghét: Kortárs nyug-
díjas torna az Újkerti Közösségi Ház-
ban. 17 órától kínai mediterrán torna, 
17.45-től gyógyító reiki meditáció, 
18.30-tól humán segítő szolgálat.

O Nov. 14., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 14., szerda, 10 óra
Kakaó-klub. zenebölcsi a Méliusz 
Petőfi Emlékkönyvtárában.

O November 14., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: mikó Csaba: az 
ifjú mátyás. Mesebérlet.

O  November 14., szerda, 16.30
egyiptom gazdasági-társadalmi hely-
zetképe a 20. század közepétől nap-
jainkig. Kiállítás a Déri Múzeumban.

O November 14., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE Egyet-
értés Műv Központjában.

O November 14., szerda, 16.45
Wass albert-mesedélután a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O November 14., szerda, 17 óra
lelki navigáció: úton az egész-
séges érzelemvilág felé. Kovács 
Tiborné előadása a Méliusz Petőfi 
Emlékkönyvtárában.

O November 14., szerda, 18.15
a víz gyógyító csodái. előadás, 
beszélgetés Domokiné Tóth Mária 
reikimesterrel az Újkerti Közösségi 
Házban. 17 órától kínai meridián 

torna Sarkadi Judittal, 17.30-tól reiki 
gyógyító meditáció.

O November 14., szerda, 18.30
ereDő: Őseink és a csillagos ég. 
Gyarmathy István ökológus, csillagász 
előadása a Belvárosi K. Házban.

O November 14., szerda, 19.30
bihar & bihor: a nagyváradi állami 
filharmónia vendégjátéka a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O November 14., szerda, 22 óra
Campus party: burai Krisztiánnal a 
Hallban.

O November 15., csütörtök, 9 óra
újkert egészséghét: ép testben ép 
lélek. Az Életmód Klub nyílt foglalko-
zása az Újkerti K. Házban.

O Nov. 15., csüt,, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 15., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: mikó Csaba: az 
ifjú mátyás. Mesebérlet.

O November 15., csütörtök, 15 óra
újkerti teadélután. zenés, táncos 
program az anzX Zenekarral az Új-
kerti Közösségi Házban.

O November 15., csütörtök, 15 óra
halhatatlan legendák. soós judit 
énekes előadóművész zenés össze-
állítása a DAB-székházban.

O November 15., csütörtök, 16.30
helytörténeti kutatások és kutató-
műhelyek. A Református Kollégium 
diákjai és a német nyelv a 18–19. 
században a Méliusz Könyvtárban.

O  November 15., csütörtök, 16.30
más látószög. oláh tibor fotómű-
vész rendhagyó tárlatvezetése a 
Déri Múzeumban.

O  November 15., csütörtök, 16.30
barkó erika festőművész emlékki-
állítása a DAB-székházban.

O November 15., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O November 15., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O November 15., csütörtök, 19 óra
benk Dénes és Csenki attila: a szex 
a lelke mindennek? Dumaszínház a 
Lovardában.

O November 15., csütörtök, 19 óra
a 100 tagú Cigányzenekar és a 
sabbathsong Klezmer band kon-
certje a Kölcsey Központban.

O November 15., csütörtök, 19 óra
steinway-hangversenysorozat. 
fenyő gusztáv (skócia) zongora-
estje a DE Zeneművészeti Kar Liszt-
termében.

O  November 15.–december 9.
tükör által homályosan. Kiállítás a 
Kölcsey Központban.

O November 16–17.
országos zongora-emlékverseny 
Franz Schubert halálának 190. 
és Claude Debussy halálának 100. 
évfordulója alkalmából a DE Zenemű-
vészeti Kar Liszt-termében.

O Nov. 16., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 16., péntek, 14 óra
Víg Kamaraszínház: mikó Csaba: 
az ifjú mátyás. Mesebérlet.

O  November 16., péntek, 17 óra
szobornézőben határon innen és 
túl. Kotricz tünde képzőművészeti 
sorozata az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 16., péntek, 19 óra
puccini: turandot. a magyar állami 
operaház koncertszerű előadása a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O November 16., péntek, 19 óra
margaret island-koncert a Lovar-
dában.

O November 16., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: tracy letts:  
augusztus oklahomában. Csokonai 
Vitéz Mihály-bérlet.

O November 17., szombat, 9 óra
géniusz-kupa. gyermeksakkver-
seny az Újkerti Közösségi Házban.

O November 17., szombat, 10 óra
a segítség kéznél van: ingyenes 
tanfolyam az Újkerti K. Házban.

O November 17., szombat, 10 óra
húzz bele! Családi karate, kézilab-
da, labdarúgás, atlétika, fitness. 
nyílt nap a Józsai Közösségi Házban.

O November 17., szombat, 10 óra
miniCon. a távol-Kelet napja: 
anime, cosplay, origami, k-pop, 
nintendo, harcművészet, tánc a Csa-
pókerti Közösségi Házban.
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O CSAK DESIGN. November 25-én, 
vasárnap már az ünnepekre hango-
lódhatunk a CSAK Design csapatával. 
A helyszín ezúttal is a Debrecen 
Egyetem díszudvara lesz, a kínálat-
ban pedig különleges meglepetések 
várják az érdeklődőket.





O November 17., szombat, 10 óra
életreform egyesület humán szol-
gálata. Reikikezelés, masszázs, gyógy-
növény-tanácsadás, életfakészítés az 
Újkerti Közösségi Házban.

O November 17., szombat, 10 óra
zenés tízórai. Családi koncert a 
Belvárosi Művelődési Házban.

O November 17., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: színes kavicsok. 
játékos foglalkozás az Agórában.

O November 17., szombat, 16 óra
Kolumbiai útinapló rigerszki zol-
tán előadásában a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O November 17., szombat, 17 óra
nemzetközi férfinap. szauna- 
programok a Hotel Lyciumban.

O November 17., szombat, 17.30
Kárpátia / Depresszió / lord / pair o’ 
Dice-koncert a Lovardában.

O November 17., szombat, 19 óra
5 évesek lettünk! fotókiállítás, 
ünnepség és mulatság a Nagymacsi 
Közösségi Házban.

O November 17., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: augusztus okla-
homában. Thuróczy Gyula-bérlet.

O November 17., szombat, 20 óra
aurevoir-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban. Vendég: VAN zenekar.

O November 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina: az előszobaszekrény bo-
szorkánya. az aranyszőrű bárány.

O November 18., vasárnap, 10.30
vasárnapi tudomány: hangadó. 
programsorozat az Agórában.

O November 18., vasárnap, 14 óra
szenszu, az alakváltó. japán kul-
túra és művészeti szakkör a Déri 
Múzeumban.

O November 18., vasárnap, 19 óra
habana social Club with the stars 
of tropicana. Koncert a Kölcsey 
Központ nagytermében.

O Nov. 19., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 19., hétfő, 10 ás 14 óra
Víg Kamaraszínház: mikó Csaba: az 
ifjú mátyás. Mesebérlet.

O November 19–21., 13 óra
bűbáj herceg és a nagy varázslat. 
Kanadai családi animációs film az 
Újkerti Közösségi Házban.

O November 19., hétfő, 15 óra
a tudás az, mi felemel! Diákkonfe-
rencia középiskolás tanulóknak a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O November 19., hétfő, 18 óra
prof. Dr. bagdy emőke előadása a 
Lovardában.

O November 19., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: augusztus okla-
homában. Honthy Hanna-bérlet.

O Nov. 20., kedd, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 20., kedd, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: az ifjú mátyás. 
Mesebérlet.

O November 20., kedd, 16 óra
Kövér györgy könyvének bemuta-
tója a Benedek Elek Könyvtárban.

O November 20., kedd, 17 óra
szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O November 20., kedd, 17 óra
lélekmelengető koncert a DEENK 
Bölcsészettudományi és Természettu-
dományi Könyvtárban.

O November 20., kedd, 19 óra
Csokonai Színház:  augusztus okla-
homában. Novák István-bérlet.

O November 20., kedd, 19.30
jazzbarátok köre: Kunst: mészáros 
ádám / Kovács gergely / Kapusi 
viktor / vereb szabolcs a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O November 20., kedd, 19.30
rossini 150. hangverseny a Kölcsey 
Központ Nagytermében.

O Nov. 21., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 21., szerda, 12 óra
ittKutathatsz – természettudo-
mányos és mérnöki fesztivál az 
Agórában.

O Nov. 21., szerda, 13.30 és 14.45
a hangszerek királynője. ismeret-
terjesztő élménykoncert a DE Zene-
művészeti Kar Liszt-termében.

O November 21., szerda, 14 óra
Víg Kamaraszínház: az ifjú mátyás. 
Mesebérlet.

O November 21., szerda, 15.30
szabó andrás előadóművész:  
a hétköznapok megtalálnak. Bényei 
József verseiből összeállított emlékest 
a DAB-székházban.

O November 21., szerda, 16 óra
magyar labdarúgás: volt egyszer 
egy válogatott. emlékezés az 
aranycsapatra a Homokkerti Közös-
ségi Házban.

O  November 21., szerda, 16.30
soó rezső munkássága és múzeumi 
gyűjteményei a Déri Múzeumban.

O November 21., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE Egyet-
értés Műv. Központjában.

O  November 21., szerda, 17 óra
mag-erő. makoldi sándor hatása a 
keleti régió kortárs művészeire. Cso-
portos kiállítás a Belvárosi Galériában. 

O November 21., szerda, 17 óra
másképp a szeretetről. lelki navi-
gáció az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 21., szerda, 18.15
gyógyítás, öngyógyítás: előadás, 
gyakorlatok Kövesi Péterrel az Újkerti 
K. Házban. 17 órától kínai meridián 
torna Sarkadi Judittal, 17.30-tól reiki 
gyógyító meditáció.
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O GyöNGy éS VISELEt. A tímár-
házban Csapóné Riskó tünde 
mutatkozik be zsűrizett, fűzött 
gyöngy ékszereivel, melyek méltó, 
elegáns  kiegészítői azon viseletek-
nek, amelyek Szentirmainé Szigeti 
Ibolya keze munkáját dicsérik. Az 
alkotók egyedi darabjaikkal ízelítőt 
nyújtanak a hajdani asszony-leány 
öltözetek és kiegészítők széles 
repertoárjából. A kiállítás november 
23-áig látogatható.





O November 21., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: augusztus okla-
homában. Universitas-bérlet.
Stúdiószínház: Kóda. Bérletszünet.

O November 21., szerda, 22 óra
Campus party metzker viktóriával 
a Hallban.

O Nov. 22., csütörtök, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: az aranyszőrű 
bárány. Bérletes előadás.

O November 22., csütörtök, 14 óra
Víg Kamaraszínház: az ifjú mátyás. 

O November 22., csütörtök, 15 óra
férfi lélek! tisztelet a férfiak világ-
napján a Homokkerti K. Házban.

O November 22., csütörtök, 15 óra
Stúdiószínház: Kóda. Bérletszünet.

O November 22., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O  November 22., csütörtök, 16.30
más látószög. Kónya ábel képző-
művész rendhagyó tárlatvezetése a 
Déri Múzeumban.

O November 22., csütörtök, 17 óra
van-e fény az alagút végén?: gyász. 
lelki navigáció a Méliuszban.

O November 22., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O November 22., csütörtök, 18 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 22., csütörtök, 19 óra
sonus ütőhangszeres együttes 
hangversenye a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O  November 23–25.
xi. adventi Debreceni vasútmo-
dell-kiállítás a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O November 23., péntek, 17 óra
bolgár előadóest az Újkerti K. Házban.

O November 23., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: augusztus okla-
homában. Téri Árpád-bérlet.

O November 23., péntek, 20 óra
fran palermo-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban.

O  November 24–25.
Debreceni pergőgalamb-kiállítás a 
Józsai Közösségi Házban.

O November 24., szombat, 10 óra
szöszmötölő-bőrözés a Tímárházban.

O November 24., szombat, 14 óra
Kézműves műhely felnőtteknek a 
Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárában.

O November 24., szombat, 15 óra
vii. Csapókerti Civil expo. 

O November 24., szombat, 15 óra
nyitott műhely sorozat. Találkozás 
Gál András fotóművésszel a Belvárosi 
Alkotóműhelyben.

O November 24., szombat, 15 óra
motolla – gyimesi mulatság a Ho-
mokkerti Közösségi Házban.

O Nov. 24., szombat, 15.30 és 19 óra
Csokonai Színház: a 65 éves hajdú 
táncegyüttes jubileumi műsora.

O November 24., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O November 24., szombat, 19 óra
sav-bázis vs. Cívisground: mester-
házy-, zsupi-, Dirty ice-koncert a 
Nagyerdei Víztoronyban.

O November 25., vasárnap, 7 óra
régiségvásár a Tesco-parkolóban.

O November 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina: pimpáré és vakvarjúcska. 

O November 25., vasárnap, 20 óra
alestrom-koncert a Lovardában.

O Nov. 26., hétfő, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: paradicsomjá-
ték. Bérletes előadás.

O November 26., hétfő, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: az ifjú mátyás. 

O November 26., hétfő, 14 óra
ajánlom, hogy olvasd te is! Diákkon-
ferencia a Petőfi Emlékkönyvtárban.

O November 26., hétfő, 15 óra
elmondom hát mindenkinek. Diák-
konferencia a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O November 26., hétfő, 19 óra
beriozka hungarian tour 2018 a 
Kölcsey Központ nagytermében.

O November 26., hétfő, 19 óra
Csokonai Színház: augusztus okla-
homában. Horváth Árpád-bérlet.

O November 26., hétfő, 19 óra
Őszbúcsúztató közösségi est és 
komolyzenei koncert a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Nov. 27., kedd
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: 
paradicsomjáték. 10 óra: pimpáré és 
vakvarjúcska. Bérletes előadások.

O November 27., kedd, 10 és 14 óra
Víg Kamaraszínház: az ifjú mátyás. 

O November 27., kedd, 16 óra
Kiss erzsébet: ötletadó rigmusok 
ünnepeinkhez. Könyvbemutató a 
Benedek Elek Könyvtárban.

O November 27., kedd, 17 óra
szatyor az Újkerti Közösségi Házban.

O November 27., kedd, 19 óra
Kulterdő: #Cseh tamás, #beremé-
nyi géza, #Dalszerzés, #indiánok: 
bereményi géza, ölveczky gábor, 
juhász tibor, birds of a feather – 
koncertek a Nagyerdei Víztoronyban.

O November 27., kedd, 19.30
fagott légyott. hangverseny a Köl-
csey Központ Nagytermében.

O Nov. 28., szerda, 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: paradicsomjá-
ték. Bérletes előadás.

O November 28., szerda, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O November 28., szerda, 15.30
Debreczeni tibor 90 éves előadó-
művész estje a DAB-székházban.

O ELmÚLt A NyÁR, Itt AZ őSZ
S ahogy a vers folytatódik: kampós-
bottal jár a csősz… mikor minden 
gyümölcs megérik, a kisbíró harsány 
dobolással várja a szüretelőket a 
huncutságokkal, kópéságokkal tarkí-
tott bálra. A Vojtina előadását az ifjú 
közönségnek 3 éves kortól ajánlják.
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O  November 28., szerda, 16.30
Déri frigyes óegyiptomi gyűjte-
ménye. tárlatvezetés a Déri Múze-
umban.

O November 28., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE Egyet-
értés Műv. Központjában.

O November 28., szerda, 17 óra
úton az egészséges érzelemvilág 
felé. Dankó Ferenc előadása a Petőfi 
Emlékkönyvtárban.

O November 28., szerda, 17 óra
másképp a szeretetről. lelki navi-
gáció az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 28., szerda, 18.30
ereDő: makoldi miklós régész elő-
adása a Belvárosi Közösségi Házban.

O November 28., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: örkény istván: 
macskajáték. Szabó Magda-bérlet.

O November 28., szerda, 22 óra
Campus party: missh-koncert a 
Hallban.

O Nov. 29., csütörtök
Vojtina Bábszínház: 9.30, 11 és 14 óra: 
paradicsomjáték.10 óra: pimpáré és 
vakvarjúcska. 

O  November 29., csütörtök, 16.30
Közelítések: a vámfalui fazekasság-
ról. Fókuszált séta a Déri Múzeumban.

O November 29., csütörtök, 18 óra
reménypont életmódklub a Józsai 
Közösségi Házban.

O November 29., csütörtök, 18 óra
szaunaprogram a Hotel Lyciumban.

O November 29., szerda, 19 óra
Csokonai Színház: Kulisszák. Bérlet-
szünet. Horváth Árpád Stúdiószínház: 
hajdu szabolcs: Kálmán-nap. Ker-
tész Gyula-bérlet.

O Nov. 30., pént., 9.30, 11 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: paradicsomjá-
ték. Bérletes előadás.

O November 30., péntek, 10 óra
szent andrás napja. Néphagyomá-
nyok, tánctanítás, táncház és kézmű-
ves alkotókuckó az Újkerti K. Házban.

O November 30., péntek, 10 óra
Vojtina Bábszínház: pimpáré és vak-
varjúcska. Bérletes előadás.

O November 30., péntek, 18 óra
lélekhangok. b. orosz istván ver-

seskötetének bemutatója az Újkerti 
Közösségi Házban.

O November 30., péntek, 19 óra
a teljes egészséghez vezető út. 
lenkey gábor előadása a Lovardában.

O November 30., péntek, 19 óra
Horváth Árpád Stúdiószínház: Kál-
mán-nap. Blaha Lujza-bérlet.

O December 1., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: zoetróp. Játékos 
foglalkozássorozat az Agórában.

O December 1., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 1., szombat, 18 óra
élményvacsora a michelin-csillagos 
sárközi ákossal, a borkonyha étte-
rem séfjével a Hotel Lyciumban.

O December 1., szombat, 19 óra
budapest bár. Koncert a Kölcsey 
Központ nagytermében.

O December 1., szombat, 19 óra
lev pupis (szlovénia), puskás le-
vente, váradi judit és a De zenemű-
vészeti Kar szaxofonegyüttesének 
hangversenye a DE Zeneművészeti 
Kar Liszt-termében.

O December 1., szombat, 20 óra
mary popkids-koncert a Nagyerdei 
Víztoronyban. Vendég: Belau.

O December 2., vasárnap, 10 óra
7. lemezbörze a VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

O December 2., vasárnap, 10.30
a vulkánok világa. ismeretterjesztő 
programsorozat az Agórában.

O December 4., kedd, 17 óra
lélekmelengető koncert a DEENK 
Bölcsészettudományi és Természettu-
dományi Könyvtárban.

O December 4., kedd, 17 óra
beszélgetős est irodalmi művek tár-
saságában az Újkerti Könyvtárban.

O December 4., kedd, 19.30
a teljesség felé. hangverseny a 
Kölcsey Központ Nagytermében.

O  December 5., szerda, 15.30
Képes tibor képműves tárlatának 
megnyitója a Dab Székházban. 
 
O December 5., szerda, 16 óra
makovecz imre és tanítványai című 
előadás a Méliusz Benedek Elek 
Fiókkönyvtárában.

O December 5., szerda, 16.30
szatyor termelői piac a VOKE Egyet-
értés Műv. Központjában. 

O December 5., szerda, 16.45
Wass albert-mesedélután a Méliusz 
Központi Könyvtárában.

O December 5., szerda, 17 óra
másképp a szeretetről. lelki navi-
gáció az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O December 5., szerda, 19 óra
gospel-karácsony. Koncert a Köl-
csey Központ Nagytermében.

O December 5., szerda, 22 óra
félévzáró Campus party a Hallban.

O December 6., csütörtök, 16 óra
női nap. szaunaprogramok az 
Aquaticum Termálfürdőben.

O December 6., csütörtök, 17 óra
szenvedélybeteg a családban. lelki 
navigáció a Méliusz Könyvtárban.

O December 6., csütörtök, 18 óra
mikulás. szaunaprogramok a Hotel 
Lyciumban.

O December 8., szombat, 10 óra
xiv. országos Klarinétverseny a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt-termében.

O December 8., szombat, 10 óra
lisztes kötény, fahéjillat. házi gye-
rekkoncert a Kodály Filharmonikusok 
próbatermében.

O December 8., szombat, 17 óra
szaunaprogramok a Hotel Lyciumban.

O December 8., szombat, 18 óra
svejkfigurák jótékonysági és 
android-koncert a Nagyerdei Vízto-
ronyban.

O December 8., szombat, 19 óra
republic-koncert a Lovardában.

O December 8., szombat, 20 óra
punnany massif-koncert a Hallban.

O December 9., vasárnap, 11 óra
nótagála-koncert a Lovardában.

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK

Fazakas-Koszta tibor kiállítása
– Hal Köz Galéria, november 23-áig
Bényi Árpád festőművész alkotásai
–  Benedek Elek Fiókkönyvtár, november 
30-áig
A piramisok országában
– Déri Múzeum, dec. 31-éig
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Mikulás a Zsuzsi-fényvonaton
A hagyományokhoz híven idén is várják a gyerekeket a Zsuzsi 
kisvasút kétnapos Mikulás-rendezvényére, ám idén nemcsak 
nappali, hanem esti meglepetésekkel is készülnek a szervezők.
A hármashegyaljai Természet Házában a Mikulás ajándékokkal 
várja majd a kicsiket és a nagyokat is! Aki akar, ajándékozhat is: 
a Tündérkör Alapítvány adománysátorában édességeket és szá-
raz tartós élelmiszereket gyűjtenek a rászoruló családok részére.
December 8-án Réti Tibor mesekoncertjét, 9-én a Diri-Dongó 
Együttes interaktív zenés gyermekműsorát láthatjuk 11 órától, 
Varga Edit pedig mesés kreatív foglalkozásra és vadetető-feltöl-
tésre, túrára várja a gyerekeket és a felnőtteket.
A sejtelmes éj beköszöntével – 136 éves története során először 
– a Zsuzsi fényes ruhába öltözik, s így ünnepi pompában várja 
utasait az első „Zsuzsi-fényvonat” ünnepére, s egy feledhetet-
len vonatozásra a Mikulással és a krampuszokkal. 
További információ és bejelentkezés a nappali programokra:
(52) 417-212, (30) 210-0545, (30) 287-6899, zsuzsivasut@gmail.
com, makonehajnalka@gmail.com ■

Mintapinty
Oláh Zsuzsa nagyszerű alakításában kel életre az 1940-ben született 
Molnár Zsóka, a Mintapinty főhőse. Molnár Zsóka csodálatos fel-
emelkedése és bukása a történelem peremére szorult örök vesztesek 
példázata. Sok mindenné válhatott volna, de végül az égetthalmi 
falumúzeum igazgatójaként nyugdíjazták 2003-ban. Azóta pintyeivel 
beszélget, és keresi a lehetőséget, hogy drámai hős lehessen. 

A Mintapinty szerzői, Kovács Dominik és Kovács Viktor az irodalmi 
élet új felfedezettjei. Eddig három drámával jelentkeztek, számos díj 
és elismerés nyertesei, így az sem véletlen, hogy a tavalyi Deszka Fesz-
tivál felolvasó-színházi előadása után az egyszerre modern és mégis 
archaikus darab bekerült a Csokonai Színház 2018/19-es repertoárjába. 

Az előadás rendkívüli érzékkel tapint rá ennek az időszaknak 
az ellentmondásaira, torzulásaira, miközben megelevenedik egy 
fordulatokban igen gazdag élet. Az előadást a Macskajátékból ismert 
Szabó K. István rendezte. ■





Tárlat a Tócóskertben
Pányok egy eldugott, csendes kis zsákfalu fent, 
Észak-Magyarországon. A debreceni Medgyessy-gim-
názium diákjai évről évre megfordulnak ott nyaranta 
Kővári Attila festő, művész-tanár vezetésével, és 
lehetőséget kapnak arra, hogy kreativitásukat sza-
badjára engedjék. A szokásos nyári pányoki művész-
táborozást rendszerint egy kiállítás zárja le: az ott 
született munkákból idén is nyílt tárlat a Medgyessy 
Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium  
A épületi Galériájában. Érdemes tehát ellátogatni  
a Tócóskertbe adventig, s megnézni, milyen művek-
kel álltak elő ezek a tehetséges debreceni diákok. 
(Képünk Komócsin Sára alkotása.) ■
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A temetők fölé 
épült város
A 20. század első felében Debrecen valamennyi régi 
felekezeti temetőjét bezárták, illetve felszámolták 
– emlékükre ma egy-egy utca vagy lakótelep neve 
utal. A Déri Múzeum az egyik legrégebbi, a Dobozi 
temető emlékeit, különleges leleteit őrzi mind a 
mai napig, és mutatja be azok egy részét állandó 
kiállításában. A Cegléd utcai „nagytemetőt” az itt 
nyugvó főbíró, Dobozi István után emlegették így a 
városlakók. A Dobozi temetőt 1888-ban bezárták; 
csak 1907-ben tárták fel Zoltai Lajos vezetésé-
vel. A sírokból számos öltözetfoszlány, kiegészítő 
és ékszer is előkerült, némely darab egészen ép 
állapotban. A süveg, dolmány, süvegforgó, különfé-
le csipkék és gombok a kora újkori jómódú férfiak 
viseletéről adnak képet, míg Dobozi Sára, a Déri 
Múzeum állandó kiállításában látható pártája és 
ingválla, valamint a köténytöredékek, csipkedíszíté-
sek, kapcsok és horgok a lányok és nők öltözékéről 
mesélnek. A további kiegészítők és ékszerek nem 
pusztán a polgárok gazdagságáról, de a debreceni 
ötvösök nagyszerű képességeiről is árulkodnak. ■

Budapest Bár
Ennek a különleges zenekarnak a koncert-
jei mindig más élményt nyújtanak. Tengernyi 
dalból válogatnak egy-egy alkalomra, a fellépő 
énekesektől függően más-más a repertoár, sőt, 
a zenekar is rendszerint meglepi valamivel a 
közönséget. Így lesz ez a Kölcsey Központban is, 
ahol ezúttal a Farkas Róbert vezette zenekar, va-
lamint Behumi Dóri, Frenk, Keleti András, Kollár-
Klemencz László, Mező Misi, Szűcs Krisztián és 
Tóth Vera muzsikál majd december 1-jén. ■

Hajdúk Hete
A 65 éves Debreceni Hajdú Táncegyüttes jubileumi programsoro-
zata november 17-én, 17 órától az Aprók Báljával rajtol, 20 órától 
pedig hagyományőrző bállal folytatódik a Hatvan u. 32. alatti 
székházban. Másnap 10.45-től Hajdú sokadalom lesz a Kossuth 
téren, hétfőn 18 órától pedig a Hajdútánc Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói lépnek fel a Kölcseyben. 

November 20-án, 19 órától a „Szép a páva, mert aranyos a 
tolla” című gálaestet tartják az Egyetértés Művelődési Központ-
ban. Szerdán 18 órától a Téka – Egy kép, egy tánc című esttel Bu-
rai István képzőművészre emlékeznek az együttes székházában.

Csütörtökön tartják az Érték nap című rendezvényt: 10-től 
interaktív gyermekfoglalkozást rendeznek az Ifjúsági Házban, 
15 órától beharangozzák a Jubileumi kiadványt, 16 órától pedig 
előadások, kiállítás, táncház és kézműves foglalkozások lesznek 
a Belvárosi Közösségi Házban. A záró rendezvényt, a 65 éves 
Debreceni Hajdú Táncegyüttes „Egy élet a tánc” című jubileumi 
műsorát november 24-én 15.30 és 19 óra között láthatjuk. ■
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O Kertész mihály-terem
Nov. 8–14., 15.30 pizzarománc (9-én nincs, 10-én 15 órától, 11-én 13 órától)
Nov. 9., 15.15 bohém rapszódia
Nov. 10–11. Koreai filmfesztivál
Nov. 11–12., 20 óra bohém rapszódia
Nov. 12–14., 17.30 bohém rapszódia
Nov. 13., 20.15 royal opera house élő közvetítések: minkus: a bajadér
Nov. 14., 20 óra elvis presley 1968 – a nagy visszatérés (koncertfilm)
Nov. 15–21., 15.15 egy nap
Nov. 15–21., 17.15, 19.45  legendás állatok – grindelwald bűntettei
Nov. 17–18., 13.45 a végzet órája
Nov. 22–28., 15.15 a diótörő és a négy birodalom
(26-án nincs, 24-én és 25-én 13.15-től is)
Nov. 22–28., 17.15, 19.45 legendás állatok – grindelwald bűntettei
(26-án nincs)
Nov. 29.–dec. 5., 15.15 (1-jén nincs) ruben brandt – a gyűjtő
Dec. 3–5., 17.30 a diótörő és a négy birodalom
Dec. 1., 13.15 legendás állatok – grindelwald bűntettei
Dec. 3., 20.15 royal opera house, élő közvetítések: Csajkovszkij: a diótörő
Dec. 4–5., 19.45 legendás állatok – grindelwald bűntettei

O soós imre-terem
Nov. 10–11., 13.30 Csillag születik
Nov. 8–14., 16 óra a bűnös
Nov. 10–13., 18 óra egy nap
Nov. 8–14., 20.15 (9-én 20.30-tól) x – a rendszerből törölve
Nov. 14–16., 18 óra olasz filmnapok
Nov. 15–21., 16 óra pizzarománc
Nov. 17–21., 18 óra bérgyilkost fogadtam
Nov. 15–21., 20 óra (17-én és 18-án 13.30-tól is) bohém rapszódia

Moziműsor Filmek az Apollóban

Nov. 22–28., 17.45 a diótörő és a négy birodalom
(23-án és 27-én nincs, 24-én és 25-én 13.30-tól is)
Nov. 22–28., 15.30 Cinema paradiso
Nov. 22–28., 20 óra (23-án és 27-én nincs) nyughatatlan özvegyek
Nov. 23., 18 óra Debrecen 2023 filmklub
Nov. 27., 18 óra biKsz – apolló filmklub
Nov. 29.–dec. 5., 15.45 a diótörő és a négy birodalom
(1-jén és 2-án 13.45-től is)
Nov. 29.–dec. 5., 17.45 robin hood
Nov. 29.–dec. 5., 20 óra nyughatatlan özvegyek

O Deésy alfréD-terem
Nov. 8–14., 17.15 (9-én nincs) bohém rapszódia
Nov. 8., 19.45 egy nap
Nov. 9., 20 óra egy nap
Nov. 8–14., 15.15 remélem, legközelebb sikerül meghalnod :)
(10-én és 11-én 13.15-től is)
Nov. 10–13., 19.45 az első ember
Nov. 14., 19.45 egy nap
Nov. 17–18., 13.45 Csillag születik
Nov. 15–21., 16.15 (17-én és 18-án 13.15-től is) a végzet órája
Nov. 15–21., 18.15 ruben brandt – a gyűjtő
Nov. 15–21., 20.15 x – a rendszerből törölve
Nov. 22–28., 16 óra (24-én és 25-én 13.30-tól is) bohém rapszódia
Nov. 22–28., 18.30 van gogh – búzamezők és borús égbolt
Nov. 22–28., 20.15 a sértés
Nov. 29.–dec. 5., 17 óra legendás állatok – grindelwald bűntettei
(1-jén és 2-án 13 órától is)
Nov. 29.–dec. 5., 15.30 van gogh – búzamezők és borús égbolt
Nov. 29.–dec. 5., 19.30 a ház, amit jack épített
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Úgy tűnik, az idő bebizonyította, hogy az olcsón ké-
szíttetett szemüveg is lehet jó minőségű és időtálló. 
Az immáron 9 éve működő, szokatlanul olcsó árairól 
híres Válság Szemüvegdiszkontot üzemeltető céget 
Magyarország legmegbízhatóbb cégei közé sorolta 
a független európai minősítő. A diszkont az utóbbi 
években egyre népszerűbb lett a tehetősebb vásár-
lók köré ben is. A Szemüvegdiszkont létrehozásakor 
az volt a cél, hogy a legmagasabb szakmai követel-
ményeknek is megfelelő szemüvegeket készítsék 
el a lehető leggazdaságosabb módon. Így aki itt vá-
sárol, nem a márványpadlót, vagy a csillogó-villogó 
világítást, a nemes bútorzatot fizeti meg, hanem a 
leggazdaságosabb módon előállított, szép és tartós 
szemüvegeket. A vásárlók bizalmát elnyerve, a Szem-
üvegdiszkont nevét törvényi védelem alá helyezték.

A Válság Szemüvegdiszkontban kiemelt árkedvez-
ménnyel vásárolhatunk Magyarországon megmun-
kált, sötétített, fényre sötétedő, bifokális, vékonyított, 
vagy multifokális lencsével ellátott szemüvegeket.  
A szemüvegek induló ára 6500 Ft (lencsével, vizsgá-
lattal, kerettel, elkészítéssel együtt). A bifokális sze-

a SzemüVeg nem luxuS!
9 éves a Válság Szemüvegdiszkont®

mü vegek ára 9900 Ft-tól indul. De egy fényre sö té-
tedő lencsével készülő, csúcskategóriás multifokális 
szemüveg is megfizethető. Természetesen garanciát 
nyújtanak a multifokális szemüveg megszokására.  
A szemüveg dioptriáját ingyenes vizsgálattal hatá-
rozzák meg.

Ajánljuk az üzletet bárkinek, aki töredék áron kí-
ván divatos és tartós szemüveget vásárolni, és aki 
a magyar szemüvegipart támogatásra érdemesnek 
tartja.

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV. VÉDVe!

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

Debrecen, Bethlen u. 46. 
(a régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett)
Tel.: 52/ 316-972 
Nyitva tartás: h.–p.: 9–18, szombat: 9–13

www.olcsoszemuveg.hu  I  www.valsagdiszkont.hu

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

A helyes megfejtést beküldők között 
a Debrecen Televízió által készített, 
három filmet is tartalmazó Szabó 
Magda jubileumi kiadványból 

sorsolunk ki két DVD-t.  
Ezt szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes 
megfejtését beküldő szerencsés 

olvasóink:

Hradeczky Viktorné, Kürtgyarmat u. 31.
Ménes Sándor, Piac utca 40.
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Wolf Katit is láthatjuk-hallhatjuk 
a 11. Nagytemplomi Adventi Kon-
certek rendezvényei sorában
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O a magyar nyelv napja. 2011-ben az Országgyűlés 
november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Debrecen 
kulturális osztálya megbízásából idén is a DMK koordinálja az ehhez 
kapcsolódó programsorozatot. Idén – Balatonfüred felhívására –
Dsida Jenő halálának 80. évfordulója alkalmából, a november 13-án 
11 órakor  kezdődő ünnepségen a költő Az én dalom című versét 
közösen szavalja majd több száz diák a Csonkatemplomban. 

Köszöntőt Komolay Szabolcs alpolgármester, ünnepi beszédet 
Szakács György református lelkipásztor mond. Közreműködnek: 
Erdős-Tóth Fruzsina (ének) és Tóth Zsolt (gitár). ■

Nagytemplomi adventi koncertek
Idén már 11. alkalommal vehetünk részt a népszerű és sikeres 
adventi rendezvényeken. December 3-án Lajkó Félix ad koncertet, 
melyen közreműködik Sidoo Attila gitáron és Barcza Horvát József 
nagybőgőn. 10-én Karácsonyi dalok címmel Kökény Attila tart 
lemezbemutató koncertet, vendégei Veres Mónika Nika és SinghViki 
lesznek. December 17-én pedig Wolf Kati és a Jazz And More Kórus 
hangversenyének helyszíne lesz a Nagytemplom.  Jegyek a Fórum 
bevásárlóközpont Camel márkaboltjában, a Kölcsey Központban, 
a Karakter 1517 kávézóban és a Hajdú-bihari Napló székházában 
válthatók. Online jegyvásárlás kezelési költség nélkül: gag.jegy.hu ■

O váraDi venDégeK. A Nagyváradi Állami Filharmónia 
vendégeskedik városunkban november közepén: a Kodály Filharmó-
nia Debrecen bérletsorozatában adnak hangversenyt. A koncertet 
Mark Kadin ukrán származású orosz karmester (képünkön), a 
Bolgár Nemzeti Rádió 
Szimfonikus Zenekarának 
zenei igazgatója dirigálja. 
A koncert szólistája Gáti 
Sándor oboista, a Nagy-
váradi Állami Filharmónia 
zeneművésze. Műsoron 
Mozart A színigazgató  
című daljátékának nyitá-
nya, Joseph Haydn C-dúr 
oboaversenye és Csajkovsz-
kij IV. (f-moll) szimfóniája. 
A koncert november 14-én 
19.30 órai kezdettel hang-
zik fel a Kölcsey Központ 
Nagytermében. ■

Közösségi kezdeményezések
Mostanáig nem létezett olyan nyílt és sokak számára elérhető 
kezdeményezés, amely segített volna az Európa Kulturális Fővárosa 
cím elnyerésére a felkészülésben a pályázó városoknak. Példátlan 
összefogásként létrejött a S EcoC (Shaping a European Capital of 
Culture) program, melynek első etapja október 8. és 10. között zajlott 
a lengyelországi Wroclawban (ECOC2016), ahol az EKF Debrecen 2023 
Programiroda munkatársai is képviseltették magukat.  

Itt város és kulturális stratégiáját, a művészeti városi program 
kialakítását, szervezeti kérdéseket, a polgárok és turisták viszonyát, a 
nemzetközi profilt, a városimázs javítását, költségvetési és örökségi 
kérdéseket, valamint a pályázati anyag EB követelményeit elemezték a 
sikeres és sikertelen pályázatok példáival együtt.  

Október 26–án és 27-én  a Culture Action Europe által – a 
Temesvár 2021 szervezet közreműködésével – megrendezett „Beyond 
the Obvious” konferencián vettek részt a debreceni programiroda kép-
viselői, s a technológia és ember közötti, kihívásokkal teli kapcsolatra 
adható lehetséges válaszokat és intézkedéseket vizsgálták Európa 
egész területére vonatkozóan.

Mindkét delegációt Porkoláb Gyöngyi, az EKF Debrecen 2023 
Programiroda operatív igazgatója vezette, aki hangsúlyozta: „az ilyen 
és hasonló jellegű workshopok és konferenciák kiváló alkalmat adtak a 
nemzetközi kapcsolatépítésre, hosszú távú kulturális együttműködések 
megalapozására. Elősegítették, hogy az elmúlt évben 20 európai 
ország több mint száz városával és kulturális intézményével sikerült 
partnerségi együttműködési megállapodásokat kötnünk, ami az 
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez elengedhetetlen.” ■






