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ÉVES

4 °C
Borús, szeles 
idő esőkkel, 
éjjel havas 
esővel

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  337,16  +0,99

USA-dollár  305,90  +1,29

Svájci frank  315,33  +1,56

Angol font  400,64  +1,88

Román lej   70,51  +0,17

Ukrán hrivnya   12,44  -0,07

Horvát kuna  45,30  +0,14

Lengyel zloty  79,00  +0,16

Devizaárfolyam
(2020. 01. 27.)

Az Euró-
pa-bajnok-
ság, képek-
ben
11. OLDAL

Letícia  
mindenfajta 

ruhát  
szeret

16. OLDAL

A tartalomból
Egy nemzet szelleme 3. oldal
Rengeteget emelkedtek 7. oldal
Helyesen lett lejegyezve? 12. oldal
Nem pengetett, elment 16. oldal

Nem bírták 
erővel a végét
KÉZILABDA. Véget ért a férfi 
kézilabda Európa-bajnokság 
a hétvégén. Az aranyérmet 
a spanyolok szerezték meg a 
horvátokat legyőzve a dön-
tőben. A magyar válogatott 
remek kezdés után nem bírta 
erővel a tornát végig, így a 
kilencedik helyen végzett. A 
kontinensviadal értékelésé-
re Bíró Imrét kérte fel a Nap-
ló. /10.  HBN

Bíró Imre  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍVUM

 Hagyományőrző 
alkotói találkozó

Hutkai László népi ipar-
művésszel és feleségével, 
Hutkai Lászlóné szövő és 
játékkészítővel találkozhat-
tak az érdeklődők hétfőn 
este a Józsai Közösségi 
Házban, a Hagyományőrző 
Klub második alkalmán. A 
foglalkozáson a bőrműves-
ség és a csuhé rejtelmeibe 
kalauzolták az érdeklődő-
ket a neves szakemberek, 
akik az alapanyagokról és 
az egyszerű szakmai fogá-
sokról is beszéltek.
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Mitől érett egy gyermek 
az iskolai nevelésre?
HAJDÚ-BIHAR. Nagy port kavart 
az a törvényi változás, misze-
rint azok a gyermeknek, akik 
2020. augusztus 31-ig betöltik 
hatodik életévüket, iskola-
kötelezett korba lépnek. A 
szülők az Oktatási Hivatalnál 
kérelmezhetnek gyermekük-
nek plusz egy óvodai évet, a 
válaszig azonban bizonyta-
lanságban telnek a napok. 

Kun Anett óvodásokkal 
foglalkozó pszichológust ar-
ról kérdezte a Napló, mitől 

lesz érett egy gyermek az is-
kolai nevelésre.

– Ennek meghatározásakor 
egyéni képességeket, készsé-
geket kell figyelembe venni. 
Van olyan gyerek, aki hatéve-
sen készen áll az iskolára, 
mert érdeklődik már intellek-
tuális dolgok iránt, sőt vágya 
is van már feladatteljesítésre, 
de van olyan, aki még hétéve-
sen is nehezen vonódik be 
feladathelyzetbe – hangsú-
lyozta Kun Anett. /12.  KD

Életet menthet 
a defibrillátor
DEBRECEN. Félautomata defib-
rillátorral gazdagodott Deb-
recenben a Hatvan utcai Nap 
Patika, s ezzel már úgyneve-
zett „Élet Mentő Pont”-ként 
is működik gyógyszertári te-
vékenysége mellett. – Napon-
ta 70 ember hal meg hirtelen 
szívmegállásban hazánkban, 
ez a szám a korai észleléssel, 
újraélesztéssel és a defib-
rillátor használatával csök-
kenthető – mondta dr. Korcs-
máros Ferenc, az Országos 
Mentőszolgálat Észak-Alföld 
régiójának igazgatója a hétfői 
sajtótájékoztatón. /8.  HBN

Időskorban is 
tartalmas élet
DEBRECEN. A Belvárosi Közös-
ségi Ház adott otthont a Deb-
receni Nyugdíjas Egyesület 
januári Ki mit tud?-jának. Az 
egyesületnek minden hétfőn 
kulturális foglalkozása van, s 
közülük a tegnap délutánira 
is csaknem kétszázan voltak 
kíváncsiak. – Ez nem verseny, 
csak egy egyszerű szabadidő-
töltés, amely igen nagy nép-
szerűségnek örvend az egye-
sület tagjai körében. Mindig 
látványos és érdekes produk-
ciókkal érkeznek, amelyeket 
gyakran vastapssal díjaz a 
közönség – mondta el Nagy 
Barna, a Debreceni Nyugdíjas 
Egyesület elnöke. /3.  ND

Dr. Korcsmáros Ferenc  FOTÓ: M. P.

Ki mit tud? a pódiumteremben 
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Egyre fontosabb a védelem
Körültekintőbbnek kell 
lennünk az internet 
szövevényes hálójában.
DEBRECEN. – Az adatvédelem-
ről muszáj beszélni, ugyanis 
manapság minden korábbinál 
több adatot rögzítünk ma-
gunkról, és rögzítenek mások 
rólunk – mondta a Naplónak 
Makay József, a Makay Ki-
berbiztonsági Kft. vezetője, 

s részletesen kifejtette, mire 
érdemes odafigyelnünk in-
ternetes adatközlésekkor. A 
szakértő úgy véli, manapság 
a felhasználói bejelentkezési 
adatok, valamint a bankkár-
tyaadatok ellopása a leggya-
koribb, így mindig érdemes 
alaposan megnézni az adott 
online felület webcímét, és ha 
fennáll a gyanú, hogy nem az, 
aminek kiadja magát, hagy-

juk el az oldalt, és ne adjuk 
meg semmilyen adatunkat. 
Általánosságban elmondha-
tó: a felhasználók nincsenek 
tisztában azzal, hogy az elké-
szített fotókat, az üzeneteket, 
a megtekintett tartalmakat, 
de még akár sétáik útvona-
lát is rögzítik és feldolgozzák 
nagyvállalatok sokszor na-
gyon gyengén védett szerve-
rein. /6.  HBN

Jó bérek, csapatmunka 
csábít a honvédségbe

A létszám mellett a mi-
nőségi szempontokra is 
gondot kell fordítania a 
toborzóirodának.

DEBRECEN. Hajdú-Bihar megye 
2500. szerződéses katonájá-
nak bevonulása alkalmából 
rendezett ünnepséget a Ma-
gyar Honvédség Debreceni 
Toborzó Irodája hétfőn dél-
után a Nagysándor József 

laktanya színháztermében. 
Az egybegyűltek a húszesz-
tendős, fehérgyarmati Tarr 
Jánost köszöntötték, aki feb-
ruár 3-án Hódmezővásárhe-
lyen kezdi meg öthetes alap-
kiképzését.

A fennállásának tizedik, 
jubileumi évében járó intéz-
mény egyik fő feladata a meg-
felelő létszámú és minőségű 
személyi utánpótlás megte-
remtése a Magyar Honvéd-

ség alakulatai számára. – A 
Magyar Honvédségben ma 
érdemes munkát vállalni, 
mivel nagyon jó csapatban 
lehet dolgozni, a honvédelmi 
vezetés komolyan odafigyel 
a munka- és az elhelyezési 
körülményekre – nyilatkozta 
a Naplónak Nagy Zoltán alez-
redes, hozzátéve: az is fontos 
tényező, hogy a katonák bé-
rezése és a béren kívüli jut-
tatás évek óta fejlődik. – Egy 

változásokkal, kihívásokkal 
teli pályát választ az, aki ka-
tonai szolgálatot vállal. Jó 
szívvel tudom ajánlani az 
önként vállalható tartalékos 
katonai szolgálatot azoknak 
is, akik civil hivatást válasz-
tottak, vagy még tanulnak. 
Ők ugyanúgy a katonai és a 
laktanyai élet részesei lehet-
nek, valamint részt vehetnek 
kiképzéseken – fogalmazott 
Nagy Zoltán. /3.  SZD

Tarr János (középen) volt a kétezer-ötszázadik, aki a toborzóirodától a szerződéskötésig menetelt. A fiatalembert Tóth Imre őrnagy, az iroda vezetője (ké-
pünkön balról), Varga István alezredes, Bódi Imre törzszászlós és Nagy Zoltán alezredes köszöntötte FOTÓ: M. I.

Ételmentés 
– másként
DEBRECEN. El nem adott, 
többnyire csak szépséghibás 
alapanyagokból főznek rászo-
rulóknak egy debreceni szer-
vezet tagjai. Az önkéntesek 
szombatonként az erre a célra 
felajánlott zöldségeket, gyü-
mölcsöket a cívisváros Nagy-
piacáról, a malomparki és a 
józsai kispiacról gyűjtik össze. 
Húsokat élelmiszer-bizton-
sági okokból nem vehetnek 
át, így vegetáriánus, illetve 
vegán fogások készülnek. A 
kezdeményezéssel arra is fel-
hívják a figyelmet, milyen sok 
élelmiszer kerül fölöslegesen 
a szemétbe. /4.  HBN

Makay József FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Röviden

Árokba borult 
a személyautó
HAJDÚ-BIHAR. Árokba csúszott 
és a tetejére borult egy sze
mélygépkocsi szombatról va
sárnapra virradó éjjel Nagy
rábé és Bakonszeg között. A 
püspökladányi hivatásos tűz
oltók áramtalanították, majd 
a kerekeire állították a jármű
vet. A mentők egy személyt 
kórházba szállítottak.  HBN

Egy személyt 
kórházba vittek
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Villany
oszlopnak ütközött egy sze
mélygépkocsi a 354es és a 4. 
számú főút kereszteződésé
nél vasárnap. A helyszínen a 
hajdúböszörményi hivatásos 
tűzoltók elvégezték a jármű 
feszültségmentesítését, majd 
eltávolították az útról a ki
folyt olajat. A járműben ösz
szesen négyen utaztak, akik 
közül egy embert kórházba 
szállítottak a mentők.  HBN

Szlovákiai utazási 
élmények képeken
DEBRECEN. „A szlovák para
dicsom” címmel tart vetített 
képes előadást Hatvani La
jos kedden (ma) 16 órától a 
Méliusz Benedek Elek Fiók
könyvtárában. A Szlovák Pa
radicsom 1988ban nemzeti 
parkká nyilvánított csaknem 
20 ezer hektár kiterjedésű vé
dett terület Szlovákiában. HBN

A szomszédnál 
kellett aludniuk
ÚJLÉTA. Leállt a keringtetőszi
vattyú és felforrt a víz egy 
családi ház vegyes tüzelésű 
kazánjában vasárnap Újlétán. 
A létavértesi önkormányza
ti tűzoltók eltávolították a 
tüzelőanyagot a fűtőberen
dezésből, majd megvárták, 
hogy a víz visszahűljön. A 
ház fűtése más módon nem 
volt megoldható, ezért lakos
ságvédelmi intézkedésre volt 
szükség, így a lakók az éjsza
kát a szomszédoknál töltöt
ték.  HBN

Tárlat az elmúlt 
tíz év munkáiból
DEBRECEN. „Időszámításom 
szerint” címmel nyílik kiál
lítása Varga Tamás orvosfo
tográfusnak január 31én, 18 
órakor a B24 Galériában. A 
művész sorra veszi azokat 
az állomásokat, melyeket fo
tográfusként fontosnak tart, 
és néhány friss munkájával 
felveti a továbblépés lehető
ségét is. Egyéni tárlata első
sorban az elmúlt tíz évre fó
kuszál.  HBN

Hatvani Lajos  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Varga Tamás  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Hátra arc a nyugalmas életnek
Az informatikusi pá-
lyának fordított hátat 
Hajdú-Bihar megye 
2500. bevonulója.

DEBRECEN. A jubileumi bevo
nulás ünnepi rendezvényén 
Nagy Zoltán alezredes kö
szöntőbeszédet mondott. 
– Ez a nap ünnep a város, a 
megye és a Magyar Honvéd
ség számára is. Fontos mér
földkőhöz érkezett a toborzás 
a megyében, amikor a 2500. 
szerződéses katona vállalt 
munkát HajdúBihar megyé
ben. Ezt a jubileumi számot 
azonban nem érhettük volna 
el a foglalkoztatási szervek, 
az oktatási intézmények, az 
önkormányzatok, a különbö
ző civil szervezetek támoga
tása nélkül. Ma jó katonának 
lenni – jelentette ki Nagy 
Zoltán alezredes, aki 36 éves 
szolgálatot tudhat maga mö
gött. – Minden idők legjobb 
haderőfejlesztési programja 
zajlik az országban, ezenkívül 
folyamatosan javulnak a kö
rülmények is – hangsúlyozta 
az alezredes.

A rendezvényen Tarr János 
szerződéses katonával Nagy 
Zoltán alezredes folytatott 
személyi beszélgetést, majd 
dr. Jónás Attila alezredes, a 

Magyar Honvédség 5. Bocs
kai István Lövészdandárának 
személyügyi főnöke ismertet
te a parancsot. 

Magyarországon 2004
ben szereltek le az utolsó 

sorkatonák, azóta mindenki 
önkéntes vállalás alapján tel
jesít szolgálatot. A honvéd
ség ezért a munkaerőpiac 
jelentős tényezőjévé vált az 
elmúlt csaknem két évtized

ben. A folyamatosan fejlődő 
gazdasági mutatók mellett 
meg kell küzdeni a multi
nacionális vállalatokkal és a 
magánvállalkozásokkal vagy 
a közszféra munkáltatóival 
egyaránt. Toborzásra folya
matosan szükség van, mivel 
a felvételhez elengedhetet
len alkalmassági vizsgát nem 
mindenki teljesíti sikeresen. 
A toborzók folyamatosan je
len vannak minden olyan tár
sadalmi, kulturális, sport és 
katonai eseményen, ahol hi
telesen tudják tájékoztatni a 
lakosságot az önkéntesen vál
lalható szolgálati formákról. 
A pályára irányításban jó le
hetőséget biztosít a Kratoch
vil Károly Honvéd Középis
kola és Kollégium működése, 
valamint az Országos Hadi
torna Versenysorozat, mely a 
régió középiskolásainak nyújt 
bepillantási lehetőséget a 
honvédség tevékenységébe. 

Tarr János Fehérgyarmaton 
született 1999ben. Február 

3án vonul be Hódmezővásár
helyre, a Bocskaidandárhoz, 
ahol öthetes alapkiképzésen 
vesz részt. Ezt követően Deb
recenben teljesít majd szolgá
latot. 

Tarr János a Naplónak el
mondta, keresztanyja sikeres 
katonai pályája szolgált pél
daként, amikor a toborzásra 
jelentkezett. Tavaly fejezte 
be a középiskolát, ahol gaz
dasági informatikus szakmát 
szerzett. – Rövid ideig dolgoz
tam is ebben a szakmában, 
de úgy éreztem, nem nekem 
való, hogy folyamatosan egy 
irodában üljek. Kisgyermek 
korom óta katona szerettem 
volna lenni, és keresztanyám 
nyomdokaiba lépni a pálya
választás területén – vallotta 
a megye 2500. bevonulója, 
Tarr János tizedes.  SZD

Tarr János (képünkön jobbról, Varga István alezredes társaságában) családi példát követ a katonai pálya választásával   FOTÓK: MATEY ISTVÁN

Nagy Zoltán alezredes (képünkön balról) szavai szerint minden idők legjobb haderőfejlesztési programja zajlik 
az országban, s folyamatosan javulnak a körülmények is

Fiatal egyetemi kutatók 
adtak számot a tudásukról
Az a cél, hogy megtalál-
ják azokat a fiatalokat, 
akik valamilyen módon 
kiemelkednek a társaik 
közül.

DEBRECEN. Az Új Nemzeti Kivá
lóság Program (ÚNKP) sikeres 
pályázatainak köszönhetően 
kutatási eredményeikről szá
moltak be a hallgatók hétfőn. 
Két szekcióban 32 nyertes pá
lyázó ismertette a munkáját 
a Debreceni Egyetem konfe
renciáján, amelyet az intéz
mény Tudományos Igazgató
sága rendezett.

Dologi támogatással
Az ÚNKP pályázatban az 
alapképzésben és a mester
képzésben részt vevő hall
gatók mellett fiatal kutatók 
is pályázhattak. A Debreceni 
Egyetemen több száz diák pá
lyázott, és nyert ösztöndíjat, 
amihez dologi támogatást is 
kaptak.

Pályázni egy vagy két fél
évre lehetett, szeptembertől 
januárig és januártól júni
usig. Most azok a hallgatók 
mutatták be a tudományos 
eredményeiket, akik az első 
félévre pályáztak. A tudo

mányterületek oktatói előtt 
harminckét kutató számolt 
be a kutatásairól, két szekció
ban: a bölcsész és természet
tudományi, valamint egy élő 
és élettelen természettudo
mányi szekcióban.

Kiemelkedő eredmények
Dr. Csernoch László, a Deb
receni Egyetem rektorhelyet
tese elmondta azt is, hogy a 
program a Nemzeti Tehetség 
Program részeként működik, 
és az a célja, hogy megtalálják 

azokat a fiatalokat, akik vala
milyen szinten kiemelkednek 
társaik közül.

A témák nem voltak meg
határozva a diákok számára, 
tehát bármilyen tudományos 
területen végezhettek kutatá
sokat, amelyekben úgy érez
ték, hogy kiemelkedő ered
ményt tudnak felmutatni. 
Egyetlen kitétel volt, mégpe
dig az, hogy ne kapcsolódjon 
az egyébként is kötelezően 
elvégzendő feladatokhoz – 
tudtuk meg.  GYT

A kiválóságok konferenciáján  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A Ki mit tud? népszerű 
és hasznos időtöltés
Nagyjából húszan lép-
tek színpadra; a fellé-
pést előzetes feliratko-
zás előzte meg.

DEBRECEN. A DMK Belvárosi 
Közösségi Házában rendezte 
meg a több mint kétórás, Téli 
vegyes című Ki mit tud?ját 
a Debreceni Nyugdíjas Egye
sület hétfőn. A mintegy 200 
férőhelyes pódiumteremben 
egy tűt nem lehetett leejteni, 
annyian voltak kíváncsiak az 
előadásokra. – A csaknem 500 
tagú állományból jelentkez
tek néhányan, hogy szeret
nék bemutatni a nyugdíjas 
korukig vagy azután kedvte
lésből megtanultakat. Itt hal

lunk egyedi előadásmódban 
szavalt verseket, de különle
ges táncokat is láthatunk, sőt 
előkerülnek a hangszerek is 
– avatta be a Naplót Nagy Bar
na, az egyesület elnöke. 

Erejük teljében
Megfogalmazása szerint ez a 
szabadidőnek egy olyasfajta 
hasznos eltöltése, amely min
denkinek lehetőséget nyújt 
arra, hogy bátorsággal, ere
jük teljében bemutathassák, 
amit tudnak. Az elnök úgy 
véli: ezekre a rendezvényekre 
sokan, sokat készülnek, s ez 
nemcsak a tagjaik kikapcsoló
dásáról szól, hanem a debre
ceni nyugdíjasokat is képvi
selik a maguk módján. ND

Nagy érdeklődés, feszült figyelem  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Látogasson el hírportálunkra!
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rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Bejárat az illatok 
birodalmába
DEBRECEN. Az illóolajok testi 
és lelki hatásairól szóló, úgy-
nevezett illatfürdős előadásra 
várják az érdeklődőket az Új-
kerti Fiókkönyvtárba (Jerikó 
utca 17–19.), csütörtökön 18 
órára. A részvétel ingyenes, de 
előtte regisztrálni kell a http://
rebrand.ly/aroma-zsur-re-
gisztracio linken.  HBN

A Tócó vízfolyás 
a város múltjában

DEBRECEN. Egykor halban gaz-
dag folyó volt a Debrecen 
nyugati részén manapság ál-
talában csak csörgedező Tócó 
patak, gátakkal duzzasztott 
vize pedig alig több mint 
másfél évszázada még vízi-
malmokat is hajtott. Egyebek 
mellett erről lesz szó Papp Jó-
zsef helytörténeti kutató ve-
tített képes előadásán a Méli-
usz Központi Könyvtárában, 
a Bem téren, szerdán délután 
fél öttől.  HBN

Wallenbergre és 
művére emlékezve
DEBRECEN. A Debreceni Zsidó 
Hitközség Bajcsy-Zsilinszky 
utcai székházában tartják a 
Raoul Wallenbergre emlékező 
országos vetélkedő egyik elő-
döntőjét szerdán, melyen hét 
hazai és egy beregszászi csa-
pat vesz részt. A kérdéskörök 
ebben az évben az antisze-
mitizmus, az embermentés, 
a rasszizmus, a xenofóbia, a 
tolerancia, a szegénység és a 
trianoni békeszerződés kö-
vetkezményei.  HBN

A kecsuák földjére 
utaznak segíteni
DEBRECEN. Peruba utazik or-
vosi misszióra a debreceni 
kötődésű dr. Then Simon 
gyermekorvos és felesége, 
Gáborjáni Szabó Fruzsina. 
Munkájukkal azt szeretnék el-
érni, hogy a kecsua indiánok 
megtapasztalják Isten sze-
retetét: magas szintű orvosi 
ellátást és jó oktatást kapja-
nak. A házaspár a terveiről 
csütörtökön 18 órától ingye-
nes előadást tart a Nagytemp-
lom gyülekezeti termében. 
Ünnepélyes kibocsátásukat 
a vasárnap 10 órakor kezdő-
dő istentiszteleten tartják a 
Nagytemplomban dr. Fekete 
Károly püspök által.  HBN

Papp József  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍVUM

A Then család  FOTÓ: ARCHÍV

Temérdek ételt mentenek meg
Több mint száz adag 
ragut főznek a rászoru-
lóknak az el nem adott 
alapanyagokból.

DEBRECEN. A Food Not Bombs 
kezdeményezés részeként 
2018 novembere óta egy 
önkéntesekből álló lelkes 
csapat havonta egyszer 
szombatonként végigjárja a 
debreceni piacokat és össze-
gyűjti a kidobásra ítélt, ám 
még fogyasztható zöldsége-
ket, gyümölcsöket, majd ételt 
készít azokból a rászorulók-
nak. Andráskó Dániel koor-
dinátor elmondta, ezeknek 
a termékeknek legtöbbször 
csak szépséghibái vannak, 
meg vannak nyomva, esetleg 
túl aprók, emiatt az árusok 
nem tudják eladni azokat.

– Jelenleg a józsai, a malom-
parki és a Nagypiacról gyűjt-
jük össze az alapanyagokat, 
amelyekből a nap folyamán 
elkészítjük az ételeket. Mivel 
élelmiszer-biztonsági okok-
ból húst nem vehetünk át, 
kizárólag vegetáriánus, illet-
ve vegán fogások készülnek 
– hangsúlyozta. 

Egyre több a felajánlás
Hozzátette, a kezdeményezés 
azon túl, hogy a rászorulók 
érdekét is szolgálja, felhívja a 
figyelmet arra, hogy mennyi 
élelmiszert meg lehet menteni, 
ha az emberek jól gazdálkod-
nak vele. – Mindemellett a vega 
és vegán életmódot is meg tud-
juk mutatni. Ugyanakkor sen-

kit nem akarunk meggyőzni 
arról, hogy ezentúl így éljenek, 
hiszen az önkénteseink nagy 
része is fogyaszt húst.

– A piaci árusok hozzáál-
lása igen változó, de ma már 
sokkal jobb a viszony, a rend-
szeresen segítők köre is folya-
matosan bővül mindhárom 
helyszínen. A Nagypiacon 
eleinte szkeptikusan fogad-
tak minket, de mára megba-
rátkoztak velünk. Józsán van 
egy eladó, akitől már a kez-
detektől igen sok alapanya-

got tudunk hozni, előfordult 
olyan is, hogy az összegyűj-
tött zöldség és gyümölcs több 
mint a fele tőle érkezett. To-
vábbá a malomparki kispia-
con is árul egy személy, akitől 
mindig kapunk segítséget, ő 
sokszor nem is csak abból a 
portékából ad, amit már nem 
tud értékesíteni – fejtette ki. 
Elmondta, az akciók előtt egy 
héttel szórólapozni is szoktak 
a piacon, hogy az eladók kellő 
időben értesüljenek, és eset-
leg félre tudják tenni a nekik 
szánt élelmiszert.

A főzések alkalmával általá-
ban 120-140 adag ragu készül 
el a Baross utcán, a gyümöl-
csökből pedig rendszerint 
gyümölcssaláta lesz, míg a 
szebb portékát frissen adják 
át. Az év végétől kezdve a 
debreceni csomagolásmentes 
bolt is segíti a munkájukat, az 
általunk felajánlott összegből 
januárban tésztát is tudtak tá-
lalni köretként.

Pozitív visszajelzések
– A készételt több helyre 
szállítjuk el, kapnak belőle 

a Wesselényi utcai éjjeli me-
legedőben, a Derék utcán, a 
Mosolyvirág Nagycsaládo-
sok Debreceni Egyesületé-
ben, valamint a Nap utcán, a 
Családok Átmeneti Otthoná-
ban is. A Refomix Nonprofit 
Kft. az önkéntesektől nem 
vehet át készételt, ezért ők 
igényfelméréssel segítik a 
munkánkat, minden alka-
lommal értesítenek minket 
arról, hogy hány emberre 
számíthatunk. A kezdetek-

kor, míg csak 5-6 önkéntes 
volt, az akciót követően mi 
is megvacsoráztunk, de ma 
már nem érezzük úgy, hogy 
ez beleférne, elvégre alkal-
manként 10-20 segítő is jelen 
van. Szeretnénk azt hinni, 
hogy az emberek örülnek a 
munkánknak, szerencsére a 
visszajelzések igen pozitívak 
annak ellenére is, hogy nem 
tradicionális magyar ízekkel 
készülünk – magyarázta a 
koordinátor.  BR

Főzéshez készülődnek az önkéntesek  FOTÓK: ÁRENDÁS RÓBERT

Most is szeretünk utazni
Népszerűek lettek a 
Debrecenből induló 
repülőgépjáratokkal 
megközelíthető turisz-
tikai célpontok.

DEBRECEN. A szervezők ösz-
szesítése alapján összesen 
csaknem 7 ezren voltak kí-
váncsiak a vasárnap véget ért, 
háromnapos Debreceni Uta-
zási Vásárra, amelyet a Köl-
csey Központban tartottak.

A legsikeresebb
A szervezők szerint több ki-
állító kiemelte, hogy szeretik 
ezt a debreceni vásárt, mert 
tapasztalataik szerint a láto-
gatók nagy része konkrét uta-
zási céllal érkezik, és valóban 
utazni szeretnének, ugyanak-
kor nyitottak az ajánlatokra 
is. A visszajelzések alapján 
a részt vevő vállalkozások 

egybehangzóan továbbra is a 
legsikeresebb vidéki utazási 
kiállításként tartják számon a 
debreceni vásárt.

Elmondásuk alapján az uta-
zási trendek megváltoztak, 
mostanában egyre többen 
már novemberben, decem-
berben lefoglalják a követke-
ző nyáron használni kívánt 

szállásukat. Az is kiderült a 
rendezvényen, hogy nagyon 
népszerűek lettek a Debre-
cenből induló repülőgépjá-
ratokkal megközelíthető úti 
célok. A látogatók közül a 
legtöbben Bulgáriába, Hor-
vátországba, Görögországba, 
Törökországba szeretnének 
elutazni.  HBN 

A legtöbben szombaton látogattak el a vásárba   FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Látogasson el hírportálunkra!

A fiatalok is segítenek
Andráskó Dániel elmondta, 
az öntevékeny csoportjukhoz 
bárki csatlakozhat, esemé-
nyeiket folyamatosan hirde-
tik a Facebook-oldalukon. 
Megjegyezte, jelenleg 40-50 
olyan személy van, aki már 
több alkalommal is megfor-
dult náluk. 

A segítők kemény magját 
leginkább a középkorú, illet-
ve idősebb korosztály adja, 
ám az utóbbi időben, főleg 
a tanítási időszakban, egyre 
több fiatal is bekapcsolódik 
a munkába, ami nem megle-
pő, hiszen a fenntarthatóság 
mint téma minden korosz-
tályt érint. – Decemberben 

egy fenntarthatósági vásáron 
is részt vettünk, így még töb-
ben megismerhettek minket. 
A helyszínen becsületkasz-
szát állítottunk fel, hambur-
gereket sütöttünk, az ebből 
befolyt összeget pedig új há-
mozók és kések vásárlására 
fordítanánk. Az önkéntesek 
részéről a segítségnek anyagi 
vonzata nem igazán van, az 
induláskor is csak arra kértük 
őket, hogy ha vannak otthon 
felesleges eszközeik, azokat 
hozzák el. Az alapanyagok 
adottak, a fűszereket és a gáz-
palackokat pedig kisebb-na-
gyobb felajánlásokból finan-
szírozzuk.Mindenki kiveszi a részét a munkából

Emlékpont lett egy 63 
esztendős borozó
DEBRECEN. A Civisporta.hu 
online helytörténeti portál 
szerzőinek köszönhetően 
Debrecen egy újabb kultikus 
pontja, egy borozó kapott „Cí-
visporta-emlékpont” táblát.

A Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
szám alatti vendéglő 1957-
ben nyílt meg, és ma a város 
egyik legrégebbi, folyama-
tosan működő ilyen helye. A 
kimérés a kulináris élvezetek 
mellett azóta irodalmi és kép-
zőművészeti programokkal is 
várja a vendégeket.

Helytörténeti értékek
Az ünnepi ceremónia előzmé-
nye, hogy Balogh Tamás Zol-
tán történész, a Podmanicz-
ky-díjjal is elismert Balogh 
László és dr. Horváth Péter 
2017-ben útjára indította az 
online helytörténeti portálját. 
A Civisporta.hu elsősorban a 

debreceni és a városhoz kö-
tődő kulturális, helytörténe-
ti értékekről szóló legújabb 
kutatási eredmények közzé-
tételét tartja a legfontosabb 
céljának. Működése egyik új 
területe a „Cívisporta-emlék-
pontok” megjelölése.  VA

Kovács István (balról) és Balogh 
László  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER
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Ex libris, megmutatják 
magukat a helységek
Nyújts feléje védő kart! 
– magyar kultúra napi 
bejelentések Vámos-
pércsen.

VÁMOSPÉRCS. Január 22-én 
rendhagyó kulturális utazás-
ra hívta közönségét Csorba 
Terézia helytörténeti kutató, 
az érsemjéni Kazinczy–Frá-
ter–Csiha Emlékmúzeum 
gondnoka Vámospércsen. Az 
előadó nem kisebb feladatra 
vállalkozott a magyar kultú-
ra napján, minthogy ízelítőt 
adjon Kazinczy Ferenc és a 
Kazinczy-tanítvány Kölcsey 
Ferenc érmelléki és hajdúsági 
kötődéseiről, a korabeli kap-
csolatrendszereikről, család-
történeteikről, végeredmény-
ben arról a közegről, amiből 
a két jeles szépíró és iroda-
lomszervező származott, 
és ahonnan Kazinczy útja a 
nyelvújításig, Kölcseyé pedig 
a nemzeti himnusz megírásá-
ig ívelt.

Meghirdetik országosan
Csorba Terézia több olyan ku-
riózumszerű, eddig kevésbé 
ismert Kazinczy-levélrész-
lettel is megörvendeztette 
hallgatóságát, amelyek vá-
mospércsi kötődésűek. Az 
eseményen elhangzott maga 
a szülinapos vers is, Kölcsey 
fő műve, Somogyi László 
Gábor alpolgármester meg-
rendítő előadásában. Ménes 
Andrea, a legkisebb hajdú-

város polgármestere, ünnepi 
beszédében kifejezte abbéli 
örömét, hogy a Petőfi Irodal-
mi Múzeum rangos irodal-
mi ösztöndíja Vámospércs 
dísz polgárának, Térey János 
Babérkoszorú-díjas költőnek 
vette fel a nevét, valamint 
bejelentette, hogy a városi 
önkormányzat a Pircsike Vá-
mospércsi Közművelődési 
Egyesülettel karöltve idén is 
meghirdeti országos exlibris 
pályázatát.

Konyárra érkezett a tárlat
– A nemzeti összetartozás 
évének keretében, a trianoni 
békediktátum centenáriu-
mán a célunk: párbeszédbe 
lépni egy-egy határon túlra 
szakadt (erdélyi, felvidéki, 
kárpátaljai, délvidéki) falu-
val, községgel, várossal, ter-
mészeti tüneménnyel a kép-

zőművészet formanyelvén. 
Úgy gondoljuk, az exlibris 
műfaja alkalmas lehet arra, 
hogy különböző településar-
cokat, településmotívumo-
kat, helyszíneket, városz-
szimbólumokat jelenítsenek 
meg, kellő kreativitással, 
vizuális leleményességgel, 
technikai megkötések nél-
kül, mintegy közel hozva 
hozzánk a távollévő, örökre 
sajgó régiókat – Kányádi Sán-
dor nyomán a »vannak vidé-
kek«-et – fogalmazott Ménes 
Andrea.

Az alkotásokat május 10-ig 
várják a szervezők. A magyar 
kultúra „hosszú napja” ezzel 
nem ért véget: délután nyílt 
meg ugyanis a konyári Mű-
velődési és Ifjúsági Házban a 
Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely tárlata.

 KORPA TAMÁS

 Színházi előadás, majd örömének
Hajdúdorogon a Csíki Játékszín művészei által megálmodott, Játszótársak című 
előadását tekintették meg az érdeklődők a magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett városi ünnepségen. Az egyórás elő adásnak a mozi színházterme adott 
otthont, ahol Kosztolányi Dezső műveiből szemezgetett a Csíkszeredából érke-
zett két fiatal művész, Némethy Zsuzsa és Bilibók Attila. A hét második felében a 

Himnusz megírásának évfordulója előtt tisztelegve a Görög Demeter Művelődési 
Ház szervezésében a város oktatási intézményeinek tanulói adtak zenés, irodalmi 
műsort. A „Válogatás a magyar kultúra gyöngyszemeiből” elnevezésű esten Jeles 
Erzsébet, a Mészáros Károly Városi Könyvtár intézményvezetője mondott ünnepi 
beszédet.  FOTÓ: MISKA ANDREA

Ménes Andrea Kányádi Sándort idézte  FOTÓ: KORPA TAMÁS

Röviden

Elismerés érkezett 
a Balaton mellől
PÜSPÖKLADÁNY. Emléklapot 
kapott Faragó Zoltán, a püs-
pökladányi polgárőr-egye-
sület vezetője a gyenesdiási 
kollégájától a Gyenesdiási 
Polgárőr és Vízi Egyesület ér-
dekében 2019-ben végzett 
kiemelkedő vendég polgárőr-
szolgálat elismeréséül. A la-
dányi polgárőrök évek óta 
segítik a Balaton-parti egye-
sület munkáját a nyári hóna-
pokban.  HBN

Derecske az idén 
is tart disznótort

DERECSKE. Ebben az évben is 
megtartja Derecske a hagyo-
mányos disznótoros napot 
és a téli vásárt. Az esemény 
február 1-jén, szombaton, 8 
órától lesz a város központ-
jában. A vásáron megyénk 
több települése kínálja majd 
a rá jellemző portékákat, míg 
a disznótorban a sok helyről 
érkezett csapatok elhozzák és 
kóstoltatják tájegységük disz-
nótoros ételeit.  HBN

Eltávolították 
a veszélyes fát
BERETTYÓÚJFALU. Ágak zuhan-
tak az útra vasárnap délelőtt 
a 42. számú főút 35-ös kilo-
méterszelvényénél. A berety-
tyóújfalui és hajdúszoboszlói 
hivatásos tűzoltók motoros 
láncfűrésszel távolították a 
közúti forgalmat veszélyezte-
tő fát – tájékoztatta a Naplót 
Papp-Kunkli Nóra, a kataszt-
rófavédelem szóvivője.  HBN

Hungarikumok 
világában a diákok

HAJDÚNÁNÁS. Újabb forduló-
hoz érkezett a városi könyvtár 
által szervezett Mindentudók 
vetélkedősorozat. A forduló-
kon 3 fős általános iskolai csa-
patok vehetnek részt, min-
den fordulón más-más 3-6. 
osztályosokkal. A 2. alkalom 
témái a hungarikumok vol-
tak. A résztvevők mindegyike 
kapott ajándékot.  FA

Kívül és belül is 
felújítják a házat
NAGYHEGYES. Szálláshely-jel-
legű épületté kívánja alakí-
tani az önkormányzat az Al-
kotmány utca 3. szám alatti 
ingatlant. A pályázati támoga-
tásból és települési önerőből, 
összesen mintegy 9,4 millió 
forintból megvalósuló beruhá-
zásban kicserélik a nyílászáró-
kat, elvégzik az akadálymen-
tesítést, továbbá burkolják és 
festik az épületet.  HBN

Tavaly is volt, idén is lesz  FOTÓ: K. P.

Az egyik csapat  FOTÓ: FEKETE A.

Látogasson el hírportálunkra!

Sík Sándor verseivel 
ünnepeltek Nyíracsádon
NYÍRACSÁD. A magyar kultú-
ra napján idén is a községi 
könyvtárban emlékezett a 
település érdeklődő közön-
sége Himnuszunk születésé-
re. Az egybegyűlteket Varga 
Józsefné intézményvezető 
köszöntötte. A verses-zenés 
délutánon Erdélyi Márta 
Sesztina-díjas versmondó Sík 
Sándor, a magyar katolikus 
költészet legnagyobb alakjá-
nak verseiből készített össze-
állítását mutatta be a közön-

ségnek. A versgyöngyszemek 
között elhangzottak ismert 
és kevésbé ismert alkotások 
is. Ilyen volt többek között 
a költő 1945 után tiltólistára 
került, ezért talán kevésbé is-
mert csodálatos műve, a Laj-
torjásszekér, melyről Erdélyi 
Márta úgy nyilatkozott, hogy 
Sík Sándor ezzel a versével 
hívta fel a figyelmét a min-
denkori utókornak, hogy a 
hazát, a hitet és a templomot 
mindig őrizni kell.  KZE

Erdélyi Márta Nyíracsádon is szavalt  FOTÓ: KEDVES ZILAHI ENIKŐ
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   felújítás!

Kopott beltéri ajtók 
felújítása bontás nélkül!

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu

KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, 
Debrecen, Kard u. 57.

�  bontás és törmelék nélkül
�  soha többé ajtófestés
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�  időjárásálló, szép új felület
�  növelje biztonságát
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RÉGIBŐL ÚJAT, 
bontás nélkül.
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+36 52 500 201

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, ÉRTÉKESÍTÉS: (Debrecen, Hunyadi 
utca 1-3; tel: +36-52-518-400, e-mail: info@fonixinfo.hu); 

 (Nagytemplom mögötti Emlékkert, tel.: +36-20-450-0506, info@visitdebrecen.
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Időzített bomba ketyeg a zsebünkben?
Egy biztos: ha regiszt-
rálunk egy internetes 
oldalra, akkor vállal-
nunk kell annak kocká-
zatát is.

DEBRECEN. A 21. században 
szinte nincs olyan ember, 
akinek ne lenne telefonja, 
számítógépe, sőt, sokszor 
azt is mondják, aki nincs a 
világhálón regisztrálva va-
lamelyik közösségi oldalon, 
az nem is létezik. Az utóbbi 
kijelentésen talán el is mo-
solyodunk, viszont sokkal 
komolyabban kell venni az 
„interneten való létezésün-
ket”, hiszen rengeteg adatot 
kiadunk magunkról, má-
sokról, ami legfőképpen a 
kiberbűnözőknek kedvez. 
Az adatvédelem nemzetkö-
zi napja alkalmából lapunk 
felkereste Makay Józsefet, a 
Makay Kiberbiztonsági Kft. 
vezetőjét, akitől megtudhat-
tuk, hogyan védhetjük meg 
magunkat az adathalászok-
kal szemben, mire képesek 
egyes technikai eszközök, 
továbbá hogyan ismerhetjük 
fel a „hamis weblapokat”. – 
Az adatvédelemről muszáj 
beszélni, ugyanis manapság 
minden korábbinál több ada-
tot rögzítünk magunkról, és 
rögzítenek mások rólunk. 
Ezeket kulcsfontosságú vé-
deni a jogosulatlan felhasz-
nálástól és az adatlopástól, 
ha nem szeretnénk áldozatul 
esni kibertámadásoknak és 
biztonsági incidenseknek. 
Általánosságban a felhasz-
nálók nincsenek tisztában 
azzal, hogy a kütyüiken min-
den elkészített fotót, leütött 
billentyűt, elküldött üze-
netet, megtekintett tartal-

mat és lényegében minden 
tevékenységet (még a séták 
útvonalát is) rögzítik és fel-
dolgozzák nagyvállalatok 
sokszor nagyon gyengén vé-
dett szerverein – nyilatkozta 
a Naplónak. 

Bankkártyaadatok
Sokszor azzal sem vagyunk 
tisztában, hogy milyen ada-
tokat adhatunk meg az inter-
neten, kattintgatunk folya-
matosan a „Tovább”, illetve a 
„Rendben” gombra, mert mi-
hamarabb túl akarunk lenni 
a regisztráción, de vajon mi-
lyen árat fizethetünk? – A fel-
használóknak jelenleg nincs 
könnyű dolga ilyen téren, 
ugyanis sokszor az is rejtély, 
hogy egy adott alkalmazás 
milyen adatokat „figyel” au-
tomatikusan, a hozzájárulá-
sunk nélkül. Ráadásul arról 
sem egyszerű nyilatkozni, 
miket nem szabad megadni 
sehol, ugyanis az online fi-
zetési felületeken kérhetik 
a bankkártyaadatainkat, a 
regisztrációk alkalmával az 
e-mail-címünket, a hivatalos 
online ügyintézésnél pedig 
lényegében bármit, tehát 
inkább arra kell figyelnünk, 
hogy tudatosan adjuk meg 
az adatainkat, és mindig az 
„igazi” felületeken. Például 
bármennyire is szeretné egy 
telekommunikációs szolgál-
tatótól vagy a NAV-tól kapott 
e-mail, hogy kattintsunk a 
linkre, és adjuk meg a bank-
kártyaadatainkat, inkább ír-
juk be manuálisan az adott 
rendszer hivatalos webcímét, 
és győződjünk meg az e-ma-

il állításairól a biztosan igazi 
helyen – hangsúlyozta.

Kétfaktoros hitelesítés
A szakértő hozzáfűzte, ma-
napság a felhasználói beje-
lentkezési adatok, valamint a 
bankkártyaadatok lopása a leg-
gyakoribb, így mindig érdemes 
alaposan megnézni az adott 
online felület webcímét, és ha 
fennáll a gyanú, hogy nem az, 
aminek kiadja magát, hagy-
juk el a weboldalt, és ne adjuk 
meg semmilyen adatunkat. 
– Javasolt minden internetes 
szolgáltatásban más (nagyon 
erős) jelszót használni, és eze-
ket jelszókezelő alkalmazásban 
tárolni, továbbá (amennyiben 
erre lehetőség van az adott 
szolgáltatásnál) bekapcsolni a 
kétfaktoros hitelesítést is, vala-
mint a bankok már lehetőséget 
biztosítanak úgynevezett (kor-
látozott) virtuális bankkártya 
létrehozására is, amivel meg-
védhetjük a fizikai bankkártyá-
kat és a pénzünket – mondta. 

Kiberbiztonsági szakma
Egy internetes regisztráció al-
kalmával legtöbbször a jelszóra 
fektetjük a legnagyobb hang-
súlyt, tudjuk, használnunk kell 
számokat, kisbetűket, nagybe-
tűket, a terjedelem is adott, de 
akkor miért hallani annyi fiók-
feltörésről? – Sajnos a kiberbiz-
tonsági szakma gyakran tesz 
ajánlásokat naivan olyan jel-
szókövetelményekre, amiket 
a felhasználók nem akarnak 
teljesíteni, vagy csak egysze-
rűen figyelmen kívül hagyják 
ezeket a javaslatokat, vagy ha 
technikailag is megkövetelik 

tőlük, elkezdenek trükközni, 
aminek eredményeként az 
ajánlás célja sem teljesül. Ta-
nulva abból, hogy mostanában 
hetente értesülünk valamilyen 
adatszivárgási botrányról, én 
leginkább a jelszókezelő alkal-
mazások (például a KeePass), 
mindenütt más, akár 20-30 ka-
rakteres, teljesen véletlenül ge-
nerált jelszavak vagy számok-
kal és speciális karakterekkel 
tarkított jelmondatok haszná-
latát, valamint az SMS-kódos/
appos megerősítős kétfakto-
ros hitelesítés bekapcsolását 
javasolnám. Felhasználóként 
jómagam is aktívan élek ezek-
kel a lehetőségekkel, és egy idő 
után mindenki számára telje-
sen rutinná válik a biztonságos 
jelszókezelés gyakorlata – is-
mertette. 

Jelszóvédelmi ajánlások
Makay József arra is ki-
tért, mi történik akkor, ha a 

GPS-navigációt bekapcsoljuk, 
használjuk, és sajnos a vála-
sza nem túl biztató, hiszen 
konkrétan „lekövethetővé” 
válunk. – Amennyiben egy 
alkalmazás hozzáfér a be-
kapcsolt helymeghatározási 
funkcióhoz, akkor nyomon 
követhetik a felhasználókat, 
de ha a felhasználó nem tartja 
be az előbb felsorolt jelszó-
védelmi ajánlásokat, akár 
egy fiókfeltörés áldozatául is 
eshet, amikor például a mya-
ctivity.google.com weboldal-
ról megszerezhetik minden 
tevékenységének (köztük 
a helyváltoztatásának) az 
előzményeit is. Éppen ezért 
javasolt csak akkor használni 
a GPS-funkciót, amikor arra 
szükség van, és csak azoknak 
az appoknak engedélyt adni 
a használatára, amelyeknek 
erre biztosan szüksége van. 
Például egy számológép nem 
ilyen – hívta fel a figyelmet. 

– Ha regisztrálunk egy-egy 
internetes oldalra, akkor vál-
laljuk annak kockázatát, hogy 
az adott internetes portálra 
vagy szolgáltatásba feltöltött 
minden adatunkat (szemé-
lyes adatok, fotók, videók, 
beszélgetések stb.) jogosulat-
lanul használhatják fel, vagy 
illetéktelenek (akár bűnözők) 
kezébe juthatnak, esetleg 
publikusan az internetre szi-
vároghatnak azok – mondta.

Rögzített tevékenység
Ha eddig azon tanakodtunk, 
vajon mennyire lehet időzí-
tett bombaként tekintetünk 
korunk technikai vívmánya-
ira, akkor a következők csak 
megerősítenek abban, hogy 
igenis el kell gondolkodnunk: 
mit osztunk meg, adunk ki 
magunkról, és mit nem! A 
szakértőnek a következő kér-
dést tettük fel: a telefonunk 
hall minket? – Ez a kérdés 
gyakran felvetődik, és tech-
nikailag manapság semmi 
akadálya nincs egy ilyen meg-
valósításának, mindenesetre 
úgy gondolom, hogy a minket 
körülvevő zaj miatt (például 
az alkalmazás nem tudhatja 
biztosan, hogy a 30 fős irodá-
ban ki is beszélt új autó vásár-
lásáról, és kinek kellene rek-
lámoznia azt) ennek kevés az 
esélye, ugyanis a valóban rög-
zített online tevékenységünk 
bőven elegendő arra, hogy 
egy fejlett algoritmus kitalál-
ja, mit szeretnénk vagy mire 
fogunk gondolni mondjuk 2 
nap múlva. Ettől függetlenül 
persze semmi sem zárható 
ki, hiszen volt már példa arra, 
hogy egy-egy nagyvállalat 
titkos kísérleteket végzett új 
reklámlehetőségek után ku-
tatva – tudhattuk meg.  
 NAGY EMESE

Az adatvédelemről muszáj beszélni, ugyanis manapság minden korábbinál több adatot rögzítünk magunkról, és rögzítenek mások rólunk  FOTÓ: AFP

Mit tudhatunk az adathalászokról?
– Ők olyan internetes kiber-
bűnözők, akik hamis (az ere-
detihez nagyon hasonlító), 
kifejezetten adatok jogosu-
latlan megszerzésére és rög-
zítésére kifejlesztett webla-
pokra csalják e-mailben vagy 
üzenetben az internetezőket. 
A leggyakrabban Facebook-, 
Telekom-, NAV- és banki fe-
lületek hamis, adatlopó má-
solataival találkozhatunk a 
mindennapokban. Ezért is 
fontos, hogy mindig manuáli-
san, a webcím kézi begépelé-
sével látogassunk el egy-egy 

oldalra vagy bejelentkezési 
felületre. Így például ha a 
Facebook kéri váratlanul a 
bejelentkezési adatokat, ne 
dőljünk be, jó eséllyel már 
a webcím is árulkodó lesz – 
kezdte a szakember.

Majd hozzátette: – Sajnos 
nincs olyan rövid, univerzá-
lis javaslat, ami az élet min-
den területén alkalmazható 
lenne (minden oldalról vé-
dené a felhasználót), de én 
kifejezetten ajánlanám az 
internetről ingyenesen le-
tölthető „IT biztonság köz-

érthetően” című kiadvány 
legfrissebb verzióját (htt-
ps://njszt.hu/hu/webform/
it-biztonsag-kozerthetoen), 
amiben a szerzők minden 
fontos és életszerű témába 
belemennek az online biz-
tonságtudatosságot illetően. 
És persze emellett is tele van 
az internet olyan cikkekkel, 
amikből nagyon hasznos 
praktikákat ismerhetünk 
meg akár a felhasználói fiók-
jaink, az adataink és a pén-
zünk védelmére – mondta 
végül.

Látogasson el hírportálunkra!

Nincs olyan rövid, 
univerzális javaslat, 
ami az élet min-
den területén al-
kalmazható lenne.  
MAKAY JÓZSEF

Akár hitelt is igényelhetnek a nevünkben
A kiberbűnözők a NAV, 
az E.ON és a PayPal 
nevében is próbálnak 
adatokat ellopni az 
ügyfelektől.

DEBRECEN. A PayPal nevében 
folyó adathalászat a legve-
szélyesebb – olvashatjuk a 
www.life.oldalon –, a csalók 
itt nemcsak bankkártyaada-
tokat, hanem saját fotót is 
kérnek személyi okmánnyal 
együtt. Az egyre gyorsabb 
ütemben fejlődő deepfake 
technológia miatt egy ilyen 
fotó megosztásával súlyos 
problémákat okozhatunk 
magunknak, mert az adat-
halászok ezzel akár hitelt is 
igényelhetnek a nevünkben – 
hívja fel a figyelmet Solymos 

Ákos, a Quadron Kibervédel-
mi Kft. szakértője. 

Még csak pár hét telt el az 
évből, de már szinte minden 

olyan jelentősebb szervezet 
nevében megérkeztek Ma-
gyarországra azok a levelek, 
amelyek tavaly is komoly 

problémákat okoztak mind 
az ügyfeleknek, mind a szol-
gáltatóknak. „A biztonságod 
számunkra a legfontosabb” – 
olvasható egy, a PayPal online 
fizetési rendszer ügyfeleinek 
adatait halászó hamis webol-
dal képernyőjén. 

Napokon belül, egymást 
követve érkezett adathalász 
e-mail az E.ON, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (NAV), valamint 
a PayPal nevében. Míg az E.ON 
esetében egy nem létező, pár 
ezer forintos számla befizetése 
kapcsán akarták ellopni mind 
az összeget, mind a felhaszná-
ló kártyaadatait, addig a NAV 
hamis oldalán már egy 73 ezer 
forintos adó-visszatérítésre 
hivatkozva próbálják meg az 
állampolgárok adatait megsze-
rezni. HBN

A kiberbűnözés nem ismer határokat  ILLUSZTRÁCIÓ: AFP

Ne feledjük: nem kell mindent 
megosztani!  FOTÓ: AFP

Az bizony ott is marad…
DEBRECEN. Manapság a „szelfi-
zés” korát éljük, szeretünk 
minden pillanatot megörö-
kíteni. Már nem muszáj egy 
nagyobb volumenű esemény 
ahhoz, hogy elővegyük te-
lefonunkat, és kattintsunk 
párat; előszeretettel készí-
tünk képet kedvenceinkről, 
az általunk vagy éppen az 
étteremben készült ételek-
ről. Voltaképpen mindegy, 
hogy mit fotózunk, csak fo-
tózzunk, amit pedig meg-
örökítünk, azoknak nagyobb 
százalékát meg is osztjuk az 
interneten, nem törődve a 
veszélyekkel, nem ismerve a 
következményeket. 

Elfelejtjük: amit feltöltünk 
arra a bizonyos „felhőre”, az 
ott is marad, éppen ezért kell 
elővigyázatosabbnak lenni. 
 HBN
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Télen sem alszik a föld 
Közelebb kerülnek az 
időjárási frontrendsze-
rek hazánkhoz.
MEZŐGAZDASÁG. Az őszi beta-
karítások után azt hihetnénk, 
megáll az élet a mezőgazda-
ságban, ez azonban nem így 
van. Több olyan feladatot is 
elvégezhetnek a gazdálkodók 
a hideg téli napokon, amik 
megkönnyítik a tavaszi mun-
kákat a földeken. A szántóföl-
dön elsősorban a mezei pocok 
ad munkát a növénytermesz-
téssel foglalkozóknak. A ká-
rosító nyáron szinte minden-
hol megtalálható, télen pedig 
igyekszik olyan területekre 
telepedni, ahol növényi taka-
ró található.

Pocokirtás
A szakemberek szerint a vé-
dekezést akkor kell megkez-
deni ellenük, ha 100 négy-
zetméter területen 6-8 lakott 
járatot találunk. Nagy terü-
letekre szántóföldi gépekkel 
kipermetezhető kemikáliákat 
lehet beszerezni az üzletek-
ben. Ezek jól alkalmazhatóak 
a mezei pockok ellen.

Az őszi vetések továbbra is 
jól telelnek, ősszel ideálisan 
megerősödtek, az egy évvel 
ezelőttinél sokkal jobb álla-
potban vannak. Eddig nem 
fordult elő olyan komolyabb 
fagy, ami hótakaró nélkül 
kárt okozott volna a növényi 
állományokban. Ugyanakkor 
a kártevőket és a különböző 
kórokozókat sem ritkította 
eddig kemény hideg.

Sok gazda a szezon után 
nem nyúl hozzá a permete-
zőgépekhez, így az azokban 
maradt minimális permet-
szer lerakódik a rendszerben. 
Tavasszal lassan kioldódik a 
többi permetszer hatására. Ha 
ez olyankor történik, amikor 
arra érzékeny növényt perme-
tezünk, komoly károk is kelet-
kezhetnek a vetésben – osztja 
meg tapasztalatát Taskó Jó-
zsef, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara megyei elnöke. 
A gépek kimosására többféle 
készítmény számításba jö-
het, így a mindennapi életben 
használt trisó, hipó, szalmiák. 
Ezek valamelyikének oldatát 
célszerű alkalmazni. A mosó-
vizet – mivel az üzemekben 

nincs megsemmisítő hely – 
azon a táblán célszerű kiper-
metezni, ahol utoljára hasz-
náltuk a gépet.

Állattenyésztés
Az állattenyésztésben adódik 
több tennivaló a téli időszak-
ban. A takarmányozásra, a 
szaporulatok kezelésére külö-
nösen oda kell figyelni. Az el-
lés fokozott gondosságot igé-
nyel, és ha szükséges, be kell 
avatkozni – mondja el a szak-
ember. – Segíteni kell, hogy az 
anyaállat elfogadja kicsinyét, 
fontos szerepe van, hogy az 
újszülött hozzájusson az első 
úgynevezett fröccs tejhez. A 
szabadban tartott húsmar-
háknál meg kell óvni a kicsi-

nyeket a hidegtől is – hangsú-
lyozza.

Az előttünk álló napok-
ban már közelebb kerülnek 
az időjárási frontrendszerek 
hazánkhoz. Kedden és szer-
dán sokfelé megerősödik, he-
lyenként viharossá fokozódik 
a délnyugati, majd nyugati 
szél. A hőmérsékletben több-
fokos enyhülés valószínű. Ko-
molyabb lehűlés a hosszabb 
távú, emiatt bizonytalanabb 
számításokban sem látszik a 
következő 10-14 nap során. 
A nappalok egyre gyorsuló 
ütemben hosszabbodnak, 
a következő egy hét során 
mintegy 18 percet.

PAP GYULA 
gyula.pap@eszak.hu

A téli időszakban a takarmányozásra különösen oda kell figyelni  FOTÓ: ÉKN

A mézes ügyeket újra 
kell tárgyalni az EU-ban
Az európai mézpoliti-
ka jelenleg  nem nyújt 
elegendő védelmet a 
méztermelők számára.

BRÜSSZEL. Az európai méz-
politika teljességgel tart-
hatatlan, hiszen nem nyújt 
elegendő védelmet a labora-
tóriumi körülmények között 
létrehozott, főként Ázsiából 
érkező műmézekkel szem-
ben, ezzel teljesen tönkrete-
szi az európai mézpiacot és 
a méztermelőket – jelentette 
ki Nagy István agrárminiszter 
Brüsszelben, magyar és spa-
nyol méztermelők tüntetésén 
elmondott nyilatkozatában 
hétfőn.

Szigorúbb szabályozást!
Az agrárminiszter hangsú-
lyozta: az Európai Bizottság-
nak újra kell nyitnia a méz-
irányelvről szóló dossziéját, 
ugyanis sokkal szigorúbban 
meg kell határozni, és a 
mézes üvegeken feltüntetni a 
méz eredetét. Meg kell nevez-
ni, hogy mely országból szár-

mazik a termék, és milyen 
arányokban tartalmaz euró-
pai és más eredetű mézet.

Tüntettek a méhészek
Elmondta, a méhészek brüsz-
szeli tüntetése hozzájárul 
ahhoz, hogy az uniós tagor-
szágok miniszterei az Európai 
Bizottsággal folytatott tárgya-
lások során védeni tudják a 
beporzókat és az európai méz 
minőségét. 

„Az európai méhészek is 
szigorú eredetvizsgálatot, a 
címkézés és európai védje-
gyek révén pedig nyomon 
követhetőséget szeretnének 
az európai eredetű méznek” 
– közölte.

Nagy István kiemelte: a mé-
hészet kis ágazat, ugyanakkor 
stratégiai ágazatról van szó, 
hiszen a méhek beporzótevé-
kenységétől függ, hogy meg-
felelő mennyiségű étel van-e 
az asztalokon. Ha a méhészek 
tönkremennek, nincsenek 
méhek, nincs beporzás, az 
élelmiszerek kétharmada el-
tűnik az áruházak polcairól - 
figyelmeztetett.  MTI

Az üvegeken fel kell tüntetni a méz eredetét (illusztráció)  FOTÓ: ÉKN

Leleményes és sikeres a 
hazai gazdaságpolitika
Matolcsy György a 
Rubik-kockához hason-
lítja a magyar gazda-
ságpolitikát. 

BUDAPEST. Miért is ne ismer-
hetnénk fel a rokonságot a 
Rubik-kocka és a magyar gaz-
daságpolitika között: elvégre 
mindkettő magyar, lelemé-
nyes és sikeres – teszi fel a 
kérdést legújabb írásában a 
jegybank elnöke.

Egyszerre játék és tanulás
Matolcsy György egy hétfői 
írásában azt fejtegeti: a Ru-
bik-kocka meghódította a vi-
lágot, mert tükrözi a modern 
élet, technológia, politika, 
pénz és sport működését. 
Minden ellentét igaz rá: egy-
szerre játék és tanulás, egy-
szerű és bonyolult, egyéni és 
közösségi, mint a magyar gaz-

daságpolitika, mint a magyar 
modell, „mint mi magyarok” 
– írta a Növekedés.hu-n.

„Gazdaságpolitikánk szin-
tén hat alapszínből áll össze, 
ezeket keverjük, arányuk pil-
lanatról pillanatra változik, 
rugalmasan változtatható, 
szinte végtelen a régi és új 
ötletek kombinációja” – fo-
galmazott, majd ismertette 
és kifejtette a gazdaságpoliti-
ka jellemzőit. Ezek: nyersen 
piaci, államkapitalista, nem-
zeti, globális, döntésképes és 
pragmatikus, illetve hosszú 
távú fenntarthatóságban gon-
dolkodó.

Megjegyezte azt is, „ezért 
kívülről időnként érdesnek, 
hegyesnek és önfejűnek lát-
szunk. De a jövő, reméljük, 
a költőt igazolja: »A düh tig-
risei bölcsebbek a betanított 
paripáknál«” – idézte William 
Blake-et. MTI

Új jegykiadó automaták a MÁV-nál    
Az automaták mellett 
megújul a teljes webes 
jegyvásárlási felület.
BUDAPEST. Mintegy 4,6 milli-
árd forintból 375 új jegykiadó 
automatát telepít a MÁV-
Start Zrt. – jelentették be a 
vasúttársaság vezetői hétfőn 
Budapesten. A Nyugati pálya-
udvaron tartott sajtótájékoz-
tatón Homolya Róbert, a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója 
elmondta: jelenleg 178 jegyki-
adó automatával rendelkezik 
a vasúttársaság. 

Népszerű megoldás
Manapság a jegyek hatvan 
százalékát vásárolják az uta-
sok a jegypénztárakban, a 

fennmaradó negyven száza-
lékot az internetes felületen, 

a jegykiadó automatákon és 
a MÁV-applikáción keresztül 

– tette hozzá. Közölte: az új 
berendezésekkel a budapes-
ti elővárosi közlekedésben 
szeretnék teljessé tenni a 
jegyautomaták rendszerét. A 
próbaüzem márciusban kez-
dődik, és év végéig folyama-
tosan helyezik üzembe az új 
automatákat. A fejlesztésben 
lecserélt régi készülékeket 
felújítást követően a nagyobb 
forgalmú vidéki állomásokon 
helyezik majd el – mondta.

Az automaták mellett meg-
újul a teljes webes jegyvásár-
lási felület, és év végére már 
a nemzetközi vonalakra is le-
het jegyet vásárolni a társaság 
honlapján – mondta Homolya 
Róbert, a MÁV Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója. SZB

Sokan használják a jegykiadókat  FOTÓ: ÉKN

A nettó keresetek 87 
százalékkal emelkedtek
Kibővítik a munkás-
szállók építését támo-
gató programot. 
BUDAPEST. Magyarországon 
2010 és 2019 között a családi 
adókedvezményt is figye-
lembe véve a nettó keresetek 
87 százalékkal emelkedtek 
– mondta az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
(ITM) foglalkoztatáspolitiká-
ért felelős államtitkára. 

Dolgozói szállások
Bodó Sándor a sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy kibő-
vítik a munkásszállók építé-
sét támogató programot, így 
2020. január 22. és május 15. 
között már azok a piaci vál-
lalkozások is pályázhatnak, 

melyek azt tervezik, hogy 
olyan munkásszállót építe-
nek, amelyben saját dolgozó-
ik mellett az adott térségben 
található más munkaadók al-
kalmazottait is elszállásolják.     

Bodó Sándor emlékezte-
tett: a szociális partnerek 
között 2018 decemberében 
létrejött kétéves bérmegálla-
podásnak köszönhetően idén 
január elsejétől a bruttó mi-
nimálbér 161 000 forintra, a 
garantált bérminimum pedig 
bruttó 210 600 forintra emel-
kedett. A növekedés mértéke 
2019-hez képest 8 százalékos 
volt. A munkásszállók építé-
sét támogató program 2017-es 
indulása óta több mint 3000 
ember elhelyezése oldódott 
meg.  MTI

Kilencezer milliárdnyi  
a lakossági állampapír
MÁK: tavaly kétszer 
annyi lakossági állam-
papírt vásároltak, mint 
2018-ban.

BUDAPEST. Tavaly kétszer any-
nyi lakossági állampapírt 
vásároltak az emberek Ma-
gyarországon, mint 2018-ban 
– közölte a Magyar Állam-
kincstár (MÁK) pénzforgalmi 
elnökhelyettese hétfőn az M1 
aktuális csatornán.

Jelentős növekedés
Borbély László András 
elmondta: tavaly 1558 
milliárd forinttal nőtt a 
lakossági állampapír mennyi-
sége – amelynek 45 százalé-
kát, mintegy 700 milliárd fo-

rintot a MÁK értékesített –, a 
teljes állomány így több mint 
9000 milliárd forintra emel-
kedett.   

Emelkedő részesedés
A növekedés egyik oka a Ma-
gyar Állampapír Plusz (MÁP+) 
bevezetése, amely a több 
mint 9000 milliárdból mint-
egy 3200 milliárd forintot 
tesz ki – vélekedett. Kiemelte, 
hogy 2011 végén – a kormány 
új adósságkezelési stratégiája 
előtt – az állampapírok állo-
mányából a lakosság közvet-
len részesedése 3,5 százalék 
volt, ami 340 milliárd forintot 
tett ki. A lakosság részesedé-
se 2019-ben 20 százalék volt, 
2020-ban pedig a 25 százalé-
kot is elérheti.  MTI A Rubik-kocka meghódította a világot  FOTÓ: ÉKN

Látogasson el hírportálunkra!
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Gyors segítség baj esetén
Átadták Debrecen első 
Élet Mentő Pontját a 
Hatvan utcán.
DEBRECEN. Magyarországon 
naponta 70 ember veszíti el 
életét hirtelen szívmegállás 
következtében utcán, köz-
területen, mely évente több 
ezer halálesetet jelent. Több-
ségük megmenthető lenne, 
ha valaki perceken belül meg-
kezdené az újraélesztést, a 
mellkasi nyomásokat. Ezt a 
célt szolgálja immár a Hatvan 
utcai Nap Patikában elhelye-
zett félautomata defibrillátor 
is, melyet hétfőn adtak át ün-
nepélyes keretek között.

Időben, szakszerűen
– A korai észlelés, újraélesztés 
és defibrillátorhasználat éle-
teket menthet. Az Élet Mentő 
Pont az Országos Mentőszol-
gálat (OMSZ) védjegye, egy 
társadalmi felelősségvállalást 
tükröző márka, melyhez cé-
gek, vendéglátóhelyek, üzle-
tek, sportlétesítmények, szol-
gáltatók csatlakozhatnak, ha 
megteremtik az azonnali élet-
mentés feltételeit – mondta 
dr. Korcsmáros Ferenc, az 
OMSZ Észak-Alföld régiójá-
nak igazgatója, hangsúlyoz-
va: rendkívül fontos, hogy a 
laikusok is megtanuljanak új-
raéleszteni, hogy minél több 
emberen lehessen segíteni.

A város első Élet Mentő 
Pontja védjegyet a Nap Patika 
érdemelte ki. Dr. Korcsmáros 
Ferenc elmondta, mindez 
azért is fontos, mert a gyógy-
szertárban a rizikócsoportba 
tartozó betegek nagy része 
megfordul, de természetesen 
remélik, minél kevesebbszer 

lesz szükség az életmentő 
eszköz használatára. Arra 
biztatják a helyi cégeket, in-
tézményeket, szervezeteket, 
hogy csatlakozzanak ehhez 
a kezdeményezéshez, hogy a 
város minél több pontján tud-
janak segíteni a bajba jutott 
embereken.

Dr. Ungvári József gyógy-
szertárvezető elmondta, a 
Nap Patika Debrecenben 
harmadikként, 1802-ben nyi-
totta ki a kapuit, és büszkék 
rá, hogy ezentúl akár az új-
raélesztésben is segíthetik az 
embereket.

Telefonos alkalmazás
A napokban számoltak be ar-
ról, hogy elindult a mentők 
munkáját segítő ÉletMentő 
elnevezésű mobilapplikáció 

is, amely gyorsabbá és egy-
szerűbbé teszi a mentőhívást 
a segítségre szorulók számá-
ra. Az ingyenesen letölthető 
és díjmentesen használható 
okostelefonos applikációnak 
nem csak a neve ÉletMentő, 
különböző funkciói szó sze-
rint is életmentők lehetnek.

Az alkalmazás Android- és 
iOS-rendszeren is elérhető, 
valamint minden mobilhá-
lózaton működik. A hívás-
kezdeményezés és az adat-
küldés ingyenes. Az SMS-es 
regisztrációt követően aján-
lott kitölteni a személyes 
felhasználói profilt, vagyis 
megadni a születési évünket, 
a taj-számunkat és az állandó 
lakcímünket. Ezenkívül be-
vihetjük a rendszerbe, hogy 
milyen betegségünk van, mi-

lyen gyógyszereket szedünk, 
mire vagyunk allergiásak és 
hogy milyen idegen nyelvet 
beszélünk. A kismamák akár 
a várandóságukkal kapcsola-
tos adatokat is eltárolhatják a 
profiljukban.

Ha nagy a baj, elegendő a 
kijelző közepén lévő piros 
„MENTŐK” gombra rányom-
ni – a véletlen riasztások elke-
rülése végett a virtuális gom-
bot 3 másodpercig nyomva 
kell tartani. A hívás természe-
tesen ingyenes, valamint a 4G 
hálózaton keresztül történő 
adattovábbításért sem kell fi-
zetni. VK, MTI

Dr. Ungvári József (balról) és dr. Korcsmáros Ferenc az életmentő készülék átadásakor  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Látogasson el hírportálunkra!

Egyre több a beteg, 
de még nincs járvány
Az elmúlt időszakban 
mintegy 30 százalékkal 
nőtt a betegek száma.
EGÉSZSÉG. Erősödő influen-
zaaktivitásról számolt be az 
év harmadik hetét illetően 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ influenza-figye-
lőszolgálata. 

Az ebben részt vevő orvo-
sok jelentései alapján végzett 
becslés szerint az országban 
2020. január 13. és 19. között 
12 370 fő, az előző hetinél 29,9 
százalékkal több beteg for-
dult orvoshoz influenzaszerű 
tünetekkel.

Az év harmadik hetében 
influenzaszerű megbetegedé-
sek halmozódásáról két jelen-
tés érkezett. Fejér megyében, 
egy óvodában – gyermekeket 
és felnőtteket is érintő – ma-
gas lázzal, hidegrázással, 

torokfájással, köhögéssel je-
lentkező légúti járvány ala-
kult ki. A betegek 23,9 száza-
léka 0–14 éves gyermek, 38,8 
százaléka 15–34 éves fiatal 
felnőtt volt. A 35–59 évesek 
korcsoportjába tartozott a be-
tegek 27,4 százaléka, 9,9 szá-
zaléka 60 éven felüliek közül 
került ki.

Megyénkben csökkent
Hajdú-Bihar megyét illető-
en minimális csökkenés ta-
pasztalható. Az év második 
hetében 100 ezer lakosból 
mintegy 92, az év harma-
dik hetében pedig mintegy 
86 beteg kereste fel orvosát 
influenzaszerű tünetekkel. 
Országos viszonylatban 100 
ezer lakos közül 126 beteg 
fordult orvoshoz influenza-
szerű megbetegedés miatt. 
 HBN

Az influenza egyik fő tünete a magas láz  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Biotin: (nem csak) a szépség vitaminja
Az egészséges körmök 
nemcsak szépek, ha-
nem ujjainkat is védik.
SZÉPSÉG. Körmünk egészsé-
géért a rendszeres ápolás 
mellett táplálkozásunkra is 
oda kell figyelnünk! A biotin 
létfontosságú (esszenciális) 
vitamin, a B-vitaminok cso-
portjába tartozik, gyakran 
nevezik szépségvitaminnak 
is, mivel pozitív hatással 
van bőrünkre, hajunkra és 
kéz- valamint lábujjkörme-
inkre. A biotint, más néven 
B7- vagy H-vitamint, tar-
talmazó ételek fogyasztása 
ezért szépségünk érdekében 
is ajánlott. A biotin továb-
bá részt vesz számos fontos 
anyagcsere-folyamatban, így 
a zsír-, a szénhidrát- és a fe-
hérje-anyagcserében – rész-
letezi a Webbeteg.hu.

A biotin serkenti a kör-
mök növekedését. Minél 

gyorsabban nő a köröm, 
annál erősebb, annál ke-
vésbé törékenyebb és ter-

mészetesen annál szebb és 
egészségesebb. Egy egész-
séges felnőtt ember napi 

biotinigénye 30-60 mikro-
gramm. Aki változatosan, 
ugyanakkor kiegyensúlyo-
zottan táplálkozik, minden 
gond nélkül hozzájut ehhez 
a fontos vitaminhoz az elfo-
gyasztott élelmiszerekből. 
Hiányállapot nagyon ritkán 
fordul elő, ha mégis, akkor 
a következő tünetek jelent-
kezhetnek: bőrgyulladás, 
hajhullás, étvágytalanság, 
hányinger, ritkán depresz-
szió valamint az immun-
rendszer legyengülése.

Mit együnk?
Milyen élelmiszerekben ta-
lálható meg a biotin? A biotin 
növényi és állati eredetű élel-
miszerekben is megtalálható. 
Biotinban gazdag a tojássár-
gája, a máj, a diófélék, a sör-
élesztő, a zabpehely, a szója-
bab, a spenót, a sárgarépa, a 
lencse, a csiperkegomba és a 
rizs.  HBN

A vitamin étrend-kiegészítőként is fogyasztható FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Érdekességek 
Hamarosan február, mely a szívtu-
datosság hónapja, ennek kapcsán 
gyűjtött össze néhány érdekessé-
get az Egeszsegkalauz.hu webol-
dal:

• A testünkben lévő érhálózat hossza 
hozzávetőlegesen 96-97 ezer km, ami 
kifeszítve 2,5-szer érné körbe a Földet.
• A vérkeringés a szív pumpáló funkció-
jával 75 billió sejtet lát el oxigénnel és 
tápanyagokkal, ez alól egyedül a szem 
szaruhártyája kivétel.
• A jókedv valóban pozitív hatással 
van szervezetünkre. Egy kiadós neve-
tés akár 20 százalékkal is növelheti a 
vér áramlást testedben, és ez a hatás 
akár 24 óráig is kitarthat.
• Kutatások kimutatták, hogy a jóga 
hatékonyan csökkenti a pulzusszámot, 
ami segít a vérnyomás csökkentésé-
ben.

LÉZER MAGÁNRENDELŐ 
A Magyar Vöröskereszt ajánlásával

DEBRECEN, Mester u. 3–5.
Előjegyzés: (52) 321-798

� urológiai szakrendelés
� baba-mozi, 4D-s szülészeti UH
� reumatológiai szakrendelés lézerrel
� neurológiai szakrendelés
� szívkoszorúér-állapotfelmérés
� Somatoinfra vizsgálat
� bőrgyógyászati szakrendelés
� anyajegyszűrés videodermatoscoppal
� tetoválások eltüntetése lézerrel
� visszerek, seprűvénák eltüntetése műtét nélkül, lézerrel
� 4-féle lézerrel fölszerelt bőrsebészeti műtő
� végleges lézeres szőrtelenítés, verhetetlen áron
� fül-orr-gégészeti szakrendelés lézerrel
� szemészeti szakrendelés és optikai szalon
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ECHO 
MAGÁNRENDELÉSEK

Mammográfi a (klinikai, szűrő 
ultrahang) pajzsmirigy, ér 

has-medence

Debrecen, Kossuth u. 56.
Rendelés: hétfő 900–1100

kedd 900–1200, szerda 1400–1600 
csütörtök-péntek 900–1200

Tel.: 419-949, 30-647-8218
www.echodeb.hu

beutaló, várakozás nélkül!

373077

Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

Debrecen, Bethlen u. 6–8. 
(Mediterrán Ház, a régi OTI-val szemben)

Bejelentkezés: 30/450-60-70
www.kinaigyogymod.hu

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!
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A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 
a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségébe

ÚJSÁGÍRÓ 
munkatársat keres

A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival, a 
Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női-, 
bulvár-, gasztro-, ifjúsági-, gazdasági- és sportmagazin-portfóliójával, 
digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfon-
tosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat 
országszerte.

A „Content fi rst”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele, és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. 

FELADATOK:
• Tudósítások, interjúk, riportok készítése.
• Cikkek írása, szerkesztése.
• Társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális eseményeken, 

rendezvényeken, sajtótájékoztatókon való részvétel, ezekről 
beszámoló, híranyag, illetve kommentár írása.

ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú végzettség.
• Többéves szakmai tapasztalat.
• Jó helyesírás és íráskészség.
• Jártasság és érdeklődés a helyi politikai és szociális ügyekben.
• Jó kommunikációs készség.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, kihívásokkal teli feladatkör.
• Nagyvállalati háttér, jó munkakörülmények.
• Versenyképes bérezés.
• Dinamikus csapat.
• Barátságos munkahelyi légkör.

MUNKAVÉGZÉSI HELY: 
• Debrecen.

Pályázatát 2020. 02. 23-ig a munkakör és a bruttó fi zetési igény 
megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.
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Loki: működött a „kémia”
A DVSC különösen a má-
sodik félidőben játszott 
jól, és négy góllal küldte 
haza az Újpestet.

LABDARÚGÁS. Kiválóan kezdte 
a január végén eljött futball-
tavaszt a DVSC alakulata: a 
piros-fehérek 4–0-ra verték 
az Újpest FC-t szombat este a 
Nagyerdei Stadionban.

Már az első félidőben is 
előszeretettel alkalmazta Vi-
telki Zoltán csapata a letáma-
dást, ám a szünet előtt még 
nem találtak be a hajdúsági-
ak. A második játékrész azon-
ban már meghozta a gólokat 
is. Előbb Szécsi Márk dup-
lázott,majd Bódi Ádám volt 
eredményes tizenegyesből, 
végül Babatunde Adeniji állí-
totta be a végeredményt.

A Bódi által értékesített bün-
tető előtt a villámgyorsan felfu-
tó balhátvédet, Ferenczi Jánost 
akadályozták meg szabálytala-
nul és piros lapot érően.

Jobbak voltak
A Loki játékosa boldogan nyi-
latkozott a találkozó után. 
– Az Újpesttel mindig szo-
ros meccseket játszottunk 
az elmúlt években, ám most 
könnyebben szereztük meg 
a három pontot – nyilatkozta 
a Naplónak Ferenczi. – Job-
bak voltunk ellenfelünknél, 
és bár az első félidőben még 
nem sikerült betalálnunk, a 
szünet után már négyszer is 
eredményesek tudtunk lenni. 
Nagyon boldogok vagyunk, 
hogy jól sikerült a rajt, és ma-
gabiztos sikert arattunk – fo-

galmazott a labdarúgó, akit a 
tizenegyes körülményeiről is 
megkérdeztünk.

– Kiváló ütemben és pontos-
sággal kaptam a labdát Kinyik 
Ákostól. Megvan köztünk a 
„kémia”, már edzőmeccsen is 
alkalmaztuk ezt, hogy gyorsan 
elvégzi a szabadrúgást, én pe-
dig közben beindulok az üres 
területre. Akkor nem jött be az 
akciónk, de ezúttal Bacsa csak 
szabálytalanság árán tudott 
elválasztani a labdától, jogos 
volt a büntető és a kiállítás. Tu-
lajdonképpen Bódi góljával el 
is dőlt végképp a három pont 
sorsa – jelentette ki a váloga-
tott játékos. Mint elmondta, 

elégedett volt a teljesítmé-
nyükkel a szakmai stáb a le-
fújás után. – Igyekeztünk ma-
ximálisan betartani az edzők 
által kérteket, és megmutatni, 
több van bennünk, mint amit 
az ősz végén mutattunk. Fon-
tos volt ez a győzelem, mert 
ez egy kicsit pozitívabbá vará-
zsolta a csapat körüli hangula-
tot – mondta Ferenczi János.

Megadná az igazi értékét
A DVSC szombaton 17 órától 
idegenben szerepel, a felcsúti 
Pancho Arénában a Puskás 
Akadémia fogadja. – Az adná 
meg az igazi értékét a lilák le-
győzésének, ha a PAFC ellen 

is jól szerepelnénk. Nehéz 
mérkőzésnek ígérkezik, és az 
elmúlt idényben nem sűrűn 
győztünk idegenben, ennek 
ellenére három pontot akarunk 
szerezni a Puskástól is.  TN

Boldogok vagyunk, 
hogy jól sikerült a 
rajt, és magabiztos 
sikert arattunk. 
FERENCZI JÁNOS

Ferenczi János szerint jobbak voltak ellenfelüknél  FOTÓ: NEMZETI SPORT/SZABÓ MIKLÓS

Örök élmény marad számára az Eb
Fekete Gergő, a DVSE 
utánpótlás-válogatott 
pólósa már a torna 
elejétől bízott a magyar 
aranyban.

VÍZILABDA. Mondhatjuk, hogy 
egész Magyarország szíve 
megdobbant, mikor vasárnap 
este Vogel Soma kifogta de 
Alvaro Granados lövését az 
ötméteres párbajban, ezzel 
megszerezve a magyar férfi 
vízilabda-válogatottnak az 
aranyérmet a hazai rendezé-
sű Európa-bajnokságon. 

Märcz Tamás együttese 
drámai csatában, ötmétere-
sek után 14–13-ra győzte le a 
világbajnoki ezüstérmes spa-
nyol csapatot, a mieink 21 év 
szünet után lettek újra a kon-
tinens legjobbjai.

A Duna Arénában rendezett 
tornán a női és a férfi meccse-
ket is nagy érdeklődés övezte, 
szurkolókból nem volt hiány 
az urak fináléján sem. Ott ült 
a lelátón mások mellett Feke-
te Gergő is, a DVSE utánpót-

lás-válogatott játékosa is, aki 
számára örök élmény marad 
a döntő.

– Két mérkőzésen volt sze-
rencsém ott lenni, mindket-

tőt a spanyolok ellen vívták 
a mieink. A csoportmeccs-
hez képest szembetűnő volt, 
hogy a döntőre jobban felké-
szültek egymásból a felek. A 

légkör hihetetlen volt vasár-
nap este, nem lehetett szabad 
helyet látni. A végén, mikor 
Soma kifogta de Alvaro Gra-
nados büntetőjét, szó szerint 
felrobbant az uszoda. Csodá-
latos érzés a helyszínen részt 
venni egy ilyen döntőn, örök 
élmény marad számomra. 
Több játékost személyesen 
is ismerek, Vogel Somával és 
Manhercz Krisztiánnal egy 
nemzeti csapatban is szere-
pelhettem az utánpótlásban, 
így különösen szorítottam 
értük. Előzetesen is bíztam a 
magyarok sikerében, örülök, 
hogy itthon tartották az ara-
nyat – nyilatkozta lapunknak 
Fekete Gergő, aki hamarosan 
szintén tétmeccsen csobban a 
medencébe.

Szombaton ugyanis folyta-
tódnak az OB I. küzdelmei, 
a DVSE 19 órától a Pécs ott-
honába látogat. Az érettségi 
előtt álló Fekete úgy érzi, ala-
posan felkészültek, reméli, 
pontokat tudnak szerezni az 
elkövetkezendő fordulókban. 
 SZADÓFekete Gergőnek (középen) nagyon tetszett a döntő  FOTÓ: FACEBOOK

Brutális lesz, hiszen a magyar, az olasz, a gö-
rög és a holland csapat közül kettő ki fog esni.

Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint kőkemény lesz a márciusi, 
trieszti kvalifikációs torna, amely az utolsó lehetősége az együttesnek arra, hogy kivívja a tokiói indulást

15
A Mol Fehérvár a hivatalos 
honlapján jelentette be, hogy 
az idény elején bevezetett 
kooperációs kölcsön nyújtotta 
lehetőséggel élve Zsóri Dániel 
tavasszal a Budaörsben is pá-
lyára lép majd – írja az nso.hu. 
Zsóri 2019. szeptember 1-jén 
írt alá a Fehérvárhoz elhagy-
va a DVSC-t, melynek felnőtt-
csapatában 15 bajnoki és hét 
kupamérkőzést játszott, vala-
mint három Európa-liga-selej-
tezőn is pályára lépett.

A legjobb nyolc 
között Babosék
TENISZ. Babos Tímea és a fran-
cia Kristina Mladenovic duója 
két szettben (7:6, 6:3) legyőz-
te hétfőn szlovák, fehérorosz 
ellenfelét, ezzel bejutott a 
legjobb nyolc közé női páros-
ban a melbourne-i ausztrál 
nyílt teniszbajnokságon – írja 
az MTI.  A második helyen 
kiemelt világbajnok páros so-
rozatban kilencedszer jutott 
be legalább a negyeddöntőbe 
az aktuális Grand Slam-ver-
senyen. Babosék következő 
riválisa az amerikai Cori Gauff 
és Caty McNally lesz. 

Totótanácsadó
Hétközi műsor (5. hét/1. forduló)
1. Milan–Torino  1x
2. Internazionale–Fiorentina  1x
3. Monaco–St-Etienne  12
4. Marseille–Strasbourg  1x
5. Tenerife–Ath. Bilbao  2
6. Rayo Vallecano–Villarreal  2
7. Zaragoza–Real Madrid 2x
8. Leeds–Millwall  1
9. Brentford–Nottingham  12
10. Cardiff–West Bromwich  12
11. Blackburn–QPR  x2
12. West Ham–Liverpool  2
13. Aston Villa–Leicester  2
14. Manchester City–Manchester Utd.  1

Hétvégi műsor (5. hét/2. forduló)
1. Real Madrid–Atl. Madrid  x
2. Mainz–Bayern München  2
3. Dortmund–Union Berlin  1
4. Hoffenheim–Leverkusen  x
5. RB Leipzig–Mönchengladbach  1x
6. Kisvárda–FTC  x2
7. Honvéd–Mezőkövesd  1x
8. Sassuolo–Roma  x2
9. Juventus–Fiorentina  1
10. Milan–Hellas Verona  1x
11. Atalanta–Genoa  1x
12. Lazio–SPAL Ferrara  1x
13. Udinese–Internazionale  2
14. Tottenham–Manchester City  1 

Sokan megemlékeznek 
a „Fekete Mambáról”
KOSÁRLABDA. Az egész világot 
megrázta a legendás kosaras, 
Kobe Bryant halála. A kétsze-
res olimpiai bajnok, vissza-
vonult amerikai profi kosár-
labdázó vasárnap vesztette 
életét helikopter-balesetben. 
Kiderült, a korábbi informá-
ciókkal ellentétben nem öten, 
hanem kilencen voltak a lezu-
hant és kiégett helikopteren, 
a pilóta és nyolc utas. A tragé-
diának nincs túlélője. A heli-
kopteren volt Bryant 13 éves 

lánya, Gianna is. Az Egyesült 
Államokban, sőt, az egész 
világon sportolók, közéleti 
személyiségek, hétköznapi 
emberek emlékeznek meg a 
sportág ikonikus alakjáról. 

Shaquille O’Neal, Kobe 
Bryant korábbi csapattársa is 
a padlóra került a történtek 
után. „Nem tudom szavakba 
önteni a fájdalmat, amit érzek 
a tragédiával kapcsolatban. 
Szeretlek és nagyon fogsz hiá-
nyozni” – írja a Twitteren.  HBN

Látogasson el hírportálunkra!

WWW.HAON.HU

HAJDÚ-BIHARI

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 
a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségébe

SPORTÚJSÁGÍRÓ 
munkatársat keres

A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival a 
Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női-, 
bulvár-, gasztro-, ifjúsági-, gazdasági- és sportmagazin-portfóliójával, 
digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfon-
tosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat 
országszerte.

A „Content fi rst”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele, és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. 

FELADATOK:
• Tudósítások, interjúk, riportok készítése.
• Cikkek írása, szerkesztése.
• Sporteseményeken, sajtótájékoztatókon való részvétel, 

ezekről beszámoló, híranyag, illetve kommentár írása.

ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú végzettség.
• Többéves szakmai tapasztalat.
• Jó helyesírás és íráskészség.
• Sportújságírás területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Jó kommunikációs készség.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, kihívásokkal teli feladatkör.
• Nagyvállalati háttér, jó munkakörülmények.
• Versenyképes bérezés.
• Dinamikus csapat.
• Barátságos munkahelyi légkör.

MUNKAVÉGZÉSI HELY: 
• Debrecen.

Pályázatát 2020. 02. 23-ig a munkakör és a bruttó fi zetési igény 
megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.
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Röviden

Hossóné Béres Éva 
a szenior Eb-n
BOWLING. Hossóné Béres Éva, 
a Cívis Egyesület szuperligás 
csapatának versenyzője hét-
főtől a szenior Európa-baj-
nokságon vesz részt Bécsben. 
Az eseményen a magyar válo-
gatott nyolc fővel (4-4 nő és 
férfi) vesz részt, a debreceni 
versenyző a tavalyi évben 
nyújtott kiváló teljesítményé-
vel érdemelte ki a lehetősé-
get. A csapat tagjai még Skob-
rics Zoltán, Gyomai László, 
Paál László, Tóth Mária, Tóth 
Ágnes, Kapronczayné Karádi 
Magdolna, Lubi Zoltán, vala-
mint Hossóné Béres Éva.  HBN

A harmadosztályból 
igazoltak a lilák

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB 
I.-ben szereplő Újpest FC hiva-
talos honlapján tudatta, hogy 
tavaszra kölcsönvette Moussa 
Corso Traorét a svéd harmad-
osztályú Vasalunds IF-től. A 
21 éves guineai középpályást 
az idény végén opciós joggal 
végleg megszerezhetik a li-
la-fehérek. Traoré legutóbb a 
svéd harmadosztályú bajnok-
ság utolsó előtti fordulójában, 
október 27-én lépett pályára 
tétmeccsen. A 21 éves guineai 
középpályás az Újpest harma-
dik téli igazolása Bacsa Patrik 
és Andreias Calcan után.  NS

Kölcsönvették a 
Kövesd támadóját
LABDARÚGÁS. A Paks és a Me-
zőkövesd is a hivatalos hon-
lapján jelentette be, hogy a 
kövesdiek 24 éves támadója, 
a korábban a DVSC-vel is hír-
be hozott Sajbán Máté 2020 
nyaráig a tolnai csapatnál 
szerepel kölcsönben. Sajbán 
a 2019–2020-as idény első 
felében hét első osztályú 
bajnokin egy, Magyar Ku-
pa-mérkőzésen három gólt 
szerzett a Mezőkövesdben. 
 NS

Kirúgják posztjáról 
a francia kapitányt?
KÉZILABDA. A Francia Kézi-
labda-szövetség vasárnap 
megköszönte Didier Dinart 
szövetségi kapitány munká-
ját – írja a L’Équipe. Helyét se-
gítője, Guillaume Gille veheti 
át. Nikola Karabaticék a 14. 
helyen végeztek a mögöttünk 
hagyott kontinenstornán, a 
csoportkörben kikaptak Por-
tugáliától és Norvégiától is, 
így már a középdöntőbe sem 
jutottak be. A franciák ápri-
lisban olimpiai selejtezőt ren-
deznek, ahol a portugálokkal, 
a horvátokkal és a tunéziaiak-
kal találkoznak.  NS

Moussa Traore  FOTÓ: UJPESTFC.HU

Didier Dinart  FOTÓ: AFP

Egyszerűen, de nagyszerűen
Bíró Imre amondó, a 
spanyolok megérde-
melten nyertek, de a 
magyarokat is dicséret 
illeti.

KÉZILABDA. Mint ismert, Spa-
nyolország nyerte meg a 
svéd, norvég, osztrák közös 
rendezésű férfi kézilabda 
Európa-bajnokságot, miután 
a döntőben 22–20-ra legyőz-
te Horvátországot. A végig 
rendkívül izgalmas mérkő-
zés csak az utolsó percekben 
dőlt el. Diadalával tizennyolc 
év után a hispán gárda lett az 
első válogatott, amely meg 
tudta védeni a címét.

Jól felépített játék
– Egy óriási tapasztalattal bíró 
gárdáról van szó, amelynek a 
játékosai csúcsklubokban ké-
zilabdáznak a legmagasabb 
szinten – tekintett vissza a kon-
tinensviadalra a Hajdú-bihari 
Napló felkérésére Bíró Imre, a 
korábbi 125-szörös válogatott 
kézilabdakapus. – A spanyolok 
játékában az a legszebb, hogy 
egyszerűen csinálják. Szépen 
fel van építve a játékuk, véde-
kezésben többféle variációt 
használnak, a nyitottra meg-
vannak a jó lábú, gyors embere-

ik, akiknek a mozgására szépen 
reagálnak a többiek. Ez a dön-
tőben éppen nem működött, 
ezért visszaálltak hatos falra, a 
belső emberek letakarták az át-
lövési felületeket, plusz bejött 
Pérez de Vargas, aki remek há-
rításokkal adott stabil hátteret 
a gárdának. A hispánok táma-
dójátéka milliméterre meg van 
tervezve sok szélső befutással, 
de igyekeztek megjátszani a 
beálló környéki területet is. Bár 
a második félidőben feljöttek a 

horvátok, de mégsem éreztem, 
hogy Maquedáék elveszíthetik 
a finálét – árulta el a világbajno-
ki ezüstérmes hálóőr.

Felszínre került értékek
A Napló arra is kíváncsi volt, 
a DEAC kézilabdacsapatát 
edző szakember miként látta 
az Eb-n a kilencedik helyet 
megszerző magyarok teljesít-
ményét. Bíró Imre elmond-
ta, ha valaki a torna előtt azt 
mondja, a gárda megveri az 

oroszokat, döntetlent játszik 
Dániával, legyőzi Izlandot, 
így csoportelsőként jut to-
vább, egyből aláírta volna.

– Nemcsak meglepően jó 
volt abban az időszakban a 
gárda teljesítménye, de abból 
mutattak a legtöbbet, amiből 
az utóbbi időben kevesebb ju-
tott: ambícióból, hitből, aka-
ratból. Egykori kapuvédőként 
annak külön örültem, hogy 
Mikler Roland hátul végig sta-
bil teljesítményt tudott hoz-

ni, ez korábban nem mindig 
volt jellemző rá. Ami viszont 
elszomorít, hogy a szlovének 
legyőzése után láthatólag el-
készült az erejével a csapat. 
Ez aggasztó, de összességé-
ben az építkezés jó szakaszá-
ban van az együttes, felszínre 
kerültek olyan értékek, ame-
lyek közelítenek a magyar 
kézilabda hagyományaihoz. 
Az irány jó, ezen az úton kell 
tovább haladni – értékelt Bíró 
Imre.  MSZ

A legtöbbször jogosan járt a pacsi a magyar válogatott tagjainak a kézilabda Európa-bajnokságon  FOTÓ: KOVÁCS ANIKÓ / MKSZ

Hibátlan fordulón vannak túl 
Az MVFC Berettyóújfa-
lu Dubajban vesz részt 
egy nemzetközi tornán.
FUTSAL. A Debreceni Egye-
tem női futsalosai a Mis-
kolci Vénuszt fogadták az 
NB I. 13. fordulójában. Az 
egyetemisták hétszer is be-
vették ellenfelük kapuját, 
a vendégek erre csak négy 
találattal válaszoltak, így 
a DEAC 7–4-es diadalt ara-
tott. A debreceniek a győ-
zelmüknek köszönhetően 
felléptek a táblázat második 
helyére, bár ha az Astra két 
vállra fekteti a Szekszárdot, 
akkor visszaelőzi a gárdát.

Kettőből kettő
Üveges Katalin vezetőedző 
boldogan értékelt a lefú-
jás után a gárda honlapján: 
– Nagyon fontos pontokat 
szereztünk, hiszen az utóbbi 
pár meccsünkön nem sok si-
kerélményben volt részünk. 
Bár azt is hozzá kell tenni, 
hogy komoly játékerőt kép-
viselő csapatokkal talál-
koztunk az előző hetekben. 
Ebből a győzelemből önbi-
zalmat meríthetünk. Jól ját-
szottunk, és szerencsére a 
helyzeteinket is nagy száza-
lékban váltottuk gólra. And-
ré Antónia leigazolásával 
megfelelően tudtuk pótolni 

a távozó Mariia Vaskovetset. 
Antóniát egy fiatal, moti-
vált és technikailag képzett 
játékosnak tartom, komoly 
erőssége lehet a csapatunk-
nak. Ezzel a győzelemmel 
a Tolna botlását is ki tud-
tuk használni, a tolnaiakat 
a Hajdúböszörmény múlta 

felül – nyilatkozta Üveges 
Katalin.

Folytatta idei remek sze-
replését a Hajdúböszörmény 
együttese, Quirikó Vivien 
tanítványai ezúttal a Tol-
na-Mözs gárdáját múlták fe lül 
hazai pályán 2–1-re. Szalkai 
révén a vendégek szereztek 
vezetést, de Ésik és Pálóczi 
góljaival a maga javára fordí-
totta a mérkőzést a HTE.

„Dubajoznak”
A válogatott Eb-selejtező mi-
atti szünetet kihasználva egy 
dubaji tornán vesz részt a Be-
rettyóújfalu férfi csapata. Va-
sárnap már le is játszották az 
első csoportmérkőzést Tren-
csényiék, ahol 2–2-es dön-
tetlent értek el a Diba Alshin 
csapatával. Hétfő délután túl 
volt a második találkozóján 
is az MVFC, Daróczi, Sid és 
Rafinha találataival 3–0-ra 
győzött a gárda az Ittihad Kal-
ba ellen.  HBN

DVSC: repülőből ki,  
sportcsarnokba be
Törölték a repülőjá-
ratát, emiatt egyből 
Óvárra ment a Loki.
KÉZILABDA. Alig fújták le a 
Thüringer elleni idegenbeli 
EHF-kupa-mérkőzést – 26–23-
ra nyertek a németek vasárnap 
délután – máris itt a következő 
feladat, a rendkívül feszes ver-
senynaptárnak köszönhetően 
kedden 18 órától már a Magyar 
Kupában kell vitézkednie Van-
tara-Kelemen Éváéknak. Az 
ellenfél az élvonal újonca, a 
Szombathely gárdája lesz, az 
összecsapást pedig Mosonma-
gyaróváron játsszák le a felek 
ugyanis a vasiak arra az idő-
pontra nem kaptak csarnokot 
a saját városukban.

Két részletben
A piros-fehérek nagyot küz-
döttek a német bajnok ellen, 
és ha nincs a meccs végi rö-
vidzárlat, bizony fordított 
eredmény is születhetett vol-
na. Nagyon megerőltető me-
netben van a Loki, érdemes 
lenne azon elgondolkozniuk 
az illetékeseknek, mennyire 
egészséges 52 órán belül ket-
tő tétmérkőzést lejátszania 
egy kézilabda-együttesnek 
úgy, hogy közben több ezer 
kilométert is utazik.

A mérkőzésre való felké-
szülést nem segítette, hogy 

a DVSC Facebook-oldalá-
nak beszámolója alapján 
törölték az együttes hétfői 
Hannover–Bécs repülőjára-
tát, így a csapat egyik fele a 
Hannover–Frankfurt, a má-
sik pedig Hannover–Zürich 
járatra szállt, és onnan jutott 
el Bécsbe. Emiatt már haza 
sem jönnek a lokisták, ha-
nem az osztrák fővárosból 
busszal Mosonmagyaróvárra 
utaztak, és majd csak a keddi 
mérkőzés után térnek vissza 
a cívisvárosba. 

Női Eb Debrecenben
Az Európai Kézilabda-szö-
vetség szombati stockholmi, 
rendkívüli kongresszusán 
a tagországok döntöttek a 
2024-es női kézilabda Euró-
pa-bajnokság helyszínéről, a 
voksolást a magyar–osztrák–
svájci közös pályázat nyerte. 
A szűk öt év múlva sorra ke-
rülő tornán a sportág történe-
tében először 24 válogatott 
vehet részt. Az Európa-baj-
nokság csoportmérkőzéseit 
Budapesten, Debrecenben, az 
ausztriai Innsbruckban (két 
csoport) és a svájci Bázelben 
(két csoport), a középdön-
tőket Budapesten és Debre-
cenben, az elődöntőket és 
a helyosztókat Budapesten 
rendezik 2024 decemberé-
ben. MSZ

A decemberi bajnokin 12 góllal győzött a Loki  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Látogasson el hírportálunkra!

Horváth Viktória (21) három gólt szerzett FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Tények
Női futsal NB I., 13. forduló
DEAC–Miskolci Vénusz 7–4 (4–2).
Debrecen, Egyetemi Sportaréna. Vezette: Erdély, Kövér, László.
DEAC: Tóth R. – Tóth N., Krascsenics, Üveges, Horváth V., Csere: Kósa – Fekete, 
Pócsik, Böröczky, Czégény, André.
Edző: Üveges Katalin
Miskolci Vénusz: Ádám – Galambvári, Kovács, Molnár, Bunda-Tóth.
Csere: Visnyánszki, Tirpák, Berki, Gáspár.
Gól: Horváth V. (2., 4., 33.), André (10.), Krascsenics (11.), Üveges (35.), Tóth (36.), 
illetve Molnár (3., 16.), Bunda-Tóth (21.), Tirpák (38.)
HTE–Tolna Mözs 2–1 (1–1)
Hajdúböszörmény, Vezette: Varga, Vaszilu
HTE: Torma – Nagy A., Nagy M., Madzin, Szilágyi. Csere: Bölömi, Petrik, Quirikó, 
Nagy F., Pálóczi, Farkas, Ésik Játékos-edző: Quirikó Vivien
Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Bajcsy, Nagy N., Szöllős. Csere: Horváth, Wiesner, 
Csapó, Ferencz, Fehér
Gól: Ésik (20.), Pálóczi (25.), illetve Szalkai (4.)
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Nem kérdés, a versenyzők és a 
szervezők is újra bizonyítottak
Liu Shaoang két arany- 
és két ezüstérmet, míg 
bátyja, Shaolin Sándor 
két aranyat és egy 
ezüstöt nyert.

GYORSKORCSOLYA. A magyar 
válogatott négy arany- és há-
rom ezüstéremmel a hollan-
dok mögött a második he-
lyen zárt az éremtáblázaton 
a debreceni Főnix Csar-
nokban rendezett rövid-
pályás gyorskorcsolya 
Európa-bajnokságon.

A mieink összes ér-
mét a Liu testvérek 
szerezték: Shaoang két 
arany- és két ezüstérmet, 
míg bátyja, Shaolin Sándor 
két aranyat és egy ezüstöt 
nyert. A kontinensviadal 
legeredményesebb ver-
senyzője a holland Suzanne 
Schulting volt, aki mind az 

öt számban aranyérmet ün-
nepelhetett.

Ugyan szép ered-
ményeket értek 

el a magyarok, a 
hétvégét kicsit 
beárnyékolja, 
hogy a végén 

mindkét 

váltónkat kizárták a döntő-
ben, így a férfi és a női sta-
féta is negyedikként zárt. „A 
váltó alatt felrobbant a Főnix 
Csarnok, felülmúlhatatlan 
érzés volt. Egy sportolónak 
kevésszer adatik meg ez az 
élmény. Tényleg hatalmas 
lendületet adott az egész 
hétvégén a közönség. Na-
gyon csalódott vagyok, hogy 
kizártak minket, nem volt 
szerintem jogos. Sajnos így 
nem jött össze az ötből öt” 
– mondta az nso.hu-nak Liu 
Shaolin Sándor. 

Liu Shaoang összetettben 
is bezsebelte az aranyat, 
pedig mint kiderült, régóta 
küzd hátfájdalmaival. „Sok 
minden befolyásolta, hogy 
ne én nyerjek összetettben, 
de szerencsére sikerült. Vol-
tak ugye a hátproblémáim, 
ami miatt nagyon sok edzés 
kimaradt, úgyhogy nem 

éreztem magam mentálisan 
olyan jól és fizikailag sem, 
hogy a dobogó csúcsára fel 
tudjak állni. De nem fizikai-
lag, hanem taktikailag oldot-
tam meg” – nyilatkozta. 

A kontinenstornát a hely-
színen több ezren követték, 
telt ház előtt zajlott az Eb, 
melyen fergeteges hangu-
lat uralkodott. Ahogy annak 
Liu Shaolin Sándor is hangot 
adott, a közönség egész hét-
végén hatalmas lendületet 
adott a versenyzőknek.

A Főnix már 2013-ban is 
bizonyított, akkor világbaj-
nokságot rendeztek Debre-
cenben, ahol ezúttal is újfent 
flottul zajlottak az esemé-
nyek.  HBN

Heidum Bernadett már csak a háttérből segített  FOTÓ: N. S./T. H.

Ezeket a medáliákat álmodták meg a debreceni Eb-re  FOTÓ: N. S./T. H.

A válogatott edzői, Bánhidi Ákos és Lina Zhang  FOTÓ: N. S./T. H.

Cole Krueger célba érkezéskor; szoros volt  FOTÓ: N. S./T. H.

Varnyú Alex is jól tudja, fontos a bemelegítés  FOTÓ: N. S./TUMBÁSZ HÉDI

Jászapáti Petra (jobbra) végül nem tudott érmet szerezni FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A sportág velejárója az esés is, ezt Liu Shaolin Sándor is jól tudja  FOTÓ: NEMZETI SPORT/SZABÓ MIKLÓS

 Deanna Lockett  FOTÓ: N. S./T. H.

Bácskai Sára Luca  FOTÓ: N. S./T. H.

Liu Shaolin Sándor (elöl) és öccse, Liu Shaoang szerezte a magyarok összes érmét FOTÓ: NEMZETI SPORT/TUMBÁSZ HÉDI

 Liu Shaoang  FOTÓ: N. S./T. H.

Látogasson el hírportálunkra!
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Egy esztendő ide vagy oda?
Az iskolaérettség kap-
csán az egyéni képessé-
geket kell figyelembe 
venni.

HAJDÚ-BIHAR. Nagy port kavart 
az a törvényi változás, mely 
szerint azok a gyermekek, 
akik 2020. augusztus 31-ig be-
töltik a hatodik életévüket, is-
kolakötelezett korba lépnek. 
A szülők az Oktatási Hiva-
talnál kérelmezhetnek gyer-
meküknek plusz egy óvodai 
évet, a kérelemhez vizsgá-
latok elvégzése javasolt. Az 
iskolaérettséget különféle fel-
adatsorokkal mérik, az adott 
szakembertől és szervtől 
függ, melyik típust használ-
ják, azonban mindegyikben 
hasonló intellektuális, kogni-
tív készségeket mérnek.

Reális kép a gyerekről
– A számoláshoz, íráshoz-ol-
vasáshoz szükséges készségek 
mellett ugyanúgy próbálják 
felmérni azt is, hogy a gyerek 
verbalitása, nyelvi fejlettsége 
milyen, képes-e a felnőtt irá-
nyítását elfogadni feladathely-
zetben, képes-e a figyelmét 
kellő mértékben összpontosí-
tani, illetve szociálisan érett-e. 
Ezek egy része alapvetően 
olyan készség, amit a gyógy-
pedagógusok fel tudnak mér-
ni, másik részét pedig a pszi-
chológusok vizsgálják – tudtuk 
meg Kun Anett óvodásokkal 

foglalkozó pszichológustól.
Kitért arra is: minden eset-

ben az egyéni képet kell néz-
ni. Ha például egy félős, szo-
rongós gyerkőcről van szó, 
aki nehezen tud barátkozni, s 
úgy megy el az iskolába, hogy 
ez a szorongás nem oldódott, 
akkor az első évben rossz ta-
pasztalatok érhetik.

– Enyhíthet a változáson egy 
jó pedagógus, aki átmenet a 
felsőéves tanár és az óvónő kö-
zött: bátorító, szeretetteljes, de 
megvannak az elvárások. Meg 
kell nézni, hogy a gyerek képes-
sége mennyire passzol az adott 

iskola légköréhez, elvárásrend-
szeréhez. Érdemes-e egy álmo-
dozóbb gyereket beadni egy 
verseny istállóba? Fontos tehát, 
hogy a szülőnek mennyire van 
reális képe saját gyerekéről – vé-
lekedik Kun Anett.

Előny és hátrány is lehet
Örök érvényű igazságot nem 
lehet mondani ebben az ügy-
ben, minden gyerek más, a 
szülő nem tud mást tenni, mint 
mérlegelni. – Amiatt minden-
képpen előny, ha tud még egy 
évet maradni az oviban a gyer-
kőc, hogy van plusz egy éve a 
gondtalan játékra, megélje azt, 
hogy ő még gyerek. Azonban 
lehet hátrány is az óvodában 
maradás, ha például adott egy 
átlagos képességű gyerek, aki 
viszonylag érettebb. Ő már 
elkezdhet unatkozni az ovi-
ban, mert már készen állna a 
sulira, nem nagyon kötik le a 
játékok. Ez nyilván kezelhe-
tő, de a gyerek fejlődése stag-
nálni kezd, nincs kihívás. Egy 
átlagos képességű gyereknél 
egyik út sem jelent problémát 
– mondta a pszichológus, aki 
arra is választ adott, mit tehet 

a szülő, hogy felkészítse cse-
metéjét az iskolára: – Nagyon 
fontos, hogy a szülő energiát 
fektessen ebbe. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni, például 
célzott fejlesztőfoglalkozásra 
beíratni a gyereket. Személye-
sebb, ha előre beszélgetnek az 
iskoláról, mindenképp kell az 
érzelmi ráhangolódás – hang-
súlyozta a szakember.  
 KISS DÓRA

Enyhíthet a változáson egy jó pedagógus, aki átmenet a felsőéves tanár és az óvónő között  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Fontos, hogy a 
szülőnek mennyi-
re van reális képe 
saját gyerekéről. 
 KUN ANETT

Felháborodott szülők
Számos tiltakozó csoport 
szerveződött az internetes 
közösségi oldalon az iskola-
érettség kapcsán. A szülői 
felháborodás mibenlétére is 
kitért a pszichológus.

– Ha ezelőtt volt jogod va-
lamire, például eldönteni 
szülőként, hogy mikor viszed 
iskolába a gyereket, s ettől a 
jogodtól hirtelen megfoszta-
nak minden bevezetés nélkül, 
az elég drasztikus változás, 
amire mi, emberek nem rea-
gálunk túl jól. Azt tapaszta-
lom az óvodákban, hogy még 
az a szülő is meg van ijedve, 

akinek a gyerekének semmi-
lyen nehézsége nincsen. A 
másik oldalról pedig fontos, 
hogy vannak olyan gyerekek, 
akiknek tényleg előnyére 
válna az az egy év az óvodá-
ban. Az sem segíti elő a meg-
nyugvásukat, hogy ebben az 
eljárásban nincsen meghatá-
rozva, mit fognak figyelembe 
venni, milyen papírt fognak 
elfogadni, tehát úgy kérvé-
nyeznek a szülők, hogy nem 
tudják, milyen vizsgálati pa-
pírt kellene megszerezniük 
– mutatott rá érdeklődésünk-
kor a szakember.

A helyes válaszok:
1. a), 2. a), 3. c), 4. c), 5. b), 6. a), 7. a), 8. b), 9. a), 10. a), 11. a), 
12. b), 13. b), 13+1. c)

A teszt a 2015-től érvényes akadémiai helyesírási szabályzat fi-
gyelembevételével készült. További fejtörőink megtalálhatók 
a Hajdú Online-on: https://haon.hu/cimke/helyesirasi-kviz/

 1. a) papír zsebkendő  b) papírzsebkendő  c) papírzsepkendő 

 2. a) csirke far-hát b) csirkefarhát  c) csirkefar-hát 

 3. a) csudaszép  b) csodaszép  c) csoda szép 

 4. a) barnamedve  b) barna-medve  c) barna medve 

 5. a) feketerigó  b) fekete rigó  c) fekete-rigó 

 6. a) földi eper  b) földieper  c) fődieper 

 7. a) havi díj b) havidíj c) havi-díj 

 8. a) játékpisztoj b) játék pisztoly  c) játékpisztoly 

 9. a) légi folyosó  b) légifolyosó  c) légi fojosó 

 10. a) nyírfa seprű  b) nyírfaseprű c) nyír faseprű 

 11. a) potya gól  b) potyagól  c) potya-gól 

 12. a) szürkehályog  b) szürke hályog  c) szürkehájog 

 13. a) vállalkozó-szellem  b) vállalkozószellem  c) vállalkozó szellem 

13+1. a) zártkörű rendezvény   b) zártkörű-rendezvény   c)  zárt körű 
rendezvény

MELYIK A HELYES? (1.)
Fábián György 
kollégánk – aki 
2019 márciusában 

első helyezést ért el az I. 
Kárpát-medencei korrektor-
versenyen – hétről hétre újabb 

helyesírási teszttel jelentkezik 
a Hajdú Online-on. A sorozat 
egyes darabjait a Naplóban 
is közreadjuk, a megfejtéssel 
együtt. Kellemes időtöltést, 
hasznos gyakorlást kívánunk!

Nem érettség, hanem 
készültség a neve
Egy adott gyermek 
esetében is különbö-
zőek lehetnek az egyes 
részterületek fejlettsé-
gi szintjei. 

HAJDÚ-BIHAR. Az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettségi 
szint megállapítása a pedagó-
giai szakszolgálatok jogsza-
bályban előírt feladata.

– A korábbi évek tapaszta-
latai alapján jelen tanévben 
is a „Vizsgálóeljárás az isko-
lába lépéshez szükséges fej-
lettség felméréséhez” elne-
vezésű eljárást alkalmazzuk. 
Ez a korszerű állapotfelmérő 
eszköz alkalmas arra, hogy 
megalapozza a beiskolázásra 
vonatkozó szakértői javasla-
tot, rámutathat arra is, hogy 
az iskolakezdés halasztása 
szükséges, célirányos fejlesz-
tés mellett – ismertette Sári 
Péterné, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgató-helyettese. 

Fejlődési folyamat
Hozzátette: – A pszichés al-
kalmasság különböző terüle-
tei legalább annyira fontosak 
a későbbi iskolai teljesítmény 
szempontjából, mint maguk 
az értelmi képességek. Ezért 
nem is iskolaérettségről be-
szélünk már régóta a szakmá-
ban, hanem helyesebb iskola-
készültségnek nevezni, mert 
ez egy fejlődési folyamat. Az 
azonos életkorú gyermekek 
esetében nagyon eltérő kép 
jelenik meg a vizsgálatok al-
kalmával, sőt adott gyermek 

esetében is különbözőek le-
hetnek az egyes részterületek 
fejlettségi szintjei – mondta el 
a szakember.

Megalapozott javaslat
A komplex vizsgálóeljárás az 
iskolakészültség alábbi öt te-
rületét vizsgálja: az adaptív vi-
selkedés fejlettsége (a szociális 
kompetencia, a társas és fel-
adathelyzetben megnyilvánu-
ló hatékony viselkedés); moz-
gásfejlettség; nyelvi fejlettség; 
kognitív fejlettség (gondolko-
dás, figyelem, észlelés, emlé-
kezet); a számolás fejlettsége. 

– Az állapotfelméréskor 
keletkezett megfigyelések és 
vizsgálati eredmények azért 
fontosak, mert előjelzik a ha-
sonló iskolai helyzetekre való 
reakciókat és a későbbi iskolai 
teljesítményt is. Ez azonban 
csak támpontokat nyújt, se-
gítséget jelent a vizsgálatkor, 
a gyermek aktuális állapotá-
ról ad információt. Emellett 
nagyon fontos a gyermek 
fejlődésének és életútjának 
megismerése is, hiszen az 
eddigi fejlődési tempó alap-
ján elővetíthető az iskolakez-
désig elkövetkező hónapok 
spontán fejlődési és érési fo-
lyamata. Mindezek együttes 
figyelembe vételével alkotha-
tó megalapozott szakmai ja-
vaslat – tudatta Sári Péterné.

Az Oktatási Hivatal január 
15. és 22. közötti időszakban 
a megyei pedagógiai szak-
szolgálat megyei és járási 
szakértői bizottságai részére 
308 kirendelő végzést kül-
dött meg.  KD

Fontos a fejlődés és az életút megismerése is  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Napló-olvasó: 
A jól informált ember! 

341879

A Debreceni Gyógyfürdő Kft. 
társaságoknak és magánszemélyeknek országos érvényű, 

2 hetes tanfolyamot indít 
2020. március 23. – április 3. között, 

a következő képzésekre:

.   úszómester tanfolyam

.  vízforgató gépész tanfolyam
További információ:

Fekete József, fürdőszolgáltatás-vezető
Tel.: +36-52/514-176; +36-20/498-7037

38
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88

www.lagunalux.hu • info@lagunalux.hu

8%
kedvezmény

Csempe, padlólap, csaptelep, 
zuhanykabin, fürdőkád, 
porcelánszaniter, gépészet.

Ha Ön inkább... 
...szépet, jót, különlegeset, 
tartósat, minőségit, 
divatosat, 
drágát, olcsót, sokat, 
keveset szeretne...

...csempéből, padlólapból, 
csaptelepből, zuhany-

kabinból, fürdőkádból, 
fürdőszobabútorból, porcelán- 

szaniterekből, fürdőszobai 
kiegészítőkből...

...akkor  VÁRJUK TISZTELETTEL, SZAKÉRTELEMMEL, 
SZÉLES VÁLASZTÉKKAL, VERSENYKÉPES ÁRAKKAL!

37
16

12

Érvényes 
megyekártyával.
Az akció más kedvezménnyel össze 
nem vonható!  A kedvezmény 
az akciós termékekre, ill. a 
diszkontüzletben nem érvényes.

372807

HIRDETÉSEK

Látogasson el hírportálunkra!
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kosok célkeresztben  Új-zélandi ak-
ciókrimi 3.45 Az utolsó erőd  Ame-
rikai akciófilm

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
05.55 ATV START 08.35 START plusz 
09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 
ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ék-
szer TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó 
17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A 
nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 Egye-
nes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz  
21.30 Columbo  23.40 Hazahúzó 
00.30 Világhíradó 00.50 700-as klub 

 01.20 Egyenes beszéd 02.20 Vidám 
vasárnap 03.50 Fórum

06.05 Jóbarátok  06.30 Jóbarátok 
 07.00 Jóbarátok  07.35 Jóbarátok 
 08.00 Jóbarátok  08.30 Agyme-

nők  09.00 Agymenők  09.25 Szí-
vek szállodája  10.20 Szívek szállodája 

 11.20 Castle  12.20 Castle  13.10 
A mentalista  14.10 Szellemekkel sut-
togó  15.10 Lucifer  16.05 Lucifer  
17.05 A mentalista  18.00 Castle  
19.00 Castle  20.00 Észbontók  
21.00 Véres munka  23.20 A végső 
állomás  01.00 Észbontók  02.00 
Lucifer  02.40 Lucifer  03.25 Szí-
vek szállodája 

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 
MHz) 6.00–10.00 Best FM reggel – 
Fazekas Lacival. Benne: hírek, autópá-
lya, traffipax információk, országos me-
teorológiai jelentés, ügyeleti hírek, név-
nap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp, 
napropó, a reggel gondolata, gazdasági 
hírek, tőzsdehírek, kulturális programok. 
10.00–12.00 Best FM Délelőtt Mol-
nár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Déli hír-

összefoglaló 12.00–14.00 Déli kíván-
ságműsor Ginával 14.00–18.00 Best 
FM Délután (Műsorvezető: Pálóczi Jó-
zsi) Benne: hírek, közlekedési információk, 
traffipax-információk, játékok, program-
ajánlat (Tourinform ajánlatok) 16.57 He-
lyi hírösszefoglaló, sporthírek, tőzsdehírek 
18.00–20.00 Best FM kívánságműsor 
Mv.: Szilágyi Ilona (Kívánságvonal: 500-
540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046) 
20.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszemle 
(ism.) 9.15 Esti Közelkép – háttérmaga-
zin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 9.45 
Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 Siker – 
gazdasági műsor (ism.) 10.05 Képúj-
ság 13.00 Kirakat 13.05 DEAC – Du-
naújvárosi Acélbikák jégkorongmérkő-
zés közvetítése felvételről (ism.) 15.15 
DVSC – Újpest OTP Bank Liga labda-
rúgó-mérkőzés közvetítése felvételről 
(ism.) 17.05Vásárlási műsorablak 17.15 
Erőnk Forrása 17.45 ÉpíTech – Veszprém 
TV magazinja 18.15 Debreceni Színké-
pek – kulturális magazinműsor (ism.) 
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti 
ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
(ism.) 20.00 Napszemle (ism.) 20.15 
Időjárás 20.18 Mestervizsga – szakmá-
kat bemutató magazin 20.50 Közgyű-
lés közvetítése felvételről 21.20 Gogo & 
George 22.00 Napszemle (ism.) 22.15 
Esti Közelkép – háttérmagazin (ism.) 
22.40 Első kézből (ism.) 22.45 Hajrá 
– sporthírek (ism.) 22.55 Siker (ism.) 
23.05 Kirakat 23.10 Képújság

17.10 Út Tokióba 17.45 Fradi Tv 18.15 
Labdarúgó közvetítés 20.10 Michelisz 
Norbert portré 20.45 Átigazolás 21.15 
Sporthíradó 21.45 Út az Eb-re 22.20 
Labdarúgó-közvetítés 00.15 Labdarú-
gó-közvetítés 02.10 Jégkorong-közve-
títés 04.15 Vízilabda Európa-bajnokság 

6.00 Sajtóklub ism. 7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism. 8.00 Hí-
rek 8.05 Címlap ism. 8.30 Paletta 
ism. 9.00 Hírek 9.05 Sajtóklub ism. 
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásár-
lási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Pa-
naszkönyv ism. 12.00 Híradó 12.30 5 
kedvenc ism. 13.00 Hírek 13.05 Főhős 
ism.  14.00 Hírek 14.05 Bayer show 
ism.  15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 
15.30 Soroló ism. 16.00 Hírek 16.05 A 
nyolcas ism.  16.30 Budapesti srá-
cok ism. 17.00 Híradó 17.25 Sporthí-
rek 17.30 Plusz-mínusz 18.00 Híradó 
18.25 Sporthírek 18.30 Paletta 19.00 
Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Magyar-
ország élőben 20.00 Hírek 20.05 Ri-
asztás  21.00 Hírek 21.05 Kemény-
mag  22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 
22.30 Globál 23.00 Hírek 23.05 Ma-
gyarország élőben ism. 23.30 Plusz-mí-
nusz ism. 0.00 Híradó 0.25 Sporthírek 
0.30 Globál ism. 

5.15 Hamupipőke-történet  Ameri-
kai romantikus vígjáték 7.00 Step Up 
4. – Forradalom  Amerikai zenés film 
8.50 Hazárd megye lordjai: A kezdet  
Amerikai akcióvígjáték 10.40 Lángel-
mék  Amerikai akcióvígjáték 12.25 
Kilenc élet  Francia–amerikai vígjá-
ték 14.15 Forráskód  Amerikai–ka-
nadai akcióthriller 16.15 A beavatott  
Amerikai akciófilm 18.55 Banános Joe 

 Olasz akcióvígjáték 21.00 Úszó erőd 
 Amerikai–francia akciófilm 23.10 G.I. 

Jane  Amerikai akciófilm 1.40 Bérgyil-

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 
07.20 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 
Híradó 09.15 Ma délelőtt 09.30 Hí-
rek 09.33 Ma délelőtt 10.00 Híradó 
10.15 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.33 
Ma délelőtt 10.35 Élő egyház 11.00 
Híradó 11.15 Ma délelőtt 11.30 Hírek 
11.33 Ma délelőtt 11.35 Kárpát Expressz 
12.00 Déli harangszó HD 12.01 Híradó 
12.39 Nemzeti Sporthíradó 12.52 V4 
Híradó 12.57 Ma délután 13.00 Híradó 
13.17 Ma délután 13.30 Hírek 13.33 Ma 
délután 14.00 Híradó 14.19 Most tör-
ténik 14.30 Hírek 14.33 Ma délután 
14.35 Világ 15.00 Híradó 15.15 Most 
történik 15.30 Hírek 15.33 Ma délután 
15.35 Élő egyház 16.00 Híradó 16.15 
Most történik 16.30 Hírek 16.33 Ma 
délután 16.35 Kárpát Expressz 17.00 
Híradó 17.16 Ma délután 17.30 Hírek 
17.33 Ma délután 17.34 Magyar gazda 
agrármagazin 17.54 Ma este 18.00 Hír-
adó 18.29 Nemzeti Sporthíradó 18.43 
Ma este 19.00 Hírek 19.03 Ma este 
19.05 Család’20 19.30 Híradó 20.31 
Ma este 21.00 Híradó 21.26 V4 Híradó 
21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 
Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó 
23.20 Angol nyelvű hírek 23.33 Né-
met nyelvű hírek 23.42 Orosz nyelvű 
hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 23.56 
Ma éjjel 00.00 Himnusz 

06.30 Sporthíradó 07.00 Sporthír-
adó 07.30 Átigazolás 08.00 Kosár-
labda magazin 09.00 Kézilabda maga-
zin 10.00 Sporthíradó 10.25 Út Tokióba 
11.00 Út az Eb-re 11.30 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság 13.00 Sporthíradó 13.30 
Vízilabda Európa-bajnokság 15.00 Lab-
darúgó-közvetítés 17.00 Sporthíradó 

Cinema City 

1917  
 119 perc/Háborús 

• 2D (hang: magyar) 15.00 17.30 
   19.00 20.00

ÁROK  
 95 perc/Thriller 

• 2D (hang: magyar) 20.30

BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ  
 122 perc/Akció, Vígjáték 

• 4DX 2D (hang: magyar) 14.30 
   19.15 
• 2D (hang: magyar) 13.00 15.30 
   17.15 18.00 19.45 20.30

DOLITTLE  
 102 perc/Vígjáték 

• 4DX 3D (hang: magyar) 17.00 
• 3D (hang: magyar) 13.50 18.10 
• 2D (hang: magyar) 16.00

JÉGVARÁZS 2  
 103 perc/Animációs családi 

kaland vígjáték 
• 2D (hang: magyar) 15.00

JEXI – TÚL OKOS TELEFON  
 84 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 16.10

JOJO NYUSZI 
 108 perc/Háborús dráma 

• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   14.00 18.00 20.15

JUMANJI – A KÖVETKEZŐ 
SZINT  

 123 perc/Akció, kaland, 
vígjáték 
• 2D (hang: magyar) 14.30 17.15

KÉMESÍTVE  
 104 perc/Akció, kaland, 

animációs 
• 2D (hang: magyar) 14.00

RICHARD JEWELL BALLADÁJA  
 131 perc/Dráma 

• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   13.10 17.50 20.15

SEVELED  
 96 perc/Romantikus vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 15.50

STAR WARS: SKYWALKER 
KORA  

 142 perc/Akció, kaland, 
fantasy 
• 2D (hang: magyar) 16.10

TŐRBE EJTVE  
 130 perc/Bűnügyi 

• 2D (hang: magyar) 19.45

Sudoku

3 6 4 7

2 5 4 8

1 5 9

4

2 6 1 8

3 4 2

4 2

5 7

3 1 9 8 6

9 3

4 5 6 1

1 7 4 2

2 4 7

6 5 3 9

3 5 1 7

9 1

6 5

5 2 6 9 8 7 4 3 1

8 7 3 6 4 1 9 5 2

9 4 1 3 2 5 6 8 7

6 8 2 1 3 4 5 7 9

4 5 9 8 7 2 1 6 3

1 3 7 5 9 6 2 4 8

7 1 5 2 6 8 3 9 4

2 9 8 4 5 3 7 1 6

3 6 4 7 1 9 8 2 5

6 1 4 7 3 8 5 9 2

9 5 3 2 1 6 7 8 4

8 2 7 4 9 5 6 1 3

4 8 1 6 2 3 9 7 5

3 9 2 5 7 1 8 4 6

5 7 6 9 8 4 2 3 1

2 6 8 1 4 7 3 5 9

1 3 5 8 6 9 4 2 7

7 4 9 3 5 2 1 6 8

MOZIműsor
...ÓDA,

RADNÓTI
MIKLÓS
MÛVE

SZENT ÉS...,
MOLNOS

ANGÉLA-MÛ

AFRIKAI
ORSZÁG

BECÉZETT
NÕI NÉV

ATTÓL
FOGVA

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE

A
JÁRTASSÁG

TAPASZ-
TALAT

SZICÍLIAI
VULKÁN

FÉLFA!

JÁTÉK
APRÓ-

PÉNZZEL

HALMOS
ÉVA

FÉNYTELEN
FAKÓ

PÁRATLA-
NUL SÚGÓ!

...KETTEN,
MAGYAR

JÁTÉKFILM

MEGFEJTÉS
MÁSODIK

RÉSZE

ROKON-
SZENVES

A
BIZONYÍT-
HATÓ,ALÁ-
TÁMASZT-

HATÓ

HÁTAS,
CSÕDÖR

JÁTÉKTÉR

PÉNTEK A
NAP-

TÁRBAN

AROMÁS
ITAL

E
KÖZELEBBI

A
TETEJÉRE

EGYNEMÛ
BUSA!

A
HÁTÁHOZ

RITKA NÕI
NÉV

CSOMÓ,
GÖRCS

LÉTEZIK

BÉKESI
ZOLTÁN

RIKOLTOZ

SZÜNET A
ZENÉBEN

GONDBAN
VAN!

NÁD-
KERÍTÉS

ÉREM
EGYIK

OLDALA

A
MAGASBA

...JÁNOS,
KÖLTÕ V.

NEM
IGAZI

MEG-
ELÉGEL

NAGY-
HATALOM

FINOM
NEDÛ

JELIGE

KÖLTÕI
SÓHAJ

RIADÓ

ÉJSZAKA

NÉMÁN
IRATOD!

FORRASZTÓ
FÉM

KISBÉRI
KÖZSÉG

PARKOLÓ,
RÖV.

ÓVATOS
EGYNEMÛ
HANGZÓI!

HÁZÕRZÕ

PÁRATLA-
NUL NÉZI!

VAJDA
JÁNOS

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

AFRIKAI
NÉP

SZISZ-
TEMATIKUS

HAJDÚ-BIHARI

Kezdő Haladó

BEST FM 

DTV 

23. feladatKeresztrejtvény

A szabály egyszerű. A Sudoku-rejtvény üres 
négyzeteibe Önnek kell beírnia a hiányzó 
számokat úgy, hogy minden sorban, minden 
oszlopban és minden 3*3-as blokkban 
egyszer és csakis egyszer szerepeljen minden 
szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek csak egyetlen 
helyes megoldása van. Kérjük, hogy az e heti 
megfejtett és kivágott feladatot sorszám-
mal együtt juttassák el a szerkesztőségünk-
be (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.) 
névvel, címmel, telefonszámmal ellátva. 
Az előző héten helyes megfejtést beküldők 
között pénteken sorsoljuk ki kategóriánként 
(kezdő és haladó) az egy-egy nyertest. 
A sorsoláson csak az vehet részt, aki a 
tárgyhét összes Sudoku-rejtvényének helyes 
megfejtését beküldte. A feladat beküldési 
határideje: következő hét csütörtök. 
A nyertesek nevét a sorsolást követő hétfői 
lapszámunkban közöljük.

23. feladat

Kezdőknek, 23. Haladóknak, 23. Megfejtések, 294. számú feladat

A feladvány Brian Tracy 
gondolatát rejti.

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa 
közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  

Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok
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Terjesztési ügyintézés
Kézbesítési panaszaikkal hívják  
az alábbi ingyenes telefonszámot:  
+36-80-442-444  
(hétfő–péntek: 7.00–17.00)

Rejtvény
A megfejtéseket egyszerre, a következő 
hét csütörtökig juttassák el névvel, 
címmel, telefonszámmal a Naplóhoz: 
4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. vagy 
a rejtveny@naplo.hu e-mail-címre. 
A  levelezőlapra ragasszák fel a Napló-logót 
és az e heti rejtvényeink sorszámát! A meg-
fejtők között receptfüzetet sorsolunk ki.

2020. január 26., vasárnap:
1, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 26, 30, 31, 
36, 42, 45, 49, 53, 62, 68, 70, 74, 75
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk
HAJDÚ-BIHARI

Közérdekű észrevételeivel keresse mun-
katársunkat, Kenyeres Ilonát keddtől 
péntekig 14.00–16.00 óra között.  
Tel.: +36-30/972-4868. 
E-mail: ilona.kenyeres@naplo.hu

Ügyeletek
Felnőttorvosi ügyelet: (Debreceni Alapellátá-
si és Egészségfejlesztési Intézet)  
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet 
épületében fogadják a betegeket.  
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Debreceni 
Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet) 
Telefon: 52/416-275, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – Gyermekklinika épülete. 
Rendelkezésre állás: hétköznap: 18-tól 8-ig, 
hétvégén folyamatos.
Mentők: 104   Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
ÉMKK-információ (Külső vásártér):  
52/518-129
DKV-információ (helyi): 52/531-513
Hibabejelentés (áram): 80/210-310
Hibabejelentés (gáz): 80/300-300
Hibabejelentés (víz): 52/534-510
T-Com tudakozó: 11800; 11888;  
hibabejelentő: 1412 (lakossági);  
1435, 1400 (üzleti)
Diszpécserszolgálat hajléktalanoknak:  
A Periféria Egyesület nonstop száma:  
42/504-618

2020. január 28., kedd

A műsorváltozás jogát a televízió- 
és rádiótársaságok fenntartják. 
Az esetleges eltérésekért felelőssé-
get nem tudunk vállalni.

Tv- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ 
06.30 Nemzeti Sporthíradó 
06.35 Kenó  
06.40 Srpski ekran 
07.10 Unser Bildschrim 
07.40 Ridikül   
08.35 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
09.20 Don Matteo – III. évad  

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát 

magyar 
12.00 Déli harangszó 
12.00 HÍRADÓ 
12.35 Nemzeti Sporthíradó 
12.50 A világ egy terített asz-

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.20 Az erdők megmentése  
francia ismeretterjesztő so-
rozat

14.15 A hegyi doktor – V. évad  
német családi filmsorozat

15.05 Sorsok útvesztője  
török tévéfilmsorozat

16.00 Don Matteo – III. évad  
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ 
18.25 Nemzeti Sporthíradó 
18.40 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor – V. évad  

német családi filmsorozat
20.30 Önök kérték  
21.30 Kihantolt bűnök – I. évad  

angol bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.15 Kenó  
22.25 Velvet Divatház IV.  

spanyol tévéfilmsorozat
23.15 Magyarország szeretlek! 
00.50 Hogy volt?! 

Szórakoztató műsor
01.50 Rúzs és selyem 

09.00 Mickey egér játszótere 
09.25 Barátaim: Tigris és Mici-

mackó 
09.50 Sam, a tűzoltó 
10.00 Tickety Toc 
10.25 Bing 
10.30 Luna Petunia 
10.55 A legkisebb Ugrifüles 
11.05 Vízipók-Csodapók 
11.10 Mirr-Murr kandúr kalandjai
11.15 Mekk Elek, az ezermester
11.25 Leo és Fred 
11.35 Trombi és a Tűzmanó 
11.40 Kérem a következőt! 
11.55 Mézga Aladár különös ka-

landjai 
12.20 A szárnyalók 
12.45 Kemy, a felfedező 
13.10 Lássuk a medvét!
13.15 Sziklaszirti mesék
13.30 Bubbi Guppik 
14.05 Bobby és Bill
14.20 Apollo és a csodabogarak
14.45 RoboVonatok 
15.00 A dzsungel könyve 
15.20 Laura csillaga 
15.45 Sammy és barátai 
16.00 Gyerekversek
16.03 Hetedhét kaland
16.10 Bubbi Guppik 
16.35 Heidi 
17.00 Szófia hercegnő 
17.25 Kutyapajtik 
17.50 Mickey egér játszótere 
18.10 Cili seriff és a Vadnyugat 
18.35 RoboVonatok 
18.50 44 csacska macska 
19.15 Sam, a tűzoltó 
19.25 Apollo és a csodabogarak
19.50 Bing 
19.55 Hetedhét kaland
20.15 Tanárok gyöngye 
21.05 Én vagyok itt! 
22.30 Szellemekkel suttogó 
23.20 Kulisszák mögött 
00.20 Violetta 

05.15 Barátok közt  
magyar filmsorozat

06.00 Reggeli  
élő magazinműsor

09.05 Asztro Klub
10.05 Top Shop
12.20 Fókusz  

közszolgálati magazin
13.35 Drága örökösök  

magyar filmsorozat
14.45 Bátrak földje  

magyar filmsorozat
16.00 Az én kis családom  

török filmsorozat
17.10 Barátok közt  

magyar filmsorozat
18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz  

közszolgálati magazin
20.05 Drága örökösök  

magyar filmsorozat
21.15 Bátrak földje  

magyar filmsorozat 
 Sára leleplezi Rózsa titkát. 
Gyula olyan szövetségesre ta-
lál a kastélyban, akire nem 
számított. Sándor újra baj-
ba kerül, és úgy tűnik, hogy a 
megmenekülése ismét Kati-
cán múlik. Vajon lesz elég lé-
lekjelenléte a lánynak?

22.15 Barátok közt  
magyar filmsorozat

22.55 Házon kívül  
heti magazin

23.25 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás

23.55 Rejtjelek  
amerikai krimisorozat

01.00 A főnök meg én meg a fő-
nök – A Thália Színház 
előadása  
vígjáték két részben

04.00 Győzike  
reality komédia

04.50 Top Shop

05.20 Családi Titkok  
magyar realitysorozat

06.15 MOKKA  
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel 
hírműsor

06.55 MOKKA  
magazinműsor

08.45 MOKKACINO  
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Csapdába csalva VI.  

német doku-reality sorozat
11.15 Tények Plusz
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Walker, a texasi kopó V.  

amerikai akciófilm-sorozat
13.30 Walker, a texasi kopó V.  

amerikai akciófilm-sorozat
14.30 A vidéki doktor XIII.  

német filmsorozat
15.40 Amanda  

chilei romantikus filmsorozat
16.45 Remények földje  

török romantikus filmsorozat
18.00 Tények 

hírműsor
18.45 Tények Plusz
19.30 Mintaapák  

magyar fikciós sorozat
20.00 Exatlon Hungary  

extrémsport-reality
22.00 Drágám, add az életed!  

game show
23.20 Magánnyomozók II.  

magyar doku-reality sorozat
00.25 Családi Titkok  

magyar realitysorozat
01.30 Walker, a texasi kopó V.  

amerikai akciófilm-sorozat
02.40 Tények Este 

hírműsor
03.20 A vidéki doktor XIII.  

német filmsorozat
04.05 Magánnyomozók 

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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Látogasson el hírportálunkra!

Mesés égi vándorunk 
közeli ismerősünk lehet
Leggyakoribb hazai 
bagolyfajunk „uralja” 
az idei évet.
DEBRECEN. Nemcsak színe 
vagy épp mottója van egy 
adott évnek, hanem mada-
ra is: 2020-é például az erdei 
fülesbagoly. A Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület a különböző fajok 
vagy madárcsoportok és azok 
élőhelyeinek védelmére sze-
retné felhívni a társadalom 
figyelmét a kezdeményezés-
sel immáron négy évtizede. A 
tavalyi internetes szavazáson 
a lakosság az idei év madarát 
három faj közül választotta: 
az erdei fülesbagoly, a füles-
kuvik és az uráli bagoly mel-
lett lehetett voksolni. 

A dr. Bubót idéző, cso-
dálatos madár hazánk leg-
gyakoribb bagolyfaja. Köze-
pes termetű, álcázó mintás 

tollazatú, tollfülű; szárnya 
hosszú és keskeny, röpte csa-
pongó. Ragadozó életmódot 
folytató faj, fő táplálékát kis 
rágcsálók képezik, azonban 
helyenként és időszakonként 
jelentős lehet énekesma-
dár-zsákmányolása is. Leg-
gyakrabban mezei pockot, er-
deiegér-fajokat és házi egeret 
fogyaszt. 

A telet sokszor települések-
re húzódva, leggyakrabban 
örökzöldeken vészeli át. Egy-
egy fenyőn nemritkán több 
tucat egyed is „nappalozik”, 
a sötétedést követően pedig 
vadászatra indulnak. Az er-
dei fülesbaglyok Európában, 
Ázsiában, Északnyugat-Afri-
kában és Észak-Amerikában 
egyaránt költenek, s a világál-
lomány mintegy 28 százaléka 
él Európában. Hazai állomá-
nya 6,5-12 ezer pár közé be-
csülhető.  HBN

Szemei narancsvörös színben pompáznak  FOTÓ: MTI/CZEGLÉDI ZSOLT

Kincsünk a parlagi sas
Az Európában ritkaság-
nak számító parlagi sas 
hazánkban az egyik leg-
népesebb számban költ.

ÁLLATVILÁG. Immár tizenhe-
tedik alkalommal szervezte 
meg az Országos Sasszink-
ront a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
(MME) a nemzetipark-igazga-
tóságokkal és más civil szer-
vezetekkel együttműködve. 
Péntektől vasárnapig szak-
emberek segítségével mérték 
fel a hazánkban telelő raga-
dozómadarak számát, amely-
nek eredményeit várhatóan 
január végén közlik. Ehhez az 
előző két évben csatlakoztak a 
környező országok természet-
védelmi szervezetei és szak-
emberei is, az Európai Unió 
által támogatott Pannon Eagle 
LIFE projektben, így az egész 
Kárpát-medence területére 
kiterjedt a felmérés – olvas-
ható a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
honlapján. 

Mintegy  száz felmérő
Az egyesület szóvivőjét kér-
deztük a felmérés menetéről 
és hasznáról. 

– A jelenlegi egy folyamato-
san fenntartott állapotfelmé-
résnek az újabb állomása. A 
madárvédelemnek az alapja, 
hogy átfogó képet kapjunk a 
telelőállományról, az itteni és 
a hozzánk érkező ragadozók-
ról. Az éves szintű felmérések 

által összeha-
sonlíthatóvá 
válnak az 
adatsorok 
– magya-
rázta Or-
bán Zoltán, 
az MME 
szóvivője. – 
Három napig 
kint tartóz-
kodott a 
terepen a 
r a g a d o -
z ó m a -
d á r - v é -
d ő k 
színe-ja-
va, és 
ha bármi 
furcsát ta-
p a s z t a l t a k , 
akkor menteni 
is tudtak. Kö-
rülbelül száz 
olyan szakkép-
zett és tapasztalt 
felmérő dolgozik 
ma Magyarországon, 
a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi 
Egyesület munkatársai 
és önkéntesei, illetve a 
természetvédelmi 
őrszolgálatok dol-
gozói között, akik 
ismerik annyira a 
madarakat, hogy 
táv csővel is képe-
sek meghatározni a 
ragadozók faját. Az országot fel-
osztottuk ötször öt vagy tízszer 
tíz négyzetkilométeres rácshá-
lókra, és ezeket a rácspontokat 
kapják meg a felmérő kollégák. 
Egymással szinkronban végzik 
a feladatukat zömében a nyílt 
sík- és dombvidékeken, szántó-
kon, agrárterületeken és ártéri 

erdőkben, ahol jellemzően át-
telelnek a ragadozó madarak.

Ezeregyszáz sas
A ragadozó madarak 
c s ú c s ra g a d oz ó k é nt 

veszélyeztetettek, 
ezért védettek. 

– Az eddigi 
eredmények 

alapján 

elmondhatjuk, hogy legna-
gyobb számban a hazai réti, 
vagy más néven halászsas 
és a parlagi sas költ nálunk, 
mintegy 300 párral. Ez utób-
bi azonban Európában ösz-
szességében ritkának számít, 
ezért a madár az egyik leg-
jelentősebb természeti kin-

csünk. A tavalyi sasszinkron 
keretében körülbelül 1100 
sast láttak Magyarországon, 
és a további ragadozó élet-
módot folytató madárfajból 
11 000-et. A felnőtt állomány 
alapvetően nem vonul, a 
fiatalok egy része is itthon 
marad, vagy rövidebb távon 
kóborol néhány tízhektárnyi 
területen. Bár néhány vállal-
kozóbb kedvű akár két-há-
rom országot is átszelhet. Ez 
leginkább attól függ, hogy az 
adott helyen mennyi táplá-

lékot talál. A szirtisas-ál-
lomány szintén jelentős, 

de ennek egy része 
csak telelni érkezik 

hozzánk, illet-
ve fekete sasok 
jönnek még 
nagy szám-

ban Ázsiából. 
K l a s s z i k u s 
s a s t e l e l ő 

h e l y e k 
a Heve-
si-sík, a 

Jászság, a Hortobágy térsége 
és a Borsodi-Mezőség. Te-
hát az ország keleti része, a 
Duna–Tisza köze és a Tiszán-
túl, különösen Somogy, Bara-
nya és Tolna megye – mondta 
Orbán Zoltán. 

DETZKY ANNA
anna.detzky@eszak.hu

A parlagi sas kedveli a magyarországi élőhelyeket  FOTÓ: ÉKN

hot!A legforróbb sztártitkok
2020/4  JANUÁR 23–29.

„Úgy 
nézek ki, 

mint egy élő  
tűpárna”

95 ÉVES 
ÉDESAPJA ÚJRA 

SZERELMES!ELMES!

Udvaros 
Dorottya 

Össze-
költöztek!

„Imádjuk a fülledt 

éjszakákat!”

Hevesi Tamás és Kriszta

 Palik László 

SAJÁT MAGÁN 
KÍSÉRLETEZIK! 

 Intim 
titkok

„Úgy 
nézek ki, 

mint egy élő  
tűpárna”

95ÉVE
ÉDESA
SZERESZERE

Udvaros
Dorottya

kö„Imádjuk a fülledt 

éjszakákat!”j„„ ádj k fülle
Hevesi Tamás és Kriszta

Palik László Palik LLLászló 

Intim 
titkok

Puskás Peti Dallos Bogi és

MEGJELENT

Keresse az újságárusoknál!
374842

Prof. Dr. Bagdy Emőke
Nő és a fér�: a boldogság forrása

2020. február 1., 18 óra
Belépőjegy: 

Elő�zetőknek: 1990 Ft  
(Elővételben: Kelet-Magyarország ügyfélszolgálat,  

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.)
A helyszínen: 2500 Ft

A belépőjeggyel ingyen mehet be az aznapi esküvői kiállításunkra (9.00-től 18.00 óráig)

Álompár Esküvői Kiállítás
2020. február 1–2. Nyíregyháza, Continental Arena

MAGYARORSZÁG
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MEGEMLÉKEZÉSGYÁSZHÍR A haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

       Megemlékezés

KRANKOVICS 
ISTVÁN

Soha el nem múló 

fájdalommal emlékezünk 

a világ legdrágább kincsére, 

a Gyermekünkre, 

halálának 6. évfordulójára. 

Aki 1971–2014, 

42 évesen hagyott itt 

bennünket váratlanul. 

„Amikor elmentél kialudt egy csillag, 
Az angyalok a mennyországba hívtak. 

De sajnos itt elvesztettünk Téged, 
Legdrágább angyalát a Földnek és az Égnek.” 

Pistikém nagyon hiányzol! 

Bánatos szívű szüleid, szerető testvéred: Zsolti 
és gyermekei: Fannika és Domika. 

Soha nem feledünk!
380089

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

BARDI GYULÁNÉ 
Jenei Erzsébet 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család

378836

Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és  szerették,
hogy szeretett férjem,

A gyászoló család

68  éves  korában    váratlan  hirtelenséggel  elhunyt.  Szeretett  halottunk

hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 31-én, pénteken 11:00 órakor

lesz a Józsai Köztemető ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

HEGEDŰS ISTVÁN

378788

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT 1949 ÓTA

Temetés felvételi irodánk: 
4025 Debrecen, Arany János utca 40.

 Telefon: +36-52/428-307, +36-20/275-9622

Nyitva tartás:
hétfő–csütörtök: 8.00–16.00-ig, 

péntek: 8.00–14.00-ig

Éjjel-nappali halottszállítás: 
+36-52/412-562, +36-30/9459-512

Központ: 4025 Debrecen, Arany János utca 40.
Tel.: +36-52/417-711, fax: +36-52/417-154

www.hbmtemetkezes.hu
E-mail: info@hbmtemetkezes.hu 37
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FT 
+ EXTRA 
KEDVEZMÉNYEK

Szeretünk
olcsóbban
tankolni!

EVO 95 Benzin, EVO Diesel, XXL Diesel , autógáz 
üzemanyagokra és a pisztolyos AdBlue üzemanyagokra 6 Ft/liter kedvezmény. 

A Prémium EVO 100 Benzin Plusz, EVO Diesel Plusz, 102+ MOL Racing 
versenybenzin üzemanyagok árából 12 Ft kedvezmény literenként. 

A Gépi autómosó árából 10%-ot mosásonként, a töltőállomáson forgalmazott 
kenőanyagok, autókemikáliák, kiszerelt AdBlue termékek árából pedig szintén 
10%-ot spórolhatnak meg kedves elő�zetőink.
Ha már legalább 1 éve napilap elő�zető, vagy hűségnyilatkozattal, előre �zetéssel van 
meg a 12 hónapja, igényelje tőlünk MOL Partnerkártyáját 
a www.megyekartya.hu IGÉNYLÉS menüjében!

Nincs üresjárat! Kapcsoljon Ön is feljebb egy 
fokozattal és használja ki a lehetőséget!

www.naplo.hu

kártyáját
n!

y 

96
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KÖZLEMÉNY

FEKETE
ruhák, blúzok, kabátok 36–60-ig.
FANTÁZIA DIVAT, KÁLVIN TÉR 3/B

37
31
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ÁLLAT
PERZSELT bőrű félsertés eladó, kiszállítás 
megoldható. Ár: 820 Ft/kg. 06/70/366-
7715

*378273*

VEGYES
AKÁC, nyár tűzifa 1300 Ft-tól, tölgy 2000 
Ft-tól megrendelhető. 70/580-5454. 
(E.kód:M-AA0888465)

*381080*

ÁLLÁST KÍNÁL

KERESÜNK AUTÓSZERELŐT ÉS 
AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT.

Érdeklődni lehet: 06-70-708-9411. Autó Alfa I. Zrt.

38
12

00

Győr-Moson-Sopron megyei 
partnerünkhöz azonnali kezdéssel 

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT
keresünk

gépkezelésre és minőségellenőrzési
munkára, ingyenes szálláslehetőséggel! 

A munka jellegéből adódóan elsősorban 
hölgyek jelentkezését várjuk!

8 általános iskolai végzettség szükséges!
Jelentkezni: 06-30/362-4338, Quality Job Kft.

37
96
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 A Szuperinfó Média Kft. 
korai munkakezdéssel 

HÍRLAP-
KÉZBESÍTŐKET

keres

Csak helyi lakosok 
jelentkezését várjuk. 

Érdeklődni 9–16 óráig.  
A jelentkező jelentkezésével 

hozzájárul adatai kezeléséhez a 
Szuperinfó Média Kft. honlapján 

lévő adatvédelmi tájékoztatóban 
leírtak szerint (www.szuperinfo.hu).

38
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
területére

� +36-20-365-3899

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
területére

� +36-20-365-3899

CÉGÜNK autószerelőt, autóbuszvezetőt 
és nyugdíjas autóbuszvezetőt is keres. T.: 
0630/349-7820 (Cezar Tours Kft.)

*379506*

OKTATÁST VÁLLAL

MÉHÉSZ TANFOLYAM
                                                  Tel.: 52/476-405  38

07
01

Ny. sz.: E-000083/2014/A041

BÚTOR

Debrecenben a Malom Bútoráruházban 
fenyőbútorok óriási választékban, gyógy-
matracok egészségügyi kártyára is kap-
hatók. Db., Böszörményi út. 1. (Shell 
kútnál) www.malombutor.hu 374088

ÉPÍTŐANYAG

SZÉN akció! Orosz fekete, borsodi bar-
na. Tűzifák, orosz barna-, lignit szén 
kedvező áron. Tócós Tüzép, Debrecen 
Kishegyesi út 113/G, T: 0652-478-239, 
AA5843785

*375905*

KEDVES HIRDETŐNK! A 2018. január 2-től hatályba lépett 
474/2017. Korm.-rend. 2. § (2) bekezdése szerint a fatermékkel 
kapcsolatos kereskedelmi tevékenység reklámozása során a 
hirdetésekben a kereskedelmi szereplő technikai azonosító 
számát (EUTR szám) fel kell tüntetni. EUTR szám hiányában a 
Kiadó jogosult a hirdetés közzétételét mellőzni. 
 Megértésüket köszönjük!341942

Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk 
vendéglátóegységektől! 

info@naplo.hu

Ezeken a vendéglátó- és 
szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!

Itt
olvashatja

Arizóna Klub

Bocskai Büfé

Don Pedro pizzéria

Dream Pub

Hotel Balmaz

Hotel Óbester

Kacagó Hiéna söröző

Korona panzió

Laponyagi Csárda

Latin café

Mátyás Pince

McDonald’s

Mosoly presszó

Pikoló söröző

Piri presszó

Som büfé

Sörpatika

Stefánia Cukrászda

Szezám Kávézó

Varázs italbolt

Vasmacska söröző

Zöld Erdő presszó

21 Büfé

Csapszék söröző

Diamond Dent Kft.

Major söröző

Zsuzsi söröző

Nádudvar

Debrecen

Debrecen

Balmazújváros

Balmazújváros

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Hajdúnánás

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Nyíradony

Debrecen

Debrecen-Józsa

Hosszúpályi

Nagyhegyes

Létavértes

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen-Haláp

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Hajdúböszörmény

Derecske

Fő utca

Benedek tér

Kossuth utca

Debreceni út

Kastélykert utca

Péter� a utca

Kassai út

Péter� a utca

Polgári út 

Csapó utca

Ajtó utca

Piac utca

Bartók Béla utca

Kassai út

Gönczy Pál utca

Debreceni út

Jókai utca

Árpád tér

Lehel utca

Pósa utca

Benedek tér

Erdő sor utca

Vámospércsi út 

Kishegyesi út

Tócóskert tér 

Balthazár D. utca

Dózsa Gy. utca

65.

5.

51.

109.

1–2.

49.

5.

54.

92.

28.

1.

53.

35.

10.

35.

23.

2/A

14.

10.

10.

5/A

9.

21.

36.

6.

101.

2435.
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„Elvitted a derűt,  
a fényt, a meleget,  
Csak egy sugarat hagytál,  
az emlékedet.”

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/

34
18

60

3
4
1

9
0

0

A kegyeleti hirdetéseket 
az interneten is megtekintheti: 

haon.hu/gyaszhirek/

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy a megjelent kegyeleti hirdetések fotóit 

nem áll módunkban megőrizni. 
Megértésüket köszönjük! 34
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Ma erős széllökések, változó erőssé-
gű, de kiadós esők fokozzák jelentő-
sen a balesetek kockázatát. Este, éjjel 
havas eső, havazás is előfordul. 

Ma erős széllel eleinte meleg, majd hidegfront 
alakítja időjárásunkat. Az erőteljes kettős 
fronthatás a légköri változásokra kevésbé 
érzékenyeket is megviselheti. Gyakori ilyenkor a 
vérnyomás- és vércukorszint ingadozása.

Borús, szeles idő esők-
kel, éjjel havas esővel.-3 °C

5 °C -2 °C  4 °C

-3 °C  4 °C

-2 °C  3 °C

-1 °C  4 °C -1 °C  5 °C

-1 °C  4 °C

0 °C  5 °C

0 °C  4 °C

Szeles idő, 
zápor, hózápor, 
napsütés is 
lehet.

Mérsékelt 
szél, csökkenő 
felhőzet, némi 
napsütés.

Szeles, borús 
nap. Délután, 
este eső, havas 
eső.

Gyengébb 
légmozgás, 
változó 
felhőzet.

Délnyugati 
szél, változó 
felhőzet, esők.

1 °C  4 °C -1 °C  4 °C 0 °C  4 °C 2 °C  7 °C 5 °C  11 °C

Kedd reggel szürke, ködös 
időben elvétve lehet 
szitálás, ónos szitálás, 
hószállingózás.

Napközben erősödő 
déli szél támad. Borús 
idő lesz. A déli óráktól 
tartós, kiadós esőzés 
kezdődik.

Este, éjjel északi széllel 
hidegfront érkezik. 
Az eső többfelé havas 
esőbe, majd gyengülő 
hóesésbe, havazásba 
vált.

-1 °C  4 °C  4 °C  

Horoszkóp
Kapcsolatai
ban hamar 
kialakulhat

nak érzelmi kitörések. Otthonában is 
hangos viták várhatóak, különösen, 
ha tüntető érzéketlenséget tanúsít 
partnere érzelmei iránt.

Nagyon 
kellemes 
programra 

hívhatják ma este barátai. Nagyon 
barátságos és kellemes lesz a hangulat, 
ön ma különösen melegszívű.

Igen sűrű 
időszakra 
számíthat, 

kisebbnagyobb utazásokat is 
megtehet, vagy tanulmányi útra küldik 
a munkahelyéről, hiszen uralkodó 
planétája, a Merkúr kiemelt helyzetben 
van a kilencedik sorsterületén.

Ma este 
valószínűleg 
valamilyen 

spirituális előadáson vehet részt, vagy 
barátaival beül kocsmázni és hajnalig 
beszélgetnek. Ezeket a barátságokat 
meg kell becsülnie.

Egy szerelmes 
estét tölthet 
együtt egy 

olyan partnerrel, aki minden szempont
ból az ideálja, napközben pedig egy 
rendkívül szerencsés üzletet köthet. Ez a 
nap sok meseszerű programot hoz önnek.

Ha volt 
párkapcsola
tában némi 

zűrzavar, akkor azt most könnyedén 
elsimíthatja. Egyéb kapcsolatait is 
rendezni tudja, nagyon kellemes nap 
lesz a mai.

Valószínűleg a 
munkahelyé
re új kolléga 

érkezik, akit azonnal megkedvel, és 
egy kellemes barátság alakul ki önök 
között.

Rendeződni 
látszik régóta 
gubancosnak 

tűnő magánélete, de még óvatosan 
lépkedjen a tojáshéjakon, mert a 
párja meglehetősen érzékeny és labilis 
mostanság.

Lehet, hogy 
ma nem dol
gozik, hanem 

otthonát csinosítgatja, esetleg vendége
ket fogad otthon. Bár ön jobban szeret 
elmenni és házon kívül kikapcsolódni, 
most mégis a saját otthona lesz ragyogó 
boldogságának színhelye.

Másokkal 
barátságos, 
most örül 

annak, hogy arról beszélhet, ami érdekli 
önt, és nagy értékeket talál az eszme
cserék során. Egy rövidebb utazást is 
tehet testvérével.

A pénzügyi 
biztonság 
most nagyon 

fontos önnek. Párkapcsolatából is tud 
most biztonságot meríteni, és nagyra 
értékeli azokat a dolgokat, melyek 
kényelmesebbé teszik életét.

Nehezen 
tagad meg 
magától 

bármit is a mai napon. Valószínűleg 
fokozottabban ügyel megjelenésére is, 
mert szeretne flörtölni, ismerkedni.

Karola, Károly, 
Ágnes, Tamás, 
Inez, Margit, Apol-
lónia, Amália

133 éve elkezdődött az 
Eiffel-torony építése, s  
2 év, 2 hónap és 2 nap alatt 
készült el.

Táncolható gitárzene
Inkább zsivaj, semmint 
csendesség jellemzi a 
srácokat mostanában.
DEBRECEN. Szárnyra kapott 
a négytagú Quiet Kid & The 
Speakers nevű formáció: 
nemrég 150 zenekar közül an-
nak a kilencnek voltak tagjai, 
akik a Trip Hajó záróbuliján 
zenéltek. 

– Nagyon élveztük elejétől 
a végéig. Kifejezetten jó volt 
ennyi ember előtt fellépni, az 
pedig, hogy megannyi friss 
és kiváló zenekarral játsz-
hattunk, nagyon inspiráló. 
Ugyanakkor a zenekarozás 
nem egy verseny. Szeretnénk 
jól érezni magunkat azokkal, 
akik eljönnek meghallgatni 
minket – mondta a Naplónak 
Laky Simon, a zenekar gitá-
rosa. 

Hazajárók 
Megannyi szállal kötődnek 
hozzánk, hisz Demeter And-
rás basszusgitáros a cívis-
városban látta meg a napvi-
lágot, Cseh Dániel dobos és 
Csende Gergely vokalista, gi-
táros pedig Hajdúnánáson. – 
Bár Budapesten ténykedünk, 

ezer szállal kötődünk Debre-
cenhez, szinte hazajárunk. 
Első koncertünk a Malterben 
volt. Rendszeresen fellépünk 
a Víztoronyban, és zenéltünk 
már a Campus Fesztiválon is 
– tette hozzá Demeter And-
rás. A zenekar a Quiet Kid 
hálószobai énekes-dalszerzős 
projektből nőtte ki magát egy 
éve. Eleinte a korábbi dalokat 
vitték színpadra, majd közös 
dalírásba kezdtek. Legfőképp 
dark-indie és indie rockként 
határozzák meg magukat. 

Az utóbbi hónapokban 
első lemezükön dolgoztak, 
február végén szeretnék ki-
adni: ötdalos, az eddigieknél 
keményebb hangvételű albu-
mot ígérnek. Nyáron fellép-
nek a Tilos maratonon és a 
Universal Music Hungary fel-
ajánlásából social media tá-
mogatást is kaptak. Hozzánk 
februárban látogatnak haza, 
hogy a Felső Tízezerrel és a 
Dope Calypsóval karöltve ör-
vendeztessék meg rajongói-
kat.   LD

Eb: gyorshajtókat kerestek
A jégpályát is az ellen-
őrzése alá vonta a rend-
őrség a Főnixben.
DEBRECEN. Óriási sikert hozott 
a múlt hét péntektől vasárna-
pig tartó rövidpályás gyors-
korcsolya Európa-bajnokság, 
melyet a debreceni Főnix 
Csarnokban rendeztek meg. 
A kontinenstornán a magyar 
válogatott négy arany- és há-
rom ezüstéremmel a második 
helyen zárt az éremtábláza-
ton. A magyar csapat összes 
érmét a Liu testvérek szerez-
ték: Shaoang két arany- és két 
ezüstérmet, míg bátyja, Shao-
lin Sándor két aranyat és egy 
ezüstöt nyert.

A sportolók végig telt ház 
előtt versenyezhettek, a lel-
kes szurkolók remek hangu-
latot varázsoltak a Főnixben. 
Azonban nem csupán a né-

zőket érdekelték az esemé-
nyek: a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság Forga-
lom-ellenőrző Alosztályának 
tagjai is kivonultak a csarnok-
ba, és ellenőrzésük alá von-
ták a jégpályát. A rend őrei 
traffipaxkészülékkel mérték 

be a leggyorsabbak sebessé-
gét, szombaton például 51 
km/h volt a rekord. Büntetés 
persze nem járt senkinek, 
hiszen itt éppen az volt a lé-
nyeg, hogy a korisok minél 
gyorsabban száguldjanak a 
jégen.  HBN

Táskából loptak pénzt
DEBRECEN. Rablás bűntett és 
közokirattal visszaélés vétség 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt járt el a Deb-
receni Rendőrkapitányság 
két helyi lakossal szemben. A 
nyomozás adatai szerint egy 
férfi tavaly augusztus 14-én 
20 óra körül Debrecenben, 
a Tükörszív utcán ellökte a 
sértettet, majd elvette tőle a 

táskáját. A gyanúsítottak ezt 
követően kivették a táskában 
lévő készpénzt, és elhagyták 
a helyszínt. A rendőrök ada-
tot gyűjtöttek, s ennek ered-
ményeként rövid időn belül 
azonosították a 24 éves férfit 
és 21 éves női társát.

Az egyenruhások a helyi 
lakosokat elfogták és előál-
lították, gyanúsítotti kihall-

gatásukat követően bűnügyi 
őrizetbe vették, és előterjesz-
tést tettek letartóztatásuk in-
dítványozására. A Debreceni 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya a nyomozás vizsgá-
lati szakaszában a szükséges 
eljárási cselekményeket elvé-
gezte, és az iratokat átadta az 
ügyészségnek – tájékoztatott 
a megyei főkapitányság.  HBN

Első lemezén dolgozik a Quiet Kid & The Speakers  FOTÓ: CSÜLLÖG ESZTER

Traffipaxkészülékkel mértek FOTÓ: NEMZETI SPORT/SZABÓ MIKLÓS

 Letíciának bejön a szoknya és a nadrág is
Letícia diáklány. Érdekli a fotózás világa. Gondolkodott már 
a modellkedésen és szépségversenyen. Mindenfajta ruhát 
szeret, a nadrág és a szoknya is bejön neki.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Egy férfi meséli a barátjának:
– Képzeld, az én bátyám egy ezer-
mester. A múltkor csinált magának 
egy olyan járgányt, aminek a motorja 
egy Fordé volt, a sebességváltója egy 
Volkswagené, a kipufogó meg egy Mer-
cedesé.
– És, mi lett belőle?
– Másfél év felfüggesztett.

Nem fizetett 
az éjszakákért
PÜSPÖKLADÁNY. Kétrendbeli 
csalás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
járt el egy helyi lakossal szem-
ben a Püspökladányi Rendőr-
kapitányság. A nyomozás 
adatai szerint a gyanúsított 
tavaly februárban és márci-
usban két vendéglátó egység-
ben is több éjszakát töltött el, 
azokban ételt és italt fogyasz-
tott, s nem fizette ki a szolgál-
tatásokat. Az egyenruhások a 
42 éves férfit elfogták, előállí-
tották a rendőrkapitányságra, 
s ott beismerő vallomást tett. 
A Püspökladányi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya 
a nyomozás vizsgálati szaka-
szában a szükséges eljárást el-
végezte, és az iratokat átadta 
az ügyészségnek – adta hírül 
a megyei rendőr-főkapitány-
ság.  HBN

További viccek humor.haon.hu

Téli napfürdő
Az emberek mellett az állatok is élvezték a múlt heti nap-
sütést, úgy, mint ez a kis barátságos kecske, amely szívesen 
kijött a téli zárt helyéről, hogy megfürdőzzön a napfényben. 
 FOTÓ: VMIRJÁNCKI JÓZSEF

www.haon.hu
További képek  

és videók
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