
oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

1
NAPLÓ

LXXVII. ÉVFOLYAM, 44. SZÁM, ÁRA: 180 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 130 FT

FÜGGETLEN NAPILAP

PÉNTEK
2020. FEBRUÁR 21.

Hajdú-bihari Napló www.haon.hu
4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. Telefon: (52) 998-181

9 770133 105057 2 0 0 4 4

ÉVES

6 °C
Felhősödés, 
szél, elszórtan 
zápor is elő-
fordulhat

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  337,86  +2,76

USA-dollár  312,83 +2,64

Svájci frank  318,24  +2,88

Angol font  403,64  +0,18

Román lej  70,63  +0,52

Ukrán hrivnya  12,78  +0,14

Horvát kuna  45,35  +0,35

Lengyel zloty  78,95  +0,55

Devizaárfolyam
(2020. 02. 20.)

Anett próbál 
egészségesen 

élni
16. OLDAL

A tartalomból
Gyerekek s kerekek 3. oldal
Edzett testtel versengtek 11. oldal
Dzsesszest, nevezetes helyen 12. oldal
Pepe egyetemre megy 16. oldal

Hornyák Dóra 
újra a Lokiban
DEBRECEN. Kilenc esztendő 
után ismét DVSC-szerelést húz 
Hornyák Dóra. A Ferencváros-
tól érkező debreceni nevelésű 
válogatott bal átlövő nyártól 
erősíti majd a klubot, mely-
lyel kétéves szerződést kötött. 
Ugyancsak csütörtökön jelen-
tették be a piros-fehérek, hogy 
a tavaly szerződtetett Karnik 
Szabina viszont elhagyja az 
egyesületet. /9.  HBN

Hornyák Dóra  FOTÓ: TÖRÖK ATTILA

Búcsút vettek 
az alma matertől

A hagyományokhoz híven 
csütörtökön is fáklyákkal 
vonultak fel a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának végzős 
diákjai. Ezt 2001-től, az első 
végzős évfolyamtól kezdve 
minden évben megtartják. 
A rendezvény célja, hogy 
a hallgatók búcsút vegye-
nek képzésük helyszínétől, 
Debrecen városától. Mel-
lettük a kar vezetői, oktatói, 
valamint munkatársai is 
részt vesznek a felvonulá-
son.  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Tévképzetek is élnek 
a kalcium forrásairól
DEBRECEN. A kalcium kiemel-
ten fontos a szervezetünk-
nek, ám a boltok polcain a 
legtöbb termék adalékanya-
gok hozzáadásával készül, 
amelyek rossz hatással lehet-
nek a kalciumegyensúlyra, 
vagy éppen hamis illúziókat 
kelthetnek – olvashatjuk a 
Hajdú Online-on. A sajt kiváló 
kalciumforrás, ám egyáltalán 
nem mindegy, milyen sajtról 
van szó. Ugyanis az ömlesz-
tett sajtok, sajtkrémek, koc-

kasajtok kiindulási alapanya-
ga a kemény vagy félkemény 
sajtok gyártásánál keletkező 
selejt. A minőségével nincs 
probléma, de az állagával 
igen, ezért ömlesztősó és 
sok más adalék anyag segít-
ségével kenhetővé teszik. És 
itt jön a gond, az ömlesztősó 
általában valamilyen foszfát-
vegyület, amely a sajt hasz-
nos kalciumtartalmát rögtön 
oldhatatlan kalcium-foszfát 
formába alakítja át. /8.  HBN

Bébihinta is lesz 
az új parkban
DEBRECEN. A közösség erősí-
tése érdekében épül új ját-
szótér Bánkon. Pósán László 
országgyűlési és Vadon Ba-
lázs önkormányzati képviselő 
bejelentette: a parkban több-
funkciós kombinált csúszdás 
mászóvár, kétüléses hintaáll-
vány, bébihinta, valamint ho-
mokozó és két darab, együlé-
ses rugós játszóeszköz is lesz.

A beruházás részeként no-
vemberben a kialakítandó 
játszótér köré kerítés épült 
75 méter hosszon és 1,7 méter 
magasságban. A játszótér 8,6 
millió forintba kerül, s márci-
usban készül el. /4.  HBN

A csoda, melyre 
vigyáznunk kell
BUDAPEST, DEBRECEN. – A ma-
gyar nyelv fennmaradása cso-
da. Már sokszor vissza kellett 
volna szorulnia, környezeté-
ben sok nyelv kihalt. De él, 
fejlődik, a világ sok-sok ezer 
nyelve közül azon pár tucat 
nyelvhez sorolható, amelyen 
minden kifejezhető, minden 
tudomány művelhető – szö-
gezte le Balázs Géza, a köz-
ismert nyelvészprofesszor, 
amikor az anyanyelv nemzet-
közi napja alkalmából kérdez-
tük. /7.  FGY

Kitüntetések  
az egyetemen
DEBRECEN. – Ez a nap a jelen 
kiváló dolgozóiról szól. Az 
ápolók feladatai változtak az 
évszázadok alatt, de ma is 
nemes a hivatásuk. A kitün-
tetettjeink a betegellátás mel-
lett sok tevékenységet végez-
tek a betegek és a Debreceni 
Egyetem szolgálatában. Azt 
kívánom, legyenek büszkék 
az áldozatos munkájukra – 
hangsúlyozta dr. Páll Dénes, 
a Belgyógyászati Intézet pro-
fesszora a kiváló dolgozóik 
díjátadó ünnepségén. /4.  HBN

Pósán László  FOTÓ: VÁROSHÁZA

Pajna Zoltán  FOTÓ: MEGYEHÁZA

Párbeszéd a vállalkozókkal
A korábbinál több 
embert juttathatnak 
munkához, képzéshez.
HAJDÚ-BIHAR. Vállalkozói fó-
rumokon vehetnek részt a 
megyében az adott település, 
járás gazdaságának résztvevői 
ezekben a napokban. Az infor-
mációk célba juttatásában, az 
igények felmérésében fontos 
szerepet betöltő fórumokat a 

megyei önkormányzat, a te-
lepülési önkormányzatok és 
a gazdaság helyi résztvevői 
szervezték.

– A most induló foglalkoz-
tatásbővítési paktummal, a 
pályázati lehetőségekkel is-
mertetjük meg a fórum részt-
vevőit. Ez korábban a megyei 
önkormányzatnak volt a fog-
lalkoztatási paktuma, abban 
873 főnek állás- és képzési 

támogatást biztosítottunk. 
Most négy térségi paktum 
keretében térségenként 453 
ember bevonásával indulnak 
ezek a programok. Szeretnénk 
azt elérni, hogy a vállalkozá-
sok tudják, milyen pályázati 
lehetőségek vannak, ebben 
milyen segítséget tud adni a 
kormányhivatal – válaszolta a 
Naplónak Pajna Zoltán, a me-
gyei közgyűlés elnöke. /5.  KZS

Érkeznek a befektetők
Közel lesz a BMW-gyár, 
nemhiába nagy a moz-
golódás Böszörmény-
ben.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A város ta-
lán legforgalmasabb útja, az 
Újvárosi utca felújítása kez-
dődik meg napokon belül. A 
csaknem 220 millió forintos 
beruházás vállalkozói szer-
ződését csütörtökön írták alá 
a polgármesteri hivatalban. 
A várhatóan három hónapig 

tartó, teljes útzár mellett fo-
lyó munkákkal megerősítik 
az útburkolatot, kiépítik a 
csapadékvíz-elvezető rend-
szert. Az Ujvárosi utca jelen-
tősége a jövőben még inkább 
felértékelődik, hiszen ez az út 
köti össze a belvárost Hajdú-
böszörmény nyugati részén, 
az autópálya-lehajtó mellett 
kialakítandó, majdan 100–
500 embernek munkahelyet 
biztosító, 8,5 hektáros, a vá-
rosi önkormányzat területén  
megvalósuló ipari parkkal. 

Erre 670 millió forint támo-
gatást nyertek, amiben benne 
van az Újvárosi utca felújítá-
sa is – tájékoztatta a Naplót 
Kiss Attila, Hajdúböszörmény 
polgármestere. Elmondta azt 
is, hogy ismerve a gazdasági 
folyamatokat, a 8,5 hektáros 
önkormányzati ipari parkot 
hamarosan a mellette lévő, 
de állami tulajdonban lévő 
65 hektárral bővítik. Az újabb 
ipari park kialakítását termé-
szetesen támogatják, az idén 
a beruházás adminisztrációs 

részével lehetnek kész. Haj-
dúböszörmény gazdaságának 
fejlődését egy volt iskolaépü-
let átalakításával nyár elejére 
elkészülő munkásszállóval is 
segíti a város.

Befektetők, mégpedig a 
BMW-gyárhoz kapcsolódóan, 
már kopogtatnak Hajdúbö-
szörményben. Egy autóal-
katrészeket és egy műanyag 
elemeket gyártó cég jelezte 
érkezését. Egy harmadikkal a 
napokban egyeztet az önkor-
mányzat.  KZS

Búcsú az aszfalttól
Csütörtökön immár teljes gőzzel dolgozott az aszfaltmaró munkagép a Dósa nádor téren és a Csapó utca elején, ahol – mint 
hírül adtuk – a terület lezárása mellett szerdán kezdődtek meg az átépítési munkálatok. A városszépítő korszerűsítés végered-
ményében előreláthatóan augusztus 20-án már gyönyörködhetnek a járókelők.   FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Bajban vannak 
fecskefajaink
DEBRECEN. A füstifecske-, mol-
nárfecske- és partifecske-ál-
lományok az elmúlt két évti-
zedben eltérő mértékben, de 
folyamatosan csökkenő ten-
denciát mutatnak. A Napló 
ennek okairól és a fecskevéde-
lem legfontosabb tényezőiről 
Szakál Lászlót, a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület Hajdú-Bihari Cso-
portjának elnökét kérdezte. A 
szakember elmondta: globális 
összefogással és fecskevédel-
mi eszközök alkalmazásával 
hozzájárulhatunk, hogy eb-
ben az évben már több fióka 
repülhessen ki. /3.  SZD

Ma 
TVműsor.hu 
magazinnal



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

2
NAPLÓ

2  Krónika
HAJDÚ-BIHARI

2020. FEBRUÁR 21., PÉNTEK



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

3
NAPLÓ

Aktuális  3
HAJDÚ-BIHARI

2020. FEBRUÁR 21., PÉNTEK

Kapós a nagycsaládos autó
Tavaly július óta lehet 
nagycsaládosként 
kedvezményesen autót 
vásárolni, akár ötven 
százalékkal olcsóbban.

HAJDÚ-BIHAR. Az akcióban – 
maximum két és fél millió 
forintos állami támogatással – 
hét- vagy többszemélyes gép-
járműveket vásárolhatnak 
azok a családok, amelyek mi-
nimum három gyermek után 
jogosultak családi pótlékra. 

A vásárlónak rendelkez-
nie kell B kategóriás jo-
gosítvánnyal, bejelentett 
magyarországi lakóhellyel, 
és nem lehet állami ható-
ságnál nyilvántartott tar-
tozása. Fontos tudni, hogy 
a támogatott autót három 
éven belül nem lehet elad-
ni, és az üzembentartói jog 
sem ruházható át, a keres-
kedőnek pedig Családbarát 
Magyarország matricát kell 
ragasztania az átadás előtt a 
gépjárműre. Az állam egyér-
telmű célja a gyermekválla-
lás ösztönzése. 

Kíváncsiak voltunk, az el-
múlt fél évben mennyire vált 
népszerűvé megyénkben a 
jelenleg is futó kezdeménye-
zés, így a Napló több autóke-
reskedést is megkeresett. 

Élnek a lehetőséggel
Az OMP Autóháznál első-
sorban a Citroën és Peugeot 
márkák kelendőek a nagy-
családos programban, ezek 

közül is a Rifter és a Grand 
C4 Spacetourer a favorit. A 
két márka eladásainak negy-
ven százalékát képezik a 
támogatással megvásárolt 
példányok. Összesen eddig 
százhúsz nagycsaládos támo-
gatással megvásárolt autót 
adtak el. A vásárlók többnyire 
debreceniek vagy a vonzás-
körzetből valók – tudtuk meg 
az autóháztól.

A Debrecen Autónál a 
Volkswagen Touran/Tiguan 
 Allspace, Caddy és a Sko-
da Kodiaq fogyott jobban a 
nagycsaládos autóvásárlás 
részeként. A helyiek és a 
környező települések lakói 
egyaránt vásárolják ezeket a 

modelleket, az összeladásuk 
mintegy öt-hét százalékát ké-
pezve – közölte kérésünkre a 
kereskedés.

Megyénkben mintegy 900-an
A Magyar Államkincstár-
tól kapott adatok szerint a 
nagycsaládosok autóvásár-
lási támogatását Hajdú-Bi-
har megyében eddig 859-en 
kérelmezték. Az igénylők 
legnagyobb hányada a le-
hetséges maximális összeget 
kérte, figyelemmel a hétsze-
mélyes személygépkocsik 
vételárára. A leggyakoribb 
autótípus, amire a kérelme-
ket benyújtották, a Dacia 
Lodgy volt.  PSZ

A költési siker növelése a cél
A Szaharától délre 
vonuló énekesmadarak 
közt igen sok veszélyez-
tetett faj van, fecskéink 
is közéjük tartoznak.

DEBRECEN. A magyarországi 
fecskefajok helyzete évről 
évre romlik, ez az állapot 
Hajdú-Bihar megyében nem 
jobb és nem is rosszabb 
az országos statisztikában 
szereplőnél – tájékoztatta 
lapunkat Szakál László, a 
Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület 
Hajdú-Bihari Csoportjának 
elnöke. – Megyénkben a ha-
zai arányokhoz hasonlóan a 
legveszélyeztetettebb parti-
fecskék állománycsökkenése 
éves viszonylatban akár a 20 
százalékot is elérheti, míg a 
füsti- és a molnárfecskéé 5-7 
százalék között mozog. Az 
őszi és tavaszi vonulás, vala-
mint a telelőterületen töltött 
hónapok alatt a madarakat 
érő kedvezőtlen hatások 
nagy része az időjárási ano-
máliákkal, viharokkal, napo-
kig-hetekig tartó hűvös, csa-
padékos időszakokkal vagy 
éppen ellenkezőleg, száraz-
sággal és az abból következő 

táplálékhiánnyal függ össze – 
tudtuk meg Szakál Lászlótól.

A szakember kitért arra is, 
a fecskefajok európai állo-

mánycsökkenésének hátte-
rében több ok szerepel: az 
élőhelyek átalakítása és az 
őszi gyülekezőhelyek felszá-
molódása ugyanolyan káros 
hatású, mint a települési 
szúnyogirtás és az intenzív 
mezőgazdálkodás által kivál-
tott környezetszennyezés. 
– A közvetlen emberi zava-
rás, a vadászat, a fészkek 
elpusztítása, valamint a klí-
maváltozás hatására az ext-
rém száraz vagy csapadékos 
időszakok gyakoriságának és 
időtartamának növekedése 
is jelentősen ront a helyze-
ten – fogalmazott a szervezet 
elnöke.

Összehangolt akció kell
Szakál László arról is beszá-
molt, a gyülekező vagy úton 
lévő madártömegeket érő 

szélsőségek akár több millió-
nyi egyed pusztulását okoz-
hatják már néhány nap vagy 
hét alatt is. – Mivel ezek gya-
korisága növekedett, és a köl-
tőterületek környezeti viszo-
nyai is jelentősen átalakultak, 
romlottak, az érintett fajok 
a költési időszakban egyre 
kisebb mértékben tudják pó-
tolni az állománycsökkenést 
– mutatott rá a szakember, 
majd hangsúlyozta, ezeknek 
a hatásoknak a kiküszöbö-
léséhez összehangolt kör-
nyezet- és természetvédel-
mi akciókra, a gazdálkodási 
struktúra átalakítására, majd 
a környezeti rendszerek több 
évtizedes regenerálódására 
van szükség.

Több eszköz is rendelke-
zésünkre áll, melyek alkal-
mazásával hozzájárulhatunk 

ahhoz, hogy évről évre mi-
nél több fióka repülhessen 
ki, emellett az elszenvedett 
veszteségek mellett is több 
madárnak van esélye a túl-
élésre és a tavaszi visszaté-
résre. Mivel a füstifecskék 
sárból építenek maguknak 
fészket, sárgyűjtőhelyet is ki-
alakíthatunk, kihelyezhetünk 
műfecskefészkeket is, hogy 
elősegíthessük a fészkelést. 
A legfontosabb feladat, hogy 
minél szélesebb körben tuda-
tosítsuk: a fecskefészek leve-
rése helyett fecskepelenkával 
védekezzünk a szennyezés 
ellen – olvasható az egyesület 
honlapján.  SZD

Az érintett fajok a költési időszakban egyre kisebb mértékben tudják pótolni az állománycsökkenést  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Röviden

Húsvét ünnepére 
hangolódnak
DEBRECEN. A görögkatolikus 
egyházban más felekezetek-
től eltérően nem hamvazó-
szerdán, hanem két nappal 
korábban kezdődik a húsvéti 
negyvennapos készület. En-
nek egyik szép szertartása az 
úgynevezett kiengesztelődési 
vecsernye, melyre idén feb-
ruár 23-án, vasárnap 18 órától 
várják a híveket az Attila téri 
főszékesegyházban.  HBN

Nem sérült meg 
a vontató vezetője
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Egy nyer-
ges vontató borult az oldalára 
csütörtökön délben Hajdú-
böszörmény és Balmazújvá-
ros között. A két település 
hivatásos tűzoltói átvizsgál-
ták, majd áramtalanították a 
járművet. A kamion vezetője 
szerencsére nem sérült meg 
– tudtuk meg Papp-Kunkli 
Nóra megyei szóvivőtől.  HBN

Ondódon is elűzik 
a hideg évszakot
DEBRECEN. Farsangi maskará-
dés mulatságot rendez az On-
dód Jövőjéért Egyesület feb-
ruár 22-én, 14 és 18 óra között 
az Ondódi Közösségi Házban. 
Az érdeklődőket fánkverseny-
nyel, jelmezes felvonulással, 
kiszebábégetéssel és az Alföld 
Gyermekszínpad közreműkö-
désében vásári komédiával 
várják a szervezők, de nem 
maradhat el a hangos, vidám 
télriogatás sem.  HBN

Közösségi terek 
a Csapókertben
DEBRECEN. A Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár Csapóker-
ti Fiókkönyvtárában nyílik 
helytörténeti kiállítás febru-
ár 26-án, szerdán 15 órakor 
Közösségi színterek – Kö-
zösségek címmel. A Falóger, 
Csapókert, Kincseshegy vá-
rosrészeket fotókon bemuta-
tó tárlatot március 18-ig láto-
gathatják az érdeklődők.  HBN

Lakossági fórum 
a városfejlesztésről
DEBRECEN. A Civil Fórum Deb-
recen Egyesület rendez lakos-
sági fórumot a Főnix Inku-
bátorházban február 26-án, 
17 órától, melyen vendégül 
látja Debrecen főépítészét, 
Gábor Istvánt. A szakember 
bemutatja a városfejlesztési 
terveket a város építészeti 
örökségének megóvásáról, il-
letve ismerteti a március 1-jén 
életbe lépő változásokat az 
építési engedélyezési eljárá-
sokban. A főépítész kérdések-
re is válaszol.  HBN

A teherjármű az út szélén  FOTÓ: M. I.

Gábor István   FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Március közepéig SMS-
ben is lehet igényelni 
Idén is kérhető a Nem-
zeti Adó- és Vámhiva-
taltól az szja-bevallási 
tervezet postázása.

BUDAPEST. Akinek még nincs 
ügyfélkapuja, és nem is sze-
retne a digitalizáció útjára 
lépni és ügyfélkaput nyitni, 
az idén is kérheti a Nemzeti 
Adó- és Vámhivataltól (NAV) 
az szja-bevallási tervezetének 
a postázását. Ehhez nem kell 
mást tennie, mint az adóazo-
nosító jelét és a születési dá-
tumát tartalmazó kérelmet 
SMS-ben vagy egyéb módon 
eljuttatni a NAV-hoz március 
16-áig – olvasható a hivatal 
közleményében.

A NAV idén is automati-
kusan, külön kérés nélkül 

elkészíti azok szja-bevallási 
tervezetét, akikről munkál-
tatói, kifizetői adattal rendel-
kezik: legyen munkavállaló, 
őstermelő, áfa fizetésére kö-
telezett magánszemély vagy 
egyéni vállalkozó.

Az elkészített tervezeteket 
a NAV március 15-étől elekt-
ronikus formában, KAÜ-azo-
nosítás (ügyfélkapu, e-sze-
mélyi igazolvány, telefonos 
azonosítás) utáni belépést 
követően elérhetővé teszi. 
Akinek nincs ügyfélkapu-
ja, az adóbevallási terveze-
tének postázását március 
16-án éjfélig kérheti. Az el-
készült tervezeteket a NAV 
tértivevényesen április 30-
áig küldi el postán az igény-
lőknek.

ügyfélkapu, bármikor
Aki lecsúszik a március 16-ai 
határidőről, május 20-áig sze-
mélyesen, a NAV ügyfélszol-
gálatain kérheti adóbevallási 
tervezetének nyomtatását. 
Az adózók bármikor nyit-
hatnak ügyfélkaput, mellyel 
adóbevallási tervezetüket 
a www.nav.gov.hu-ról és a 
www.magyarorszag.hu-ról 
elérhető eSZJA portálon (már-
cius 15-étől) megtekinthetik, 
és szükség esetén módosít-
hatják. Az szja 1+1 százaléká-
nak felajánlásáról, a korábbi 
évekhez hasonlóan, idén is 
lehet elektronikusan és pa-
píron is rendelkezni egészen 
május 20-ig.  HBN

Gyorsan és kényelmesen lehet 
intézni  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Népszerű a kedvezményes autóvásárlási lehetőség  
 ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK

Látogasson el hírportálunkra!

Mesterségesen pótolják a fecskefészkeket    FOTÓ: M. K. / TOLNAI NÉPÚJSÁG
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Vadon Balázs (b) és Pósán László képviselők szerdán jelentették be a fejlesztést a helyszínen  FOTÓK: VÁROSHÁZA

Új játszótér épül Bánkon 
a tavasz beköszöntére
A beruházásnak közös-
ségfejlesztő ereje van, s 
kapcsolódik a kertségi 
fejlesztési programhoz.

DEBRECEN. A város idei költ-
ségvetése garantálja, hogy a 
város minden lakója érezze a 
fejlődést, s a közösség erősíté-
se érdekében új játszótér lesz 
Bánkon – közölte Pósán László 
országgyűlési és Vadon Balázs 
önkormányzati képviselő.

A helyi adóbevételek, köz-
tük az iparűzési adóbevételek 
nagyarányú, 2014 és 2019 kö-
zötti, több mint 60 százalékos 
emelkedése lehetővé teszi, 
hogy egyre több, a mindenna-

pi életet megkönnyítő fejlesz-
tést finanszírozzon és valósít-
son meg az önkormányzat.

Csend és nyugalom
– Ennek a törekvésnek a ré-
sze az, hogy Bánkon – melyet 
egyre több család választ a ter-
mészetközeliség, a csend és a 
nyugalom miatt – új játszóte-
ret építsünk. Ez összehozhat-
ja a kisgyermekes családokat, 
így közösségi térként is funk-
cionálhat – mondta Vadon Ba-
lázs, a városrész önkormány-
zati képviselője. A beruházás 
részeként novemberben a tér 
köré 75 méter hosszű és 1,7 
méter magas kerítés épült. 
Ezek után kezdődött meg a 

játszótér építése, amelyben a 
következő játszóelemeket he-
lyezik el: többfunkciós kom-
binált csúszdás mászóvár, 2 
együléses rugós játszóeszköz, 
kétüléses hintaállvány, bébi-
hinta és homokozó.

Komfortosabb élettér
– Debrecen olyan város, ahol 
a nagy beruházások mellett 
gondot fordítanak a kisebb, 
de egy-egy közösség számá-
ra fontos – az adott életteret 
komfortosabbá, barátságosab-
bá, élhetőbbé tevő – fejleszté-
sekre is. Bánk pedig a város-
nak azon a részén helyezkedik 
el, amely irányba Debrecen 
lakóterülete a jövőben terjesz-

kedhet – fogalmazott Pósán 
László, a városrész országgyű-
lési képviselője.

A kisgyermekes családok 
számára idén a játszóterek 
építésére és fenntartására a 
város több mint 100 millió fo-
rint fordít. Ennek részeként a 
régi, nem szabványos játszó-
terek közül hetet átépítenek, 
felújítanak. A bánki játszó-
tér kizárólag önkormányzati 
forrásból, 8,6 millió forintért 
épül, és várhatóan március-
ban készül el.  HBN

Működik fertőtlenítő  
a tüdőgondozóban?
Kék fényű sterilizáló 
germicidlámpákkal 
irtják a kórokozókat a 
légtérben.

DEBRECEN. Kovács István nevű 
olvasónk azt tette szóvá, 
hogy míg a debreceni klini-
kákon mindenütt találha-
tók kézfertőtlenítők, addig 
a Jerikó utca 21. szám alatti 
tüdőgondozóban – szerinte 
– semmilyen fertőtlenítő be-
rendezés nincs.

Az egyetem válasza
Pedig oda súlyos tüdőbetegek 
is járnak, akik nagyon köhög-
nek, megfertőzve esetleg ez-

által a többi beteget is. Régen 
voltak az orvosi rendelőkben 
kék fényű, úgynevezett ioni-
záló testek, ezeket sem ártana 
újból alkalmazni – vélte a pa-
naszos a Naplóhoz eljuttatott 
észrevételében.

A Debreceni Egyetem Pul-
monológiai Részleg Tüdőgon-
dozó Intézet működése min-
denben megfelel a hatályos 
jogszabályoknak, a személyi, 
eszköz-, valamint egészség-
ügyi minimumfeltételeknek 
– közölte ezzel kapcsolatos 
megkeresésünkre a Debrece-
ni Egyetem Sajtóirodája.

Mint a kommunikációs 
hivatal közleménye kifej-
tette, az intézet folyosóin, 

a rendelőkben és a vizsgá-
lóhelyiségekben kék fényű 
sterilizáló germicidlámpák 
üzemelnek, melyek révén 
megfelelő a fertőtlenítés a 
légtérben.

Új kézfertőtlenítők beszerzése
Ezzel együtt a legutóbbi in-
fekció-ellenőrzésen történt 
felmérés alapján a kézfertőt-
lenítő berendezések beszer-
zéséről határoztak, amely je-
lenleg zajlik.

Az intézetben 2019-ben 25, 
újonnan igazolt TBC-s beteget 
kezeltek, és 133 tüdőgyulla-
dásos megbetegedést igazol-
tak – ismertette a Debreceni 
Egyetem Sajtóirodája.  OCS

Látogasson el hírportálunkra!

Kellő erőnlét, bátorság, 
elszántság: challenge
Cél, hogy minél többen 
elvégezzék a gyakorla-
tokat, és a mozgás fon-
tosságára, jó hatásaira 
is felhívják a figyelmet.

DEBRECEN. Ügyességi akadály-
pályán tehetik próbára álló-
képességüket és fizikai ere-
jüket a Debreceni Egyetem 
hallgatói és dolgozói, vala-
mint a város középiskolásai.

Értékes nyeremények
A Csapó utcai bevásárlóköz-
pont és a Debreceni Egyetem 
Sporttudományi Koordináci-
ós Intézetének szervezésében 
létrejött „Fórum Challenge” 
sorozatot nagyon élvezik a 
fiatalok.

Jelentős „kihívás” elé állí-
tották a sportrajongó ifjakat. 
A pálya ugyan nem volt túl 
hosszú, de a teljesítendő fel-
adatok annál keményebbek 
voltak.

– Ez jó lehetőség arra, hogy 
bárki felmérje a fizikai terhel-
hetőségét. Egy regisztrációt 
követően a versenyzőknek 
biciklin kell 250 métert teker-
niük, majd birtokba vehetik 
az akadálypálya különböző 
feladatait – mondta el a Napló 
érdeklődésére Belényesi Pan-
na, a Fórum Challenge hosz-
tesze.

Wellnesshétvége nyerhető
A csütörtöki nap folyamán 
izgalmas, egyetemi vonatko-
zású versenyeket is tartottak. 
A pályán bárki kipróbálhatja 
magát, aki elmúlt 10 éves, és 
magasabb, mint 130 centimé-
ter. A női és a férfi első helye-
zett – azaz, aki a leggyorsab-
ban és legügyesebben teljesíti 
a pályát –, egy wellnesshétvé-
gével gazdagodhat.

A pálya február 23-ig áll az 
érdeklődők rendelkezésére a 
bevásárlóközpont alsó szint-
jén.  GYT

A pályát vasárnapig próbálhatják ki az érdeklődők FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A tüdőgondozó épülete az Újkertben FOTÓK: KISS ANNAMARIE

Kitüntetett szakdolgozók
Kiváló dolgozói díjat 
vehettek át az áldoza-
tos ápolói munkáért.
DEBRECEN. Hatodik alkalommal 
jutalmazták a magyar ápolók 
napján azokat, akik évtizede-
ken át segítették a Klinikai Köz-
pont betegeit. A díjért nagyon 
erős volt a mezőny, az igazga-
tók és a vezetők által felterjesz-
tettek közül a legalkalmasab-
bakat a Klinika Humánpolitikai 
Bizottság választotta ki.

„Nemes feladat”
A Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Elnöki Hivatalában 
dr. Páll Dénes, a Debrece-
ni Egyetem Belgyógyászati 
Intézetének professzora kö-
szöntötte a résztvevőket, és 

kiemelte: az ápolói hivatás 
szép, de nehéz feladat is.

– Az ápolók feladatai vál-
toztak az évszázadok alatt, 
de nemes a hivatásuk mai is. 
A kitüntetettjeink a betegellá-
tás mellett sok tevékenységet 
végeztek a betegek és a Deb-
receni Egyetem szolgálatá-
ban. Azt kívánom, legyenek 
büszkék az áldozatos munká-
jukra – tette hozzá a profesz-
szor. Gál Mária, a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ, 
Ápolási és Szakdolgozói Igaz-
gatóság Ápolási és Szakdol-
gozói alelnöke hozzátette: 
Több mint kétezer szakdolgo-
zó végzi a teendőit a klinikai 
központban, és nagyon sok 
kiváló kolléga áll a betegek 
rendelkezésére, emiatt nehéz 

volt kiválasztani a kiválók kö-
zül is a nyolc legkiválóbbat.

Elismerésben részesültek
A díjazottak: Csarnainé Párosi 
Rita Mária – diplomás ápoló, 
reumatológia; Egri Szilvia – osz-
tályvezető ápoló, belgyógyá-
szat; Hornyák Katalin – anesz-
teziológiai szak asszisztens, 
ortopédia; Laskai Eleonóra – ve-
zető aneszteziológiai szakasz-
szisztens, aneszteziológiai és 
intenzív terápia; Mester Emma 
Emese – klinikavezető ápoló, 
kardiológia és szívsebészet; Rá-
duly Mária – endoszkópos sza-
kasszisztens, tüdőgyógyászat; 
Tasiné Illés Edit – osztályveze-
tő ápoló, neurológia; Vezendi 
Andrea – osztályvezető ápoló, 
szemklinika.  GYT

A Klinikai Központ legkiválóbb szakdolgozói (középen Páll Dénes)  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A szomszédos tüdőszűrő zárva van

Az egyik rugós játék

Készül a homokozó
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Mindent a gazdaság sikeréért
Nánáson egy tízhek
táros és egy csaknem 
százhektáros ipari 
parkot is létrehoz az 
önkormányzat.

HAJDÚ-BIHAR. – Szeretnénk 
fölhasználni a vállalkozói fó-
rumot arra is, hogy növeljük 
a gazdaság résztvevőinek 
aktivitását. Mégpedig abban 
a tekintetben, hogy igénybe 
tudják majd venni a Debre-
ceni Egyetem, hátterében a 
gazdasági aktuális informá-
ciókban és technológiában 
megjelenő tudásbázisát. Ez-
zel kapcsolatban szeretnénk 
a jövőben kialakítani egyfajta 
együttműködést az egyetem-
mel, a kamarával, hogy kép-
zéseket, tájékoztatókat tart-
sunk – mondta Pajna Zoltán, 
a megyei közgyűlés elnöke az 
ezekben a napokban szerte a 
megyében zajló vállalkozói 
fórumok céljáról.

Keresett támogatások
– Ehhez – folytatta a közgyű-
lési elnök – meg kell fogal-

mazni, hogy mire van igény. 
Csakhogy azt látjuk, hogy a 
vállalkozások egy részéhez 
nem jutnak el a mai, modern 
technológiák sem, miközben 

az egyetemen már ott van a 
következő évtizedek fejlesz-
téséhez szükséges műszaki 
tudomány. Ennek ismerete 
pedig feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy a 2021–2027-es 
európai uniós ciklusra fel-
készüljünk. Ismerjük meg, 
hogy a vállalkozók milyen 
területen szeretnének fej-
leszteni, milyen fejlesztési 
irányok legyenek, mik azok, 
amelyeket ők szeretnének. A 
fórum nyilván egyfajta kap-
csolatépítés is, ahol kialakít-
juk azokat a kontaktusokat, 
amelyeket ezt követően tu-
dunk majd a vállalkozásfej-
lesztési, megyei fejlesztési 

ügynökségen keresztül épí-
teni.

Pajna Zoltán elmondta azt 
is, hogy nem új keletű ez a 
fajta kommunikációs kezde-
ményezése a megyei önkor-
mányzatnak és a kamarának. 
Hangsúlyozta, az ilyen in-
formációcserének folyama-
tosnak kell lennie, hiszen 
– például – ezeken tehetnek ja-
vaslatokat bizonyos képzések-
re. Mint fogalmazott, sok uni-
ós támogatás jött a megyébe, 
ami a vállalkozások működő-
képességét segíti az általános 
költségek, a rezsiköltségek 
csökkentése terén. Kereset-
tek a foglalkoztatásbővítő tá-

mogatások. Jellemző, hogy 
amit ezen a téren meghirdet 
az állam, azt két hét alatt be 
kellett zárni, hiszen olyan so-
kan látnak benne lehetőséget. 
Jók ezek az akciók, mert előre 
hozzák a fejlesztéseket, a fog-
lalkoztatás bővítését, techno-
lógia fejlesztési lehetőséget. 
Ha vannak pályázatok, és eze-
ket tudják a vállalkozók, akkor 
fel tudnak készülni.

Közösen Debrecennel
A Hajdúnánáson megtartott 
vállalkozói fórum egyik leg-
fontosabb célja a kedvező be-
fektetői környezet biztosítása 
volt. Ehhez két iparterületet 
is kijelölt a város. A Debre-
cennel kötött agglomerációs 
együttműködés kapcsán a 
gazdaságfejlesztés meghatá-
rozó feladat lesz a következő 
években. Hajdúnánás önkor-
mányzata a befektetők foga-
dására két iparterületet is lét-
rehoz. Az egyikre, amely 10 
hektár területű, kis- és közép-
vállalkozásokat várnak, míg a 
balmazújvárosi út mellett ki-
jelölt közel 100 hektáros terü-
let a nagyobb ipari fejleszté-
sek fogadására lesz alkalmas. 
Ezáltal munkahelyteremtés 
is megvalósul; a térség mun-
káltatóit és munkavállalóit a 
munkaerőpiaci támogatások 
is segítik. Mindezek részleteit 
vállalkozói fórumon ismer-
tették.  KZS, HZS, DM

Hajdúsámsonban Tapolcai Zoltán (áll) is adott tájékoztatást  FOTÓ: DANDÉ MELINDA

 Szív alakú gyűjtőedények két helyen is
Léta-szíve, Vértes-szíve gyűjtőedényt helyeztek el Létavértesen a Debreceni utcai óvoda 
főbejáratánál és az Irinyi-Kassai utca kereszteződésénél. A környezetvédelmi célok mellett a 
kupakokért kapott összeggel a beteg helyi gyerekek felépülését kívánják támogatni.  FOTÓ: K. K.

Mindannyian együtt 
vagyunk, itt az a jó!
Ha megérkezik az első 
unoka, reménykednek, 
hogy még több gyerek 
jön, és tanítgatják őket.

TÉGLÁS. A város szívében a 
református templom melletti 
parókián éppen Komádi hím-
zést készítenek az asszonyok. 
Nem is olyan régen, 2017 
szeptemberében a reformá-
ció emlékévében, gyönyörű 
úri hímzéssel díszített – nyolc 
méter kerületű – új úrasztali 
terítő elkészítésébe fogott a 
10-14 fős csoport. Egy év múl-
va pedig nemcsak az asztalra 
valót hímezték ki, hanem a 
szószékre, a karzatra is elké-
szült az új terítő.

Időközben a városba, a 
gyülekezetbe érkező vendé-
geknek kedveskedve kereszt-
szemes öltéssel, „Téglás” 
felirattal, könyvjelzőket varrt 
a főleg nyugdíjasokból álló 
szakkör. Számukra fontos, 
hogy nyitottak legyenek, így 

kortól és felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül csatla-
kozhatnak a téglási polgárok 
ehhez a kezdeményezéshez. 
A hímző kör nagyon büszke 
arra is, hogy a templomi ka-
rácsonyfára horgolhattak kis 
harangot, csillagot, angyal-
kákat díszítésképpen. Mind-
emellett számukra a közösség 
a lényeges, az, hogy szerda 
délutánonként összejönnek, 
és a kézimunka mellett be-
szélgetnek. Ha megérkezik az 
első unoka, reménykednek, 
hogy még több gyerek jön, 
és tanítgatják őket, mesélnek 
nekik a régi időkről. A szép 
úri hímzést, a fehér kikemé-
nyített horgolásokat nem ma-
guknak csinálják, a meséket 
és történeteket nem önma-
gukért mondják, hanem Isten 
dicsőségére, az utódoknak, az 
unokáknak és dédunokáknak 
hagyják örökül. Ez az igazi 
kincs, ami talán nem minden-
hol terem, de Tégláson egész 
biztosan.  KEREKES-BÍRÓ ÉVA

Számukra a közösség a lényeges  FOTÓ: KEREKES-BÍRÓ ÉVA

Kiállítás és klímavédelem
Kiderült, egy kilo
gramm étkezési marha
hús előállítása 15 ezer 
liter tiszta édesvizet 
igényel.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Az ifjúság 
környezeti ügyek iránti ér-
zékenyítését szolgálja az a 
vándorkiállítás, amelynek 
Zöld Otthon – a fenntartható 
háztartás címet adta a tárlat 
gazdája, a hajdúböszörmé-
nyi Zöld Kör környezetvé-
dő egyesület. A kiállítást 
a „Nincs B Terv” klímavé-
delmi kampány jegyében a 
térség tíz oktatási intézmé-
nyében – általános és közép-
iskolákban – mutatják be az 
idei föld napjáig, azaz április 
22-ig.

E héten a hajdúböszörmé-
nyi Eötvös József általános 
iskolában mutatják be a 8 
tablóból és néhány szemlél-
tetőeszközből álló tárlatot, 
amelyhez az egyesület kör-

nyezeti nevelői február 18-án 
tanítási időben tárlatvezetést 
is vállaltak az érdeklődő di-
ákcsoportok számára. Serbán 
Zsuzsanna biológus-környe-
zeti nevelő szerint a legmeg-
lepőbb a gyerekek számára 
a „vízlábnyom” fogalmának 
ismertetése volt.

Ekkor megtudhatták példá-
ul, hogy 1 kilogramm étkezési 

marhahús előállítása 15 ezer 
liter tiszta édesvizet igényel. 
Így szembesülhettek a tanu-
lók, hogy a civilizált ember 
megszokott életvitele meny-
nyire pazarló és megterhelő 
a bolygó ökoszisztémája szá-
mára – minderről Molnár An-
tal, a hajdúböszörményi Zöld 
Kör vezetője tájékoztatta a 
Naplót.  HBN

Érdeklődve nézték a diákok a tablókat  FOTÓ: ZÖLD KÖR

Támogatásokról beszéltek
Hajdúsámsonban is meg-
tartották a vállalkozói fóru-
mot. Az eseményt megnyitó 
Antal Szabolcs polgármester 
megtiszteltetésnek tartotta, 
hogy Hajdúsámsonban a he-
lyi vállalkozók személyesen 
is információt kaptak a mun-
kaerő piaci támogatásokról. 
Tapolcai Zoltán, a Hajdú-Bi-

har Megyei Kormányhivatal 
főosztályvezetője a rendez-
vényen részletesen bemu-
tatta a kormányhivataltól 
igényelhető támogatási for-
mákat.

Ezek célja a térség foglal-
koztatási színvonalának eme-
lése, a foglalkoztatottak lét-
számának növelése.

Látogasson el hírportálunkra!

Röviden

A járhatóbb 
külterületi utakért
KONYÁR. Pályázati támogatá-
sok felhasználásával ötmillió 
forint értékben a közterüle-
tek rendben tartásához szük-
séges gépek beszerzését, 100 
millió forintból pedig a külte-
rületi utak karbantartását va-
lósítja meg a falu önkormány-
zata. Ez utóbbi tartalmazza 
mintegy 700 méter szakasz 
aszfaltozását is Hencida, illet-
ve Gáborján irányába.  HBN

Jelmezbe bújtak  
az óvó nénik is

NYÍRACSÁD. A nyírségi tele-
pülés Akácliget Óvodájában 
farsangi mulatságot tartottak. 
Jelmezbe bújtak a gyerekek, 
de az óvó nénik is jó példát 
mutattak, aminek a gyerekek 
még jobban örültek. Manók, 
pillangók, hercegek, egérkék 
és megannyi ötletes jelmezbe 
bújt apróság töltötte be a cso-
portszobákat.  KZE

Saját forrásból 
is fejleszt a falu
KONYÁR. A mintegy 30 millió 
forint saját iparűzési adó fel-
használásával több fejlesztési 
beruházást is tervezett a ko-
nyári önkormányzat. Korsze-
rűsítik a polgármesteri hivatal 
fűtését, cserélik az elektromos 
vezetékrendszert. A Dózsa és 
Széchenyi utcában javítják az 
út állapotát. A település kony-
háját rendbe teszik, oda új 
eszközöket szereznek be.  HBN

Farsangoltak a 
mórás kisdiákok

HAJDÚDOROG. Frenetikus for-
gatag fogadta a farsangi mu-
latságra érkező alsó tagoza-
tos Móra-iskola apróságait 
az iskola szépen feldíszített, 
karneváli hangulatot idéző 
dísztermében. A gyermekek 
álarcok mögé bújva, jelme-
zeket öltve köszöntötték a 
tavasz eljövetelét. A lurkókat 
a vidám mulatozás mellett 
tombolasorsolással is meg-
örvendeztették a szervezők. 
 MISKA ANDREA

Városi borverseny 
18. alkalommal
LÉTAVÉRTES. A Létavértesi Sző-
lősgazdák Egyesülete szerve-
zésében, a művelődési ház 
támogatásával március 7-én, 
szombaton, már 18. alkalom-
mal rendezi meg a hazai és 
vendégborok vörös- és fehér-
bor kategóriák versenyét a 
Kossuth u. 8. szám alatti isko-
lai ebédlőben. Nevezni márci-
us 6-án 18–20 óra között lehet 
a rendezvény helyszínén.  TB

A katica most nem szállt el  
 FOTÓ: KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Czifra Réka is beöltözött  FOTÓ: M. A.
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A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
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:
• Apróhirdetések, gyászjelentések, jókívánságok felvétele,
   rögzítése
• Előfizetői újságdíjak kezelése
• Pénztári feladatok ellátása
• Saját kiadványok értékesítése
• Rendezvényekre jegyárusítás
• Reklamációkezelés
• Adminisztratív tevékenységek
• Információnyújtás

ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség
• Számítógépes alapismeretek
• Kiváló kommunikáció
• Kitartás
• Határozott fellépés
• Gyors problémamegoldás

AMIT KÍNÁLUNK:
• Piacvezető, kimondottan stabil cég biztos háttere és 
   kiépült infrastruktúrája
• Szakmai megbecsülés, hosszú távú személyes fejlődés
• Lendületes, kreatív csapat
• Versenyképes fizetés

MUNKAVÉGZÉSI HELY: 
• Debrecen

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy sikeres
cég munkatársa lenni, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát 
– a pozíció és fi zetési igény megjelölésével – az alábbi e-mail-címre:
karrier@mediaworks.hu
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2020. február 22., 
szombat 16.00 óra

Vojtina Bábszínház

Családi Maskarádé – Színházterem

szombat 16.00 óra

38
32

28

Városi Maskarádé – Kossuth tér

2020. február 23., 
vasárnap 10.00 óra

Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő

06 20 412 1530
www.ingatlanservice.com

ingatlanservice

Országos megjelenéssel, 
ügyvédi háttérrel, 

energetikai 
tanusítvánnyal.

Ipari-, kereskedelmi-
és üzleti ingatlanok is!

Ingatlanközvetítés 2%

Debrecen, Piac utca 32. 385589

Kedves Előfizetőink! Szeretettel 
meghívjuk Önöket az ÁLOMKONCERT – 
TÖRÖK ÁDÁM – A RÉGI ÉS AZ ÚJ MINI
LEGJOBB DALAIVAL életműestre 2020. 
március 9-én, hétfőn 19 órától a deb-
receni Kölcsey Központba. A Napló 
előfizetőjeként Önök a belépőjegyei-
ket Megyekártyával kedvezményesen
4590 Ft-ért vásárolhatják meg mun-
kanapokon 7.30-tól 15.30-ig, pénteken 
14.30 óráig szerkesztőségünkben (Deb-
recen, Dósa nádor tér 10.). További, nem 
kedvezményes árú jegyek válthatók a 
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 
Camel márkaboltjában, a Kölcsey Köz-
pontban, a Karakter 1517 kávézóban. 
Online jegyvásárlás: gag.jegy.hu. Figye-
lem! A kedvezményes árú belépőjegyek 
a készlet erejéig állnak rendelkezésre!

Válassza Ön is a Naplót! 
Használja ki előfi zetői 
kedvezményeinket.
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HAJDÚ-BIHARI

MÁRCIUS 9. 19:00
KÖLCSEY KÖZPONT

TÖRÖK
ÁDÁM

SZTÁRVENDÉGEK:
TÁTRAI TIBOR • HORVÁTH CHARLIE • PAPP GYULA • KÉZDY LUCA

A RÉGI ÉS AZ ÚJ MINI LEGJOBB DALAIVAL

DÉLUTÁNI 
RAJZÓRÁK

B�ko� S����i�v�� 
06 30/627-	1�7

A r��z�lá� é� �es é� jó�  e�� 
� ��������, ����e�z�� 

� fi �����e�, � k�n��n�rá�ió� 
é� j� �z�r�k�zá�!

www.kreativrajzolas.hu

3. osztálytól 12. osztályig
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70. 
születésnapja 

alkalmából 
sok szeretettel 

köszönti 

MOGYORÓS 
JÁNOSNÉT 

fi a Jánoska 
és családja: 

Anikó, Anna, Simi, 
Vencsike és Emike

Kedves Előfizetőink!
Szeretettel meghívjuk Önöket
HOBO 75 – születésnapi nagy-
koncertjére 2020. március 20-án, 
pénteken 20 órától (kapunyitás: 
19 óra) a debreceni LOVARDÁBA.
A Napló előfizetőjeként Önök a 
belépőjegyeiket Megyekártyával 
kedvezményesen 3200 Ft-ért 
vásárolhatják meg munkanapo-
kon 7.30-tól 15.30-ig, pénteken 
14.30 óráig szerkesztőségünkben
(Debrecen, Dósa nádor tér 10.). 
Figyelem! A kedvezményes árú 
belépőjegyek a készlet erejéig áll-
nak rendelkezésre!

Válassza Ön is a Naplót! 
Használja ki előfi zetői 
kedvezményeinket.
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38
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KÖSZÖNTSE 
szeretteit a Napló oldalain!
346769
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A magyar nyelv fennmaradása csoda
A sokszínű, fejlett nyelvi 
kultúrák csak okos, 
tudatos törekvésekkel 
tarthatók fenn – muta-
tott rá Balázs Géza.

BUDAPEST. Az anyanyelviség 
főbb ismérveinek megragadá-
sához, időszerű kérdéseinek 
felvázolásához, az anyanyelvi 
kultúra megmaradási esélyei-
nek számbavételéhez rengeteg 
út vezet, különösen, ha nem-
zetközi viszonylatból közelí-
tünk. Kiváltképp hasznosak 
lehetnek ebben egy világjáró 
felfedező tapasztalatai, ezért 
Balázs Gézát, a közismert 
nyelvészprofesszort, néprajz-
kutatót hívtuk segítségül – aki 
huszonötnél is több távoli or-
szágban járt már expedíción –, 
hogy megismerhessük köze-
lebbről például azt: miféle for-
mái lehetnek a nyelvi tudatos-
ságnak, s miképpen vigyáznak 
anyanyelvük kincseire az egyes 
kultúrák.

Néhány szóval Óceániáig
– Világjáró útjaimon első-
sorban nem anyanyelvekkel 
foglalkozom – lehetetlen is 
lenne, hiszen a nyelvek több-
ségét nem ismerem – igazított 
ki elöljáróban Balázs Géza. 
– Elsősorban kulturális antro-
pológiai, vagy ha úgy tetszik, 
néprajzi jellegű expedícióim 
során persze beleütközöm 
nyelvi jelenségekbe, nyelvi 
helyzetekbe: a globális ide-
genforgalmi-turisztikai angol 
széles körű elterjedésébe, az 

egykori birodalmak nyelvi 
lenyomataiba (az angol Indiá-
ban, az orosz a szovjet utód-
államokban), vegyesnyelvi 
helyzetekbe (Fülöp-szigetek). 
Az angol business szó kínai 
ejtéséből alakult pidzsin szó 
utal a végletekig leegyszerű-
södött, gyakorlati célokat szol-
gáló nyelvre. Ezek mellett min-
denütt élnek, sőt burjánoznak 
a helyi nyelvek, nyelvjárások, 
Afrikában nyelvláncok. Csak 
Indiában vagy Nigériában több 
száz nyelvet beszélnek, a gua-
temalai maják 24 nyelvválto-
zata ismert; persze a mai maják 
nem ismerik az egykori maja 
kultúra írásbeliségét. Érdekes 
megfigyelni egy indiai vona-
ton, hogy az emberek beszél-
nek valamilyen tartományi, 
helyi nyelvet, azután hindivel 
(esetleg a tervezett egységes 
hindusztánival próbálkoznak), 
majd angolra váltanak, de leg-
inkább egyszerre használják az 
összeset. És ebben az irgalmat-
lan nagy nyelvi Bábelben né-
hány – esetleg mutogatással ki-
egészített – szóval tökéletesen 

el lehet boldogulni Európától 
Óceániáig – sorolt fel néhány 
érdekes vonást a professzor. 

Alapvető emberi törekvés
– Felfigyeltem arra, hogy a 
beszéd milyen sokszor nem 
információközlés, hiszen a 
nyelv nem is alkalmas tökéle-
tesen a világ leírására, hanem 
csak puszta csevegés, egymás 
szavakkal való megérintése – 
ahogy erről első könyvem is 
szól. A világban egyszerre van 
jelen a nyelvek közeledése és 
egyszerűsödése, valamint a 
kevesek által beszélt helyi nyel-
vek sokasága és bonyolultsága. 
De hogy a kérdésére is vála-
szoljak: a világ összes nyelve 
és kultúrája, azon belül vallása 
megfogalmaz a nyelvi viselke-
déssel kapcsolatos szabályokat. 
Nagyon tanulságos volt megis-
merkednem a buddhizmus, a 
konfucianizmus vagy az iszlám 
nyelvi előírásaival. Dede Éva 
kolléganőmmel Európai nyelv-
művelés címmel szerkesztet-
tünk egy kötetet, amelyben 39 
nyelvi kultúra leírását adjuk 

közre – s ebből kiderül, nincs 
olyan modern nyelv, amelyben 
ne lenne valamiféle anyanyelv-
ápolás. Tehát, akik azzal érvel-
nek, hogy nem kell a nyelvvel 
törődni, sőt, „békén kell hagyni 
a nyelvet”, azok voltaképpen 
egy alapvető emberi törekvés 
ellen lázadnak – hívta fel a fi-
gyelmet Balázs Géza.

Kultikus tevékenységünk
Ezek után „magunkra” fordí-
tottuk a szót, egyebek közt a 
magyar anyanyelvhez fűződő 
tudatos viszonyunk egyediségé-
nek mibenlétét kutatva, s igye-
keztünk felvillantani néhány 
főbb problémát, amelyekről a 
magyar nyelv jövője szempont-
jából 2020-ban beszélnünk kell.

– Szögezzük le: a magyar 
nyelv fennmaradása csoda. 
Már sokszor vissza kellett vol-
na szorulnia, környezetében 
sok nyelv kihalt. De él, fejlő-

dik, a világ sok-sok ezer nyelve 
közül azon pár tucat nyelvhez 
sorolható – amelyen minden 
kifejezhető, minden tudomány 
művelhető. Hangsúlyozom: 
pár tucat ilyen nyelv van csak 
– jelentette ki Balázs Géza. 
– Nyelvünk tele van sajátos, 
egyedinek is mondható nyelvi 
jelenségekkel, amelyek főleg 
annak köszönhetők, hogy a 
magyar nyelv önmagában, füg-
getlenül fejlődött más nyelvek 
és kultúrák gyűrűjében. A világ 
nyelveinek többsége egymás-
ból, rokonsági alapon fejlődik. 
Talán ez a magunkrahagyatott-
ság az oka annak, hogy mi, ma-
gyarok a nyelvünket fontosnak 
tartjuk, és a nyelvben való hit, 
a vele való foglalkozás egyfajta 
kultikus tevékenység. Ez tük-
röződik a magyar irodalomban 
is: szinte minden írónk, köl-
tőnk reflektál anyanyelvi kér-
désekre. Ennek a kultikus te-
vékenységnek – sok más kiváló 
személyiség mellett – van egy 
vezérlő fejedelme: Kazinczy 
Ferenc. Kazinczy a jövő, azaz 
a mai magyar nyelvért sikerrel 

küzdött, s ma nekünk ugyan-
csak Kazinczy nyomán kell 
naponta tennünk azért, hogy 
a magyar nyelv sokszínűsége, 
gazdagsága, kifejezőereje fenn-
maradjon egy teljesen új em-
bert, viszonyulási, magatartási 
formákat alakító technokultu-
rális világban – fogalmazott a 
szakember.

Megmaradhat – de milyennek?
Kifejtette: – A sokszínű, fejlett 
nyelvi kultúrák csak okos, tu-
datos törekvésekkel, cselek-
vésekkel tarthatók fenn – ha 
ezt elhanyagoljuk, lesz még 
nyelvhasználat, csakhogy az 
olyasféle lesz, mint a legegy-
szerűbb szintű keverék- vagy 
pidzsinnyelvek. Hogy vannak 
már erre utaló jelek? Szavak-
ra, szótagokra egyszerűsödött 
kommunikáció, az érzelem-
kifejezés elszürkülése, a meg-
szólítások zűrzavara, vagy 
éppen az elektronikus térben 
kibontakozó másodlagos vagy 
spontán „helyesírás”? Amíg 
ezt kritikával tudjuk szemlélni, 
addig nincs baj. Ha majd nem 
vesszük észre, mert ez lesz a 
„norma”, akkor elkezdhetjük 
temetni a ma ismert magyar 
nyelvet. A magyar nyelvstra-
tégia feladata megakadályozni 
ezt – mutatott rá Balázs Géza. 
 FÁBIÁN GYÖRGY

Balázs Géza professzor a legutóbbi, indiai expedícióján, 2020 januárjában a szikhek szent helyénél, az amritszári Aranytemplomnál FOTÓ: BALAZSGEZA.HU

Nyelvünk tele van 
sajátos, egyedinek 
is mondható nyel-
vi jelenségekkel. 
BALÁZS GÉZA

Látogasson el hírportálunkra!

Világnap
Az anyanyelv nemzetközi napja
• 1999-ben az UNESCO közgyűlése 
február 21-ét az anyanyelv nemzetközi 
napjává nyilvánította. 
• A nemzetközi szervezet ezzel is fel 
kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi 
sokszínűségére és gazdagságára.
• A Földön több mint 6000 nyelvet 
beszélnek, ezeknek körülbelül a fele ve-
szélyben van. Egy nyelv utolsó beszélő-
jének halála után a nyelv felelevenítése 
nagyon nehéz, ezért egy nyelvet akkor 
minősítenek veszélyeztetettnek, amikor 
a beszélők száma százezer alá csökken.
• A nyelvek kihalásának folyama-
ta megállíthatatlannak tűnik, az 
 UNESCO ezért tartotta feladatának, 
hogy ráirányítsa a világ figyelmét erre 
a jelenségre. (Anyanyelvápoló.hu)

Az egyediségből fakadó hátrány
Örményül Debrecenben 
– az anyanyelvhaszná-
lat háttérbe szorul, a 
hagyományok átadása 
azonban nem.

DEBRECEN. Az örmények az Ár-
pád-kor óta jelen vannak a 
Kárpát-medencében; a törté-
netükről szóló, ma olvasható 
összegzések tanúsága szerint 
mindvégig őrizték őseik hagyo-
mányát és a kereszténységet, 
s magyarországi identitásuk-
hoz szintén ragaszkodtak. Ám 
egy egyedi nyelv sorsa, távol 
az anyaországtól, kis létszámú 
közösségben korántsem biztató 
– lényegében Debrecenben is ez 
a tapasztalat. A részletekbe dr. 
Peltekian Aramné, a helyi nem-
zetiségi önkormányzat elnök 
asszonya avatta be a Naplót.

Inkább világnyelvek felé
Elmondása szerint az örmény 
önkormányzat többször in-
dított nyelvtanfolyamot a cí-
visvárosbeli örményeknek 
– két-három évente, ahogy 
igénylik – ám sajnos, mivel 
egyedi nyelv, csakúgy mint a 
magyar, fogyatkozik iránta az 
érdeklődés. Aki megtanulja, 
jelentős többletműveltséghez 
juthat általa, viszont csakis 
egy szűk közösségben tudja 
használni, ráadásul Nyugaton 
sem boldogulna vele, így a mai 
gyerekek már másképp gondol-
kodnak, inkább világnyelvek 

felé – angol, német, olasz és így 
tovább – fordulnak. – Én is és 
még jó néhányan is ismerjük 
az örmény nyelvet, de sajnos 
egyre kevesebben. A nemze-
tiségekre általában jellemző, 
hogy az asszimiláció következ-
tében háttérbe szorul az anya-
nyelv használata. Nem marad 
el azonban a szokások megis-
mertetése! – hangsúlyozza az 
elnök, hozzátéve: a nemzetisé-
gi önkormányzat ezekből a ha-
gyományokból nagyon sokat át 
tud adni. 

Hatalmas távolság
Peltekian Aramné arról is be-
számolt: kapcsolatuk az anya-
országgal nagyon jó, ám a hatal-
mas – közúton 3000 kilométer 
– távolság miatt az anyanyelv 
megőrzésében ez nem sokat se-

gít. – Csodálatos lenne egy-egy 
nyelvi kurzust úgy befejezni, 
hogy a tanulók kézzelfogható-
an is megismerhetnék Örmény-
ország szépségeit, ösztönző 
erőt jelentene, biztosan mutat-
kozna is iránta érdeklődés, de 
a legtöbb családnak nem volna 
erre pénze – mutatott rá. Így 
a nemzetiségi önkormányzat 
leginkább azzal tudja segíteni 
az örmény önazonosság-tudat 
megőrzését, hogy a kultúrát kis 
szeletekben, de teljességében 
átfogva igyekszik megmutatni, 
az irodalomtól kezdve az épí-
tészeten, a táncon át egészen a 
konyhaművészetig, élve eköz-
ben az országos önkormányzat, 
illetve egyesületek nyújtotta 
segítséggel. A nyelviség hely-
zetén azonban nemigen tudnak 
már változtatni.  FGY

A Debrecenben 2015-ben felállított kőkereszttel együtt hazánkban 
hat hasonló jelkép emlékeztet az örmény népirtásra és az örmények ősi 
keresztény hagyományaira  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍVUM

Az új nemzedék reményében
A bolgárok őrzik s tovább-
adnák nyelvüket – most a 
fiatalokon a sor.
DEBRECEN. A cívisvárosbeli bol-
gárok mintegy százhetvenen 
voltak a legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint, közülük körülbe-
lül 70-80-an járnak el rendsze-
resen a rendezvényekre, persze 
sok magyar barátjukkal kiegé-
szülve – vette számba érdeklő-
désünkre Miskolczi Dimitran-
ka, a helyi bolgár nemzetiségi 
önkormányzat elnökhelyettese, 
aki az egyik alapító tagja volt 
1998-ban a testületnek, s tíz 
évig elnöke is. 

Anyanyelvük apostolai
Akik Bulgáriában születtek és itt 
élnek, mindannyian jól beszélik 
a nyelvet, csakúgy, mint a gyer-
mekeik, s valamilyen szinten 
az unokáik is. Amikor a nem-
zetiségi önkormányzat meg-
alakult, tizenkét gyermek volt 
a közösségben, nekik hetente 
egyszer két órát szerveztek 
nyelvtanulásra. Ők nemrég lép-
tek felnőttkorba, húsz–harminc 
év közöttiek. Most az ő gyerme-
keik következnének azoknak a 
sorában, akiknek át lehet adni 
az anyanyelvet; egyelőre azon-
ban csak két kisiskolás van, így 
még várni kell erre a nemzedék-
re – derült ki beszélgetésünkkor. 

Korábban anyanyelvi lektor 
tevékenykedett az egyetemen; 
a debreceni bolgárok az ő hi-
ányában csak egymás között 

gyakorolhatják őseik nyelvét. 
A felnőttek havonta egyszer 
összejönnek e célból, ilyenkor 
bolgárul beszélnek – hallhattuk 
Miskolczi Dimitrankától. To-
vábbi lehetőségeik is akadnak 
persze. Havonta minden család 
megkapja a Bolgár Hírek (Bal-
garszki Veszti) című országos, 
kétnyelvű lapot, s van egy szin-
tén kétnyelvű irodalmi folyó-
iratuk. El-eljárnak csoportosan 
az országos nemzetiségi önkor-
mányzat nagyobb eseményeire 
is Budapestre, ott szintén bolgá-
rul beszélnek.

Jellemző, hogy a családok 
igyekeznek eljutni az anyaor-
szágba, évente egyszer-két-
szer, különösen, akiknek 
élnek ott rokonai. – Én egy 
hónapra szoktam menni, 
ilyenkor öt-hat köny-
vet elolvasok, és csak 
bolgárul beszélek. 
Ekkor van a leg-
több alkalom 
a nyelv 
g yakor-
lására, 

őrzésére – osztotta meg velünk 
az elnökhelyettes.

Sokan érdeklődnek irántuk
A nyelv mellett rendszeresen 
foglalkoznak a hagyományok, 
a kultúra további területeinek 
az ápolásával is, többnyire a 
népszokásokhoz, a nagy ünne-
pekhez kapcsolódóan. Minden 
évben több rendezvényt szer-
vez az önkormányzat: egyebek 
közt kiállításokat, koncerteket, 
konyhaművészeti eseménye-
ket, a tapasztalat szerint ezek 
iránt a nagyközönség soraiból 
is sokan érdeklődnek. Most épp 

a tavasz köszöntésére 
(március 1.) és a 

bolgár nemze-
ti ünnepre 

( m á r c i u s 
3.) ké-

s z ü l -
nek. 

 FGY

Miskolczi Dimitranka előkészíti a fehér és piros fonalat a tavaszváró marte-
nicához (felvételünk 2015-ben készült)   FOTÓ: MOLNÁR PÉTER/ARCHÍV
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Kalciumforrások: a sajt 
fajtája döntő lehet
A boltokban kapható 
legnagyobb kalciumrab-
lók a szénsavas üdítők.
DEBRECEN. A kalcium kiemel-
ten fontos a szervezetünk 
számára, ám a boltok polcain 
a legtöbb termék adalékanya-
gok hozzáadásával készül, 
amelyek rossz hatással lehet-
nek a kalciumegyensúlyra, 
vagy éppen hamis illúziókat 
kelthetnek, olvasható a Haj-
dú Online-on.

Az ömlesztettek problémája
A sajt kiváló kalciumforrás, 
ám egyáltalán nem mind-
egy, milyen sajtról van szó. 
Ugyanis az ömlesztett saj-
tok, sajtkrémek, kockasajtok 
kiindulási alapanyaga a ke-
mény vagy félkemény sajtok 
gyártásakor keletkező selejt. 
A minőségével nincs prob-
léma, de az állagával igen, 
ezért ömlesztősó és sok más 
adalék anyag segítségével 
kenhetővé teszik. És itt jön 
a gond, az ömlesztősó álta-
lában valamilyen foszfátve-
gyület, amely a sajt hasznos 
kalciumtartalmát rögtön old-
hatatlan kalcium-foszfáttá 
alakítja át.

Szerencsére egy ideje vissza-
szorulóban van a növényi ere-
detű élelmiszerek tejtermék-
ként való forgalmazása, mivel 
erős szabályozást vezettek be 
ezekre a termékekre, tehát a 
frissföl és társai eltűntek a te-
jespultokból. 

A növényi alapú „tejtermék”
Mégis érdemes odafigyelni, 
mert sok feldolgozott tejter-
mékben találunk még növényi 
alapanyagokat. Ilyen például a 
növényi alapú tejszín. Ne rin-
gassuk magunkat abba az illú-
zióba, hogy ezekkel kalciumot 
veszünk magunkhoz.

Biztosan nem találná ki, de a 
boltokban kapható legnagyobb 
kalciumrablók a szénsavas 
üdítők. Már maga a szénsav is 
képes megkötni a táplálékkal 
bevitt kalciumot. Ráadásul az 
élelmiszeripar elemi érdeke, 
hogy ezt a savasságot a lehető 
legolcsóbban érje el, ezért a 
szénsavas üdítőkben kivétel 
nélkül foszforsavval állítják 
be a savasságot. A foszforsav 
egyébként ártalmatlan anyag, 
nagy mennyiségben sem mér-
gező, természetes formában is 
jelen van a szervezetünkben, 
tápanyagainkban.  HBN 

Együnk probiotikumot 
tartalmazó ételeket!
A hasmenést, a gáz-
képződést és egyéb 
gyomorproblémákat is 
enyhítik.

DEBRECEN. Ha nemcsak helye-
sen szeretnél táplálkozni, de 
bélflórád is támogatnád, ér-
demes olyan élelmiszereket 
választani, amelyekkel két 
legyet üthetsz egy csapásra, 
olvasható a Life.hu oldalon. 

A probiotikumtartalmú 
ételekkel azért járunk jól, 
mert nemcsak ízletes finom-
ságokkal telítődünk, hanem 
jó baktériumokkal is – me-
lyek segítenek kialakítani az 
emésztőrendszer egészséges 
egyensúlyát. A joghurt a pro-
biotikumok legismertebb for-
rása. A probiotikumok tanul-
mányok szerint segítenek az 

laktózintolerancia csökkenté-
sében is. A hasmenést, a gáz-
képződést és egyéb gyomor-
problémákat is enyhítik. Az 
élő és aktív kultúrákra mindig 
rábízhatjuk magunkat! 

Savanyú káposztából vá-
lasszuk a nem pasztörizált 
változatot. Az utóbbi folya-
mat ugyanis elpusztítja az 
aktív, jó baktériumokat. A 
savanyú káposzta és koreai 
„testvére”, a kimchi immun-
erősítő vitaminokkal van tele, 
melyek távol tartják a fertő-
zéseket. Az emésztés szem-
pontjából jó választások, ám 
nem minden probiotikum éli 
túl az utat gyomrunk és bele-
ink felé. Tanulmányok szerint 
ugyanakkor a fermentált, lágy 
sajtokban levők – amilyen a 
gouda – elég kitartóak ahhoz, 
hogy elérjék a célt.  HBN 

Nem ugyanannyi bennük a hasznos kalciumtartalom  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Immunerősítő vitaminokkal vannak tele  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Ne bízzuk bárkire!
Manapság a szemöldökfestés és szemöldökszedés nagyon 
elterjedt a hölgyek körében, hiszen nagyban meghatározzák 
az arc karakterét, ezért érdemes hozzáértő kezekre bízni a 
szemöldökünk szépségét.  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

A tea frissíthet, de akár fel is melegíthet, az év bármely szakaszában fogyasztható  FOTÓK: SHUTTERSTOCK

Milyen teákat fogyasszunk?
A tea, mindamellett, 
hogy egészséges, a 
folyadékpótlásban is 
nagy segítséget nyújt-
hat.

DEBRECEN. A Hajdú Online-on 
olvashatunk olyan gyógy-
teákról, amelyek nagyon 
egészségesek, és megfe-
lelő alkalmazásukkal 
bizonyos egészség-
ügyi panaszaink is 
hamar megszűn-
hetnek.

Zöld tea
A zöld tea tele 
van erős anti-
oxidánsokkal, me-
lyek amellett, hogy 
szembe szállnak a sza-
bad gyökökkel, lassítják az 
öregedést, és rengeteg beteg-
ség kialakulásának az esélyét 
csökkentik. Aminosavak is ta-
lálhatók benne, melyek az agy 
működését támogatják, ez-
által gyorsul a reakció időnk, 
csökken az esetleges szoron-
gásunk, éberebbek leszünk.

Csalántea
A csalán a leghasznosabb 
gyógynövényeink közé tar-

tozik, minden része gyógyító 
hatású, gyökerétől a virágáig. 
Sok ásványi anyagot és vita-
mint tartalmaz. Rendkívül jó 
vértisztító és vérképző is egy-
ben. A hasnyálmirigyre úgy-
szintén kedvező hatása van, 

így alkalmas a vércu-
korszint csökkenté-
sére. Húgyúti meg-
betegedések esetén 
ugyancsak ajánlani 
szokták.

Kamillatea
A kamilla, túlzás nélkül, 
szinte mindenre jó, főként 
kisgyermekek esetében. Le-
gyen szó hasfájásról, görcsről, 
puffadásról, hasmenésről, ki-
ütésekről, fogfájásról, egy po-
hár kamillateával enyhíthet-
jük panaszainkat. Izzasztó és 
görcsoldó hatása mellett fer-
tőtlenítő és gyulladásgátló. A 
kamillás fürdő vagy lemosás 
rendkívül nyugtatóan hat az 
idegrendszerre. Nagyfokú 

kimerültség esetén is hatéko-
nyan alkalmazhatjuk.

Citromfűtea
Az orvosi citromfű az egyik 
legrégebben használt gyógy-
növényünk. Rendkívül sokol-

dalú, bár leginkább idegerő-
sítő és nyugtató hatásáról 

ismert. Amit már keve-
sebben tudnak erről a 
csodanövényről, hogy 
javítja az emésztést, 

puffadásgátló, vala-
mint serkenti a máj-
működést is. A pajzs-

mirigyműködést is 
szabályozza, és 

a menstruáció 
előtti feszültség 
csökkentésére 

is használható. A citromfűben 
lévő polifenolok antivirális 
hatással rendelkeznek, így 
ajakherpesz esetén is alkal-
mazható, elősegíti a gyógyu-
lást, és csökkenti a herpesz 
kialakulásának esélyét.

Csipkebogyótea
Antioxidáns-tar-
talmának köszön-
hetően segítséget 

nyújt szívünk és 
érrendszerünk vé-

delmében, valamint 
szabályozza a koleszte-

rinszintet. Ízületi gyulla-
dásból eredő fájdalmak csök-

kentésére szintén használják. 
Az immunrendszert kiválóan 
erősíti, a felső légúti megbe-
tegedések tüneteit is enyhíti. 
A csipkebogyótea rendszeres 
fogyasztásával megerősíthet-
jük sejtjeinket, de segítségét 
nyújt akkor is, ha például 
érzékenyebb a gyomrunk és 
nem bírjuk olyan jól a fűsze-
res, csípős ételeket.  HBN

A zöld tea tele van erős antioxidánsokkal

A csalán a leghasznosabb gyógynövényeink közé tartozik

TELJES KÖRŰ 
FOGÁSZATI 

ELLÁTÁS
 

Dr. Horai Zsolt
FOGORVOS

DIVINUS FOGÁSZAT
www.divinus-fogaszat.hu

+36 (20) 945-7198, +36 (52) 510-976 

KERTVÁROSI FOGÁSZAT
www.fogszerviz.hu

+36 (20) 945-7198 38
60

15

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!

37
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Egy hónapja mondtam, hogy szeretem ezt  
a klubot, szeretek itt lenni. Miért mennék el?

Josep Guardiola akkor sem hagyja el a Manchester City labdarúgócsapatát, ha jogerőre emelkedne a 
büntetés, amellyel az UEFA a következő két idényre kizárta a klubot a nemzetközi kupaporondról 

4
Hosszas tárgyalássorozat 
után a közmédia megállapo-
dott a jogtulajdonossal, így 
az M4 Sport élőben közvetíti 
március 20–22. között Győr-
ből a női kézilabda olimpiai 
selejtezőtornát, amelyről 
Danyi Gábor és Elek Gábor 
együttese kvalifikálhatja ma-
gát a nyári tokiói ötkarikás 
játékokra. Magyarország 
Oroszországgal, Szerbiával és 
Kazahsztánnal küzd a kijutá-
sért.

Nyáron távozik 
Karnik Szabina
KÉZILABDA. Egy plusz egyéves 
szerződést kötött a DVSC 
Schaeffler csapatával tavaly 
Karnik Szabina, ám a felek 
nem éltek opciós jogukkal. 
„Nem úgy sikerült a szezon 
eddigi része, ahogy tervez-
tem, nem sikerült állandósíta-
ni azt a formát, amit elvártam 
volna magamtól – mondta 
Szabina. – Szeretnék több já-
téklehetőséghez jutni, ezért 
hoztam meg ezt a döntést. 
Remélem, hogy a bajnokság 
előttünk álló részében még 
segíteni tudom a DVSC-t.”

Nagy Ádám most nem 
sérülés miatt hiányzott 
LABDARÚGÁS. Hosszabb ösz-
szeállítást közöl a BristolLive 
az angol másodosztályban 
7. helyen álló Bristol City hi-
ányzóiról. A cikkből kiderül, 
a csapat magyar válogatott 

középpályása, Nagy Ádám 
betegség miatt hagyta ki a 
legutóbbi két bajnoki meccset 
– írja az NSO.

„Nem jó a helyzetünk, a 
tegnapi edzésen csak tizen-
ketten voltunk – idézi a Bris-
tolLive a szerdai cikkében a 
Bristol City menedzserét, Lee 
Johnsont, akinek csapatából 
többen sérültek, és az elmúlt 
napokban betegség miatt is 
jó néhányan kidőltek – Abban 
bízom, hogy gyorsan változik 
a helyzet, és a pénteki edzé-
sen már megközelítjük a húsz 
főt.”

A csapat magyar válogatott 
középpályása a múlt hét pén-
tektől edz újra bristoli társai-
val.  HBN

A futball „minisztere” lett
A Loki korábbi játékosa 
és edzője, Dunai Antal 
mindig szívesen tér 
vissza a cívisvárosba.

LABDARÚGÁS. Idén is több il-
lusztris vendége volt a ha-
gyományos Buzánszky Jenő 
Labdarúgó Egyetemi Kupa és 
a Kozma Mihály Futsal Kupa 
döntőjének Debrecenben. 
Előbbi kiírás névadója saj-
nos már nem lehet köztünk, 
azonban fia képviselte a le-
gendás futballista családját, 
de ott volt a DESOK csarnok-
ban Kozma Mihály, Lomnici 
Zoltán, az Aranycsapat Tes-
tület elnöke vagy Dunai An-
tal olimpiai bajnok focista is.

Játszott Grosics ellen
Utóbbi volt a Loki játékosa és 
edzője is, és készségesen sza-
kított időt a Napló olvasóira.

– Szívesen futballoztam és 
trénerkedtem a cívisváros-
ban annak idején, de mivel 
nem voltak jók az eredmé-
nyeink, hamar elküldtek 
– mondta az újpesti ikon. 
– Pedig nagyon sok jó játé-

kosom volt, akik az  atlantai 
olimpián is ott voltak a csa-
patomban 1996-ban. Sajnos, 
azóta sem jártunk az ötka-
rikás futballtornán... Remek 
embereket is ismertem meg 
az akkori olimpiai válogatott 
debreceni tagjaiban: Szatmá-
ri Csabában, Sándor Tamás-
ban, Madar Csabában, Pető 
Zoltánban és Dombi Tibor-
ban. Kár, hogy odakint nem 
tudtunk jobb eredményt el-
érni, három vereséggel jöt-
tünk haza, pedig több volt 
abban a gárdában. De ne fe-
ledjük, a világbajnokokkal, 
többek között Ronaldóval 
is felálló brazilok, a kiváló 
erőkből álló Nigéria és Japán 
voltak az ellenfeleink. Min-
dig örömmel térek vissza a 
városba, szeretek részt venni 
az ehhez hasonló programo-
kon. Természetesen magam 
is nagy tisztelője vagyok 
Buzánszky Jenőnek és az 
Aranycsapatnak, tehát itt a 
helyem. Grosics ellen még 
játszottam is 18 éves korom-

ban – fogalmazott az európai 
ezüstcipős labdarúgó.

A mozgás a recept
Az 1968-as olimpia bajnoka 
hetvenhét évesen is rendkí-
vül fitt és mozgékony, ennek 
a receptjét „elkértük” tőle.

– Hetente négyszer két órát 
mozgok. Az egyik szálloda 
konditermébe járok, több 
régi olimpikonnal együtt, 
én azonban nem csevegni, 
hanem edzeni járok  – árulta 
el mosolyogva Dunai. – Het-
venhét éves vagyok, de há-
rom hetet simán letagadha-
tok. Önmagam legyőzése a 
cél a tréning során, ez sokat 
használ lelkileg is. Ha eluta-
zom, és nem tudok edzeni, 
akkor hiányérzetem van, és 
bánt belül, hogy nem teljesí-
tettem az aznapi penzumot. 
A feleségem szokta monda-
ni, hogy nem vagy már hú-
széves, de ez nem számít, 
mozogni kell – fogalmazott 
a legenda, akinek a család-
jában szinte mindenki ve-

getáriánus, ő nem, de csak 
könnyű ételeket fogyaszt: 
sok halat, zöldséget és gyü-
mölcsöt. 

Az egykori gólvágót annak 
idején Kubala László, a Bar-
celona híres magyar támadó-
ja juttatta ki Spanyolország-
ba, ahol tíz évet húzott le a 
Xerez CD, a Real Betis, a CD 
Castellón, a Real Murcia és 
a Levante kispadján. Erre az 
időszakra a rá jellemző mó-
don, tipikusan dunaisan em-
lékezett vissza: 

– A nyolcvanas években 
itthon a Dunai elvtárs volt 
a bevett formula, amikor 
azonban kimentem, az el-
nök állandóan „misternek” 
szólított. Mivel akkor nem 
beszéltem nyelveket, először 
felcsillant a szemem, hogy 
miniszter leszek, de végül 
megmaradtam edzőnek. TN

A hetvenhét éves olimpiai bajnok ma is fitt és egészséges  FOTÓ: NEMZETI SPORT/TÖRÖK ATTILA

Előnyben a németek és az olaszok
Gulácsi Péterék ide-
genben verték meg a 
Tottenham gárdáját.
LABDARÚGÁS. Julian Nagels-
mann csapata érett játékát 
emelte ki, és Gulácsi Péter 
nagy védéseit is megemlítet-
te az RB Leipzig szerdai, 1–0-s 
londoni Bajnokok Ligája-győ-
zelme utáni értékelésében.

Megérdemelt siker
A tréner kiemelte, 
a kilencven perc 
során csak egy 
nagy helyzete volt a hazaiak-
nak:

„Ezt leszámítva kezünk-
ben tartottuk a mérkőzést, 
az első félidőben nagy volt 
a labdabirtoklási fölényünk, 
úgy vélem, hogy nagyon 
éretten futballoztunk. A fia-

talokból álló csapatok 
néha türelmetlenné 
válnak, mert úgy érzik, 
hogy már gólt kellett 
volna szerezni-
ük, különösen 
idegenben, 

de mi türelmesek 
maradtunk, nem 
akartuk túljátsza-
ni a dolgokat, és jól 
kontrolláltuk a Tot-
tenham ellentámadá-
sait.”

„A Spurs mindent 
beleadott, Péter két 
nagy védést mutatott 

be, de összességében 
m e g é r d e m e l t 

g y ő z e l m e t 
arattunk” 

– tette hozzá.
A másik meccs 

után a Valencia 
gólszerzője, Gye-
nyisz Cserisev 
annak ellenére 

bízik a tovább-
jutásban, hogy a 

nyolcaddöntő ide-
genbeli fellépésén a 
spanyol csapat 4–1-re 

kikapott az Atalanta vendé-
geként.

A csatár meg is mondta, 
hogy milyen hozzáállásra van 
szükségük a visszavágón:

„A hazai mérkőzésünkön 
úgy kell kimennünk a pályá-
ra, mint az oroszlánoknak, 
és nekik kell rontanunk! Mi, 
labdarúgók az ilyen estékért 

élünk. Bíznunk kell a to-
vábbjutásban, és hin-

nünk kell önma-
gunkban.”  HBNHans Hateboer dup-

lázott az Atalantá-
ban  FOTÓ: AFP

Andrej Markovék vasárnap kezdenek  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Nagy Ádám  FOTÓ: ORIGO.HU

A Csíkszereda ellen 
játszik a DEAC gárdája
JÉGKORONG. Az Erste Liga kö-
zépszakasza véget ért, a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség 
vezetői sajtótájékoztatón ér-
tékelték a szezon eddig eltelt 
részét, majd az első három 
helyezett csapat ellenfelet vá-
lasztott a rájátszásra.

A párosítások kialakulása 
nagy meglepetést nem oko-
zott. A középszakasz győzte-
se, a Ferencváros a 8. helyen 
végzett Fehérvári Titánok 
ellen folytatja szereplését, a 
második Dunaújváros a 7. Új-
pestet választotta, a harma-
dik Brassó pedig a 6. Gyergyói 

Hokiklub ellen meccsel majd 
a negyeddöntőben.

A negyedik DEAC-nak 
így az egyetlen fennmaradt 
együttes, a középszakasz 5. 
helyén végzett Csíkszeredai 
SC jutott. Pályaelőnnyel vág-
hat neki a DEAC a rájátszás-
nak, az első mérkőzést 23-án, 
vasárnap, a másodikat pedig 
rögtön másnap rendezik Deb-
recenben 18 órától.

A párharc négy nyert mér-
kőzésig tart. Amennyiben 
szükséges, a sorsdöntő hete-
dik találkozóra Debrecenben 
kerül sor.  HBN

Csak együtt sikerülhet! 
– véli a kapitányunk
LABDARÚGÁS. Marco Rossi szö-
vetségi kapitány a közelgő, 
márciusi szófiai pótselejtező-
ről beszélt a Nemzeti Sport-
nak.

„Noha a bolgárok papíron 
azonos játékerőt képviselnek, 
mint mi, mellettük szól a ha-
zai pálya előnye – fogalma-
zott az olasz szakember. „Fel 
kell készülnünk a különleges 
körülményekre, a kemény 
légkörre és a vele járó agresz-
szivitásra. S van még valami, 
ami Bulgáriának előnyt je-
lenthet, nevezetesen az, hogy 
a várható kezdő tizenegyében 
öt olyan labdarúgó található, 

aki egy klubban, nevezetesen 
a Ludogorecben játszik. Az 
összeszokottság sokat ér ezen 
a szinten – sajnos, mi nem 
mondhatjuk el magunkról, 
hogy a csapat fele szüntelenül 
együtt futballozik. No, azért 
nem reménytelen a helyze-
tünk! Szerintem ugyanannyi 
sanszunk van a győzelemre, 
mint ellenfelünknek. Ha ki-
hozzuk magunkból a maxi-
mumot, ha kilencven percen 
át képesek leszünk küzdeni 
és hajtani, igenis nyerhe-
tünk!”

A bulgáriai meccset márci-
us 26-án játsszák.  HBN

Látogasson el hírportálunkra!

Természetesen 
magam is nagy 
tisztelője vagyok 
Buzánszkynak. 
DUNAI ANTAL

A tények
Bajnokok Ligája
Nyolcaddöntő, első mérkőzés
Atalanta–Valencia 4–1 (Hateboer 16., 
62., Ilicic 42., Freuler 57., ill. Cserisev 
66.)
Tottenham Hotspur (angol) –RB Leip-
zig (német) 0–1 (Werner 58. – 11-es-
ből)
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Fiatal úszók állnak 
rajtkőre szombaton
ÚSZÁS. A Debreceni Sportcent-
rum-Sportiskola úszószak-
osztálya szombaton rendezi 
meg a Hajós Alfréd Kupa idei 
első fordulóját. A Debreceni 
Sportuszodában 10 órakor 
kezdődő versenyen 27 hazai 
egyesület 400 úszója csobban 
majd vízbe. A lányoknál és a 
fiúknál egyaránt 10-10 szám-
ban mérik össze tudásukat az 
úszók.  HBN

Magyarország 
továbbra is az 52.
LABDARÚGÁS. A magyar vá-
logatott továbbra is 52. a 
Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) legfrissebb, 
csütörtöki világranglistáján, 
melynek élén a világbajnoki 
bronzérmes Belgium ma-
radt. A legutóbbi, decemberi 
rangsorhoz képest az első 22 
között nem történt válto-
zás: a belgákat a világbajnok 
franciák, majd a brazilok, az 
angolok és az uruguayiak kö-
vetik.  MTI

A Molde edzője lesz 
Tor Odvar Moen
KÉZILABDA. Igaznak bizonyult 
a korábbi sajtóhír, Tor Odvar 
Moen, a Siófok női kézilab-
dacsapatának norvég vezető-
edzője a következő idénytől a 
Molde trénere lesz – erősítette 
meg a Balaton-parti együttes. 
Az 55 esztendős szakember 
– aki 2018-ban lett a Siófok 
edzője – a mostani idény után 
hazatér, közös megegyezés-
sel távozik a magyar klubtól. 
A Larvikkal Bajnokok Ligáját, 
a Siófokkal EHF-kupát nyerő 
Moen a Molde irányítását ve-
szi át. Moen utódja a szintén 
norvég Bent Dahl lesz Siófo-
kon, aki a 2018–2019-es idény 
közben Moen kérésére csat-
lakozott a Balaton-parti gár-
da stábjához. „Norvégiában 
két-három olyan klub van, 
amely ambiciózus. A Molde 
az egyik ilyen” – idézi Tor Od-
var Moent a siofokkc.hu.  NSO

Federer kihagyja  
a Roland Garrost

TENISZ. Roger Federer a hi-
vatalos közösségi oldalain 
jelentette be, hogy sérülés 
miatt kihagyja az idei Roland 
Garrost. A 38 éves klasszis el-
mondása szerint egy ideje fáj-
dalmat érez a jobb térdében, 
azt remélte, elmúlik majd, 
végül szerdán egy artroszkó-
pos beavatkozás alá vetette 
magát Svájcban. A teljes fel-
épülés reményében ezúttal 
nem indul el a Roland Garro-
son sem.  NSO

Marco Rossi  FOTÓ: N. S./SZ. M.

Roger Federer  FOTÓ: AFP

Trencsényi Jánosék újra a magasba szeretnék emelni a kupagyőztesnek járó trófeát  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

A képen balról Dávid László, Kálmán Gyöngyvér, Battai Sugár és Nyisztor 
Sándor  FOTÓ: INTERFENCING DSC

Battai Sugár és Kálmán 
Gyöngyvér is indulhat
Sokat várnak a két 
fiatal debreceni vívó-
tól az Európa-bajnok-
ságon.

VÍVÁS. Február 22. és március 
2. között a horvát Porec ren-
dezi az idei kadet és junior 
vívó Európa-bajnokságot, 
melynek debreceni résztve-
vői is lesznek. Az Interfenc-
ing DSC növendékei, Battai 
Sugár Katinka a magyar női 
kardválogatott tagjaként, 
Kálmán Gyöngyvér a kadet 
párbajtőr-válogatottal lép 
pástra.

A debreceni vívósport 
történetében először fordul 
elő olyan, hogy a korosztá-
lyos Európa-bajnokságon 
hat számban is érintettek 
legyenek a helyi vívók. A 
női kardválogatott edzője, 
Gulácsi Ferenc az utanpot-
lassport.hu weboldalnak 
nyilatkozott a debreceni 
éremesélyekről: „Nem lehet 
biztosan azt mondani Su-

gárra, hogy ő a legjobb kadét 
leány kardvívó Európában, 
de azt igen, hogy a top há-
romban van. Bárkit legyőz-
het, akár az aranyig is elme-
netelhet, de sokan lesznek, 
akik meg szeretnék állítani, 
és rengeteg múlik azon, mi-
lyen formában van a ver-
seny napján. Évek óta bizo-
nyít, a nagyokkal jó eséllyel 
akár a tokiói olimpián is ott 
lehet, amennyiben kvalifi-
kálja magát az együttes. 
Neki mindenesetre most a 
korosztályos megméreté-
sekre kell koncentrálnia, ér-
met remélek tőle.” 

Az első világversenyére 
készülő Kálmán Gyöngyvér 
edzője, Nyisztor Sándor is 
nyugodt lehet a versenyek 
előtt. „A felkészülés nehe-
zén már túl vagyunk, most 
szeretnénk élvezni a mun-
kánk gyümölcsét. Gyöngy-
vér már többször bizonyított 
a nemzetközi mezőnyben, 
tudjuk, hogy bármire képes 
lehet!” – mondta.  HBN

Serena Williams anyaként új 
szintre emelte a női teniszt
Budapestre jöhet a 38 
esztendős teniszlegen-
da áprilisban.
TENISZ. Huszonhárom egyé-
ni Grand Slam-bajnoki cím, 
négy olimpiai aranyérem, 319 
hét a világranglista élén és 
egy kislány büszke édesany-
ja. Serena Williamst aligha 
kell bárkinek is bemutatni: 
a 38 esztendős teniszlegen-
da még az előző évezredben 
nyerte profi pályafutása első 
tornáját, de a 21. század is 
szinte csak róla szólt. Április-
ban pedig Budapestre láto-
gathat, hogy részese legyen a 
női Fed-kupa döntőjének.

Majdnem lemaradt
2020 nemcsak a magyar te-
niszsport életében lesz mér-
földkő, hanem a női teni-

szezők csapatversenyében, 
a Fed-kupa történetében is, 
hiszen először rendeznek 
hatnapos döntőt, tizenkét 
csapattal, ráadásul mind-
ezt a Papp László Sport-
arénában. A rekorderbaj-
nok (18) Egyesült Államok 
majdhogynem lemaradt a 
budapesti fináléról, ugyan-
is 2–0-s előnyt eltékozolva 
a párosmeccsen sikerült 
kivívnia a kvalifikációt a 
lettekkel szemben. Serena 
Williams pályafutása so-
rán először veszített egyéni 
Fed-kupa-mérkőzést, nagy 
meglepetésre hazai környe-
zetben maradt alul Anasta-
sija Sevastova ellen.

A korábbi világelső ameri-
kai 2019-ben sorozatban ne-
gyedik alkalommal lett a leg-
jobban kereső női sportoló a 

Forbes gazdasági magazin 
listáján. A 23-szoros Grand 
Slam-bajnok 29,2 millió dol-
lárral (8,5 milliárd forinttal) 
áll a lista élén, úgy, hogy 4,2 
milliót gyűjtött be a tornák 
pénzdíjaiból, mindemelett 
pedig a világ sportolói kö-
zött is „felfért” a 63. helyre. 
Serena Williams nem is csak 
a sportpályán alkotott mara-
dandót, hiszen tavaly New 
York-i Divathét keretében 
prezentálta az „S by Serena” 
kollekciót, amely – a mottója 
szerint – azoknak a nőknek 
készült, akik a „félelmet bá-
torsággá, a kétséget pedig 
önbizalommá változtatják”.

Nem kell választani
Sportolói nagyságát pedig 
mi sem mutatja jobban, 
mint hogy 2020 elején – két 
és fél évvel kislánya szüle-
tés után – először nyert tor-
nát anyaként, ezzel példát 
statuálva, hogy nem kell 
választani a sportolói kar-
rier és az anyaság között, 
a kettőt együtt is lehet csi-
nálni. Ezt már a kétszeres 
Grand Slam-bajnok Viktoria 
Azarenka is megmutatta 
korábban, és akár mindket-
tőjükkel találkozhatunk a 
budapesti Fed-kupa dön-
tőjén, hiszen az Amerikai 
Egyesült Államok mellett 
Fehéroroszország is ott lesz 
a fináléban. Arra a kérdésre 
pedig, hogy Serena Williams 
megint emel-e a sportágon 
egy újabb szintet, áprilisban 
választ kaphatunk.  MW

Serena Williams bizonyította, nem kell választani a sportolói karrier és az 
anyaság között FOTÓ: ZÁDOR PÉTER

A program
Férfi Final Four
Elődöntők, szombat
15.30: Veszprém–Haladás
18 óra: Érd–MVFC Berettyóújfalu
Döntő, vasárnap
14.30: élő M4 Sport

A cél egyértelmű: megvédeni címüket
Trencsényi János, az 
MVFC rutinos játéko-
sa szerint nem lesz 
egyszerű újra felérni a 
csúcsra a kupában.

FUTSAL. Szombathelyen, az 
Aréna Savariában rendezik 
meg a női és férfi Magyar Kupa 
négyes döntőit a hét-
végén. A hölgyek me-
zőnyében ezúttal nincs 
hajdú-bihari együttes, ám 
az uraknál még harcban 
van a címvédő MVFC Be-
rettyóújfalu gárdája.

Kegyes volt Fortuna a Me-
zei-Vill csapatához a sorsolás-
kor, hiszen az elődöntőben az 
NB II.-es Érd ellen kell meg-
küzdenie a címvédő Újfalunak. 
A felek szombaton 18 órától fe-
szülnek egymásnak. A tavalyi 
négyes döntő résztvevői közül 
az MVFC-n kívül a Haladás és 
a múlt évi döntős Veszprém is 
újra eljutott az MK negyedik 
köréig, a Hali és a veszprémiek 
szombaton 15.30-tól meccsel-
nek. A döntőt, melyet az M4 
Sport élőben közvetít, vasár-
nap 14.30-tól tartják.

Mindegy, ki jön
Lapunk az Újfalu rangidős és 
sokat megélt játékosát, Tren-
csényi Jánost kérdezte az 
esélyekről. – Örülünk, hogy 
az Érdet kaptuk elődöntős el-
lenfélnek, mert így egyértel-
műen a könnyebb ágra kerül-
tünk. Nem lebecsülve a Pest 
megyeieket, de az mindenki 

előtt világos, hogy a Veszp-
rém–Haladás párharc kiélezet-
tebb lesz, és várhatóan többet 
kivesz a csapatokból, amiből 
mi csak profitálhatunk. Az 
erőviszonyok alapján talán a 
Haladás esélyesebb lehet arra, 
hogy a fináléba jusson, bár 
ezt egyértelműen nem lehet 
kijelenteni, hiszen az utóbbi 
időben a Hali és a Veszprém is 
igazolt, így nem lehet igazán 
tudni, milyen játékerőt képvi-
selnek.  Azt is figyelembe kell 
venni, hogy Frank Tamás ala-
kulata, miután az alsóházban 
folytathatja a bajnokságot, 
már csak a kupában alkothat-
na nagyot, vagyis biztosan 
motiváltabbak lesznek. Nem 

tudom, melyik riválissal lenne 
szerencsésebb összekerülni a 
döntőben, de végülis mind-
egy is, ki jön szembe velünk, 
nyernünk kell, meg akarjuk 
védeni a címünket! Mérvadó 
lesz, mennyire tudjuk ráeről-
tetni a saját játékunkat a ri-
válisokra, azon leszünk, hogy 
újra bezsebelhessük a kupát – 
mondta el „Trenyó”, akitől azt 
is megtudtuk, már pénteken 
útra kelnek, hogy maximáli-
san csak az MK-ra tudjanak 
koncentrálni. 

Tavaly a Berettyó nagy 
csatában, 4–3-ra gyűrte le a 
Veszprémet a fináléban.

Friss hír az újfalui egylettel 
kapcsolatban, hogy Chrisy 

Mayulu Bouaoui személyé-
ben egy 23 éves francia já-
tékost igazoltak le, akivel a 
szezon végéig egyeztek meg. 

– A rájátszásra mi is próbál-
tuk megerősíteni a keretün-
ket. A francia fiú múlt szomba-
ton érkezett, azóta edz velünk, 
elvileg rendben lesznek a pa-
pírjai, és a hétvégén be is vet-
hetjük. Jó adottságai vannak, 
fizikálisan erős, azonban azt 
még nem lehet tudni, hogy 
téthelyzetben mire képes, 
most majd kiderül – fogalma-

zott a 39 éves sportember, aki 
nem jut már annyi szerephez, 
mint anno, már a térde sem az 
igazi, így elgondolkodik, med-
dig folytassa még az élsportot. 

Bár nem véletlenül szokták 
mondani, hogy a kupamecs-
csek teljesen mások, mint a 
bajnokik, azért nem árt fe-
leleveníteni, az élvonalbeli 
pontvadászatban, a 2019/20-
as szezon alapszakaszában 
az MVFC mire ment a másik 
két elődöntős csapattal. A 
Haladást előbb 7–4-re, majd 
6–5-re győzte le, míg a Veszp-
rém ellen október elején 2–1-
re nyert, január közepén pe-
dig meglepetésre csak 3–3-as 
döntetlent ért el.  SZADÓ

Látogasson el hírportálunkra!
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A dél-afrikai rögbiválogatott tagjai a legjobb csapatnak járó díjjal FOTÓK: AFP

Az életműdíjas Dirk Nowitzki és felesége

Boris Becker és fiai, Noah (balra) és Elias Oksana Masters amerikai sífutó így örül a díjnak

Marvin Hagler egykori kiváló középsúlyú profi bokszoló és felesége

Ian Rush, a Liverpool ikonja Lewis Hamilton

Laureus-díj 2020
Az év férfi sportolója: Lewis Hamilton (brit, For-
mula–1) és Lionel Messi (argentin, labdarúgás) 
megosztva.
Az év női sportolója: Simone Biles (amerikai, torna)
Az év csapata: a dél-afrikai rögbiválogatott
Az év visszatérője: Sophia Flörsch (német, Formu-
la–3)

Az év felfedezettje: Egan Bernal (kolumbiai, kerékpár)
Az év extrém sportolója: Chloe Kim (amerikai, 
hódeszka)
Fogyatékos sportolója: Oksana Masters (ameri-
kai, sífutás)
Az Év Sportjószolgálati díja: South Bronx United 
(hátrányos helyzetű fiatalokat segítő program)

Az év kivételes eredménye: Spanyol Kosárlab-
da-szövetség (a férfiválogatott világbajnok, a női 
válogatott Európa-bajnok)
Életműdíj: Dirk Nowitzki (német, kosárlabda)
A 2000 és 2020 közötti időszak sportpillanata 
(közönségszavazás): Szacsin Tendulkar (indiai, 
krikett)

A sportolók Oscar-díjasai
Először volt holtver-
seny a Laureus-gálák 
két évtizedes történe-
tében.

SPORT. Hétfőn este a berlini 
Verti Music Hallban rendez-
ték meg a 20. Laureus-gálát, 
amelyen tizenegy kategó-
riában találtak gazdára a 
sport Oscar-díjai. A díjátadón 
Lewis Hamilton és Lionel 
Messi megosztva lett az év 
férfi sportolója, míg a nők-
nél Simone Biles megvédte 
a címét. A dél-afrikai rögbi-
válogatottat az év csapatá-
nak választották meg, Dirk 
Nowitzki pedig életműdíjat 
kapott.

A sportvilág legendái hu-
szadik alkalommal gyűltek 
össze a Laureus-gálán, ahol a 
sport Oscar-díjainak is neve-
zett elismerések találtak gaz-
dára. A gála résztvevői a brit 
szokásoknak megfelelően 
nem csendben, hanem taps-
viharral emlékeztek Kobe 
Bryantre és a helikopter-bal-
eset valamennyi áldozatára.

Messi nem volt ott
A huszadik gála rögtön meg-
lepetéssel kezdődött, hiszen 
még sosem nyertek holtver-
senyben egyik kategóriában 
sem, erre most Lionel Messi 

és Lewis Hamilton együtt 
lettek az év férfi sportolói. 
Messi csak videóüzenetben 
köszöntötte a jelenlevőket.

A meglepetések ezzel véget 
is értek, hiszen mondhatjuk, 
hogy a többi kategóriában a 
favoritok győztek, Simone 
Biles például egyenesen cí-
met védett. 

A legnagyobb taps talán az 
év visszatérőjének, az autó-
versenyző Sophia Flörsch nek 
szólt, aki még 2018 végén 
szenvedett súlyos bal-
esetet a Formula–3-as 
világkupa Makaói Nagy-
díján, egy évvel később 
azonban újra rajthoz 
állt a sorozatban. Az 
utolsó elismerést stíl-
szerűen német sportoló 
kapta Berlinben: a kosár-
labdasport egyik legnagyobb 
alakjáé, a tavaly visszavonult 
és teljesen meghatódott Dirk 
Nowitzkié lett az életműdíj – 
nem érdemtelenül.

Magyar is voksolt
Most először magyar újság-
írói szavazat is érkezett a 
díjazottakra, a 69 tagú La-
ureus Akadémia S. Tóth Já-

nost kérte fel a voksolásra. A 
Magyar Sportújságírók 
Szövetsége és a 
N e m z e t k ö z i 
Sportújságíró 
S z ö v e t s é g 
képviseleté-
ben Csisztu 
Zsuzsa is 
részt vett a 
gálán.   
 NSO.HU

Sophia Flörsch, az év 
visszatérője 
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DALLAM-
kereső

Vasárnapi 
muzsika
Kölcsey Központ
A XVII. Országos Doh-
nányi Ernő Kamaraze-
nei Találkozó és Verseny 
résztvevőinek hangver-
senyét február 23-án 17 
órától a Kölcsey Köz-
pontban rendezik meg. 
Az ingyenesen kon-
certen többek között 
Tiszolczki Nikolett (he-
gedű) és Szikora Zoltán 
(zongora) tolmácsolásá-
ban hallható lesz Doh-
nányi Ernő cisz-moll 
szonátájának (op.21) I–
II. tétele, de felcsendül 
J. Brahms f-moll szoná-
tája is Szabó Tamás (kla-
rinét) és Horváth Gábor 
(zongora) elő adásában. 
R. Schumann Esz-
dúr zongoraötösének 
(op.44) I. tételét Babics 
Noémi, Danguly Tünde 
(hegedű), Gajdos Bene-
dek (mélyhegedű), An-
tal Botond (gordonka) 
és Kepes Iván (zongo-
ra) adja elő. F. Poulenc 
Sextettjének (Op.100) I. 
tétele Inokai Zsófia (fu-
vola), Szabó Tamás (kla-
rinét), Ladányi Tamás 
(kürt), Fülöp Zsuzsanna 
(oboa), Kovács Kamilla 
(fagott), Ferencz Kriszti-
na (zongora) kezei alatt 
szólal meg.  HBN

DALLAM-
kereső

Belvárosi 
Jazzpódium
szaKcsi Jr. trió
Újra szól a jazz a pódi-
umteremben, mint egy-
koron, amikor a hazai 
és a nemzetközi élvo-
nal képviselői egyaránt 
megfordultak a patinás 
terem falai között. 
A mostani esten fellép 
ifj. Szakcsi Lakatos Béla 
(zongora), Pecek Laka-
tos Krisztián (bőgő) és 
Balázs Elemér (dob). 
Ifj. Szakcsi Lakatos 
Béla, édesapja nyom-
dokain járva, a zongorát 
választotta hangszeré-
ül. Hattól tizenhat éves 
koráig klasszikus zenei 
tanulmányokat folyta-
tott, majd a jazz mellett 
kötelezte el magát. Így 
lett az egyike a honi 
jazzélet legkiemelke-
dőbb zongoristáinak. 
Azóta sok híres magyar 
és külföldi muzsikussal 
játszott együtt. Kiváló 
muzsikustársaival alko-
tott triója a magyar jazz-
élet egyik meghatározó 
formációja.  HBN

Időpont, helyszín
A koncert február 27-én 
19 órától hallható a 
Belvárosi Közösségi 
Ház pódiumtermében. 

Beszélgetés egy 
klasszikusról
DEBRECEN. Ingyenes filmklub-
ra várják az érdeklődőket feb-
ruár 25-én 18 órától a Modem-
be. Az Oscar Wilde szerelmei 
című filmet követő beszélge-
tést Talabos Dávidné dr. Lu-
kács Nikolett, Feldmann Fan-
ni és Győri Zsolt moderálja. A 
film története szerint 1882-
ben Oscar Wilde sikeres ame-
rikai körútját követően visz-
szatér Angliába. A harmincöt 
évesen már világszerte ismert 
író és költő elveszi feleségül 
a gyönyörű Constance Lloy-
dot, és kiadja „Dorian Gray 
arcképe” című remekművét. 
Magánélete boldognak tűnik, 
ám feleségével és fiával való 
szoros érzelmi kapcsolata 
ellenére nem tudja elnyom-
ni homoszexuális hajlamát. 
Megismerkedik a jóképű Al-
fred Douglasszal, és első lá-
tásra beleszeret. Viharos és 
szenvedélyes kapcsolat alakul 
ki közöttük, amelynek a férfi 
édesapja vet véget, amikor 
beperli az írót. Ennek ered-
ményeképpen a merev vikto-
riánus társadalom kétévnyi 
kényszermunkára és teljes ki-
rekesztettségre ítéli őt. A bün-
tetés letöltése után Wilde csak 
álnéven publikálhat. Egészsé-
ge ekkor már kritikus állapot-
ban van – olvasható a port.hu 
oldalon.  HBN

Főszerepben Stephen Fry  FOTÓ: AFP

KÖNYV-
jelző

Alias Grace
Margaret atwood

A Kanadába emigrált  Grace 
Markot gyilkosságért ítél-
ték el 1840-ben. Állítóla-
gos szeretőjével együtt ke-
gyetlenül végeztek Grace 
munkaadójával és annak 
házvezetőnőjével. Védő-
je Grace elmeállapotára 
hivatkozva eléri, hogy ne 
kötél általi halálra, csupán 
életfogytiglanra ítéljék. So-
kan vannak meggyőződve 
arról, hogy gonosz és őrült 
teremtés, de ugyaneny-
nyien az ellenkezőjéről 
is: ártatlan teremtés, aki 
a körülmények áldozata 
lett. Egy fiatal és feltörek-
vő orvos elhatározza, hogy 
kideríti az igazságot, ezért 
hetente leül beszélgetni a 
lánnyal, aki egyre inkább 
megnyílik neki, ám azt ál-
lítja, a gyilkosságból sem-
mire sem emlékszik…

A bánat egy 
tollas állat
Max porter

Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy Varjú: fé-
lig gyógyító, félig szem-
fényvesztő csaló, aki nem 
akart mást, csak segíteni 
két kisfiúnak, akik elve-
szítették az édesanyjukat. 
El is repült Londonba, és 
megígérte a fiúk apjának: 
velük marad, amíg szük-

ség lesz rá. A kétségbeesett 
férfi szép lassan megszok-
ta, hogy a Varjú mindig ott 
van velük. Amikor esznek, 
amikor alszanak, amikor 
az apa Ted Hughesról szó-
ló könyvét írja, és minden 
pillanatban, amikor fiaival 
együtt azért küzd, hogy 
formát adjon az alaktalan 
fájdalomnak, ami az éle-
tükből lett, és minden nap 
egy kicsit elviselhetőbb le-
gyen az előzőnél.

Max Porter három szó-
lamban – az apa, a fiúk és 
a Varjú hangján – mesél a 
gyászról, a fájdalomról, az 
elfogadásról és a tovább-
lépésről. Hatalmas kritikai 
visszhangot kiváltó első 
kötete bravúros nyelvi já-
tékokban gazdag, megrázó 
és meglepő kisregény.

SZÍNHÁZI esték

Közel-távol
csoKonai színház

A darab, amely szociális vi-
szonyainkat, döntéshely-
zeteinket veszi górcső alá a 
tánc és a mozgás eszközé-
vel, etűdszerűen, szöveg-
részletekkel kiegészülve 
beszél mindennapi helyze-
tekről. – A hétköznapiság 
és az azokban rejlő részle-
tek felnagyítása és átren-
dezése érdekelt. Az, hogy 
ha közelebbről vizsgálunk 
egy-egy döntéshelyzetet 
vagy társas viszonyrend-
szert, vajon azok mennyi-
re képesek globális érvé-
nyű mintákat kirajzolni? 
– mondta el a produkcióról 
Simkó Beatrix rendező. 
Egyúttal arra biztatja a kö-
zönséget, hogy merjünk 

gyermeki nyitottsággal be-
ülni egy kortárs (tánc)elő-
adásra. – Így olyan váratlan 
és szokatlan élményekben 
lehet részünk, amit nem 
feltétlenül tudunk máshoz 
hasonlítani, mert nem kell 
hozzá semmilyen előkép. 

A produkció szöveggel 
(Tóth Réka Ágnes) és dísz-
lettel (Dömölky Dániel) 
dolgozik, így törekedve 
arra, hogy újszerű formá-
ban világítson rá egyéni 
helyzetünkre és társas 
kapcsolatainkra.

Ekkor
A Közel-távol címet viselő 
kortárs táncprodukció 
február 28-án 19 órakor 
debütál a Csokonai 
Színházban. 

Tabuk nélkül
Józsa poppea

A képzőművész „Tabuk 
nélkül” című kiállítása fe-
héren-feketén fotókon ke-
resztül mutatja be korunk 
férfiideálját, meztelensé-
gét. Míg a meztelen női 
test, a női akt a művészet 
elfogadott témája, a mez-
telen férfitest a klasszikus 
antik művészetet követő-
en jó időn át láthatatlan 
maradt. A ruhátlan férfi 
évszázadokon keresztül 
csupán mitológiai hősként, 
keresztény mártírként je-
lent meg. Vajon mi ennek 
a láthatatlanságnak az oka, 
és miért tárul fel a rejtett 
férfi test olykor mégis?

Mikor, hol?
A kiállítás február 25-én, 
17.30-tól látható a Artka 
Galériában.

KULTopik
BorBély szilárd

Hat éve hunyt el tragikus 
hirtelenséggel Borbély Szi-
lárd, az elmúlt évtizedek 
egyik legmeghatározóbb 
debreceni szerzője. Írás-
művészete a kelet-magyar-
országi falvakra jellemző, 
általa is megélt szegénység-
gel, az erőszak problémájá-
val, a nőket érintő, tabuizált 
kérdésekkel is foglalkozott, 
miközben visszatérően ref-
lektált a zsidó–keresztény 
kultúrkört meghatározó 
alapkérdésekre, és kísérle-
tezett a klasszikus formák 
újragondolásával.

Életéről, munkásságá-
ról és az életművet övező 
kultuszról Bodrogi Ferenc 
Máté irodalomtörténész, 
Mészáros Sándor, a Kallig-
ram vezetője, valamint Va-
lastyán Tamás filozófus, a 
Borbély-életmű kutatója 
beszélget. 

Hol, mikor?
A megemlékezést a 
Debreceni Egyetem 
Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi 
Intézetének 
könyvtárában (főépület, 
303.) tartják február 
25-én 18 órától. 
A belépés 
ingyenes.

Fehér VÁSZON

Bodrogi Ferenc Máté irodalom-
történész  FOTÓ: B. F. M. ARCHÍVUMA

380584

HIRDETÉS
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 Amerikai akciófilm 1.40 Boszor-
kányvadászat  Amerikai akciófilm 
3.25 A gonosz sosem alszik  Ame-
rikai thriller

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 Ékszer 
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 AradiVarga Show  
21.30 Columbo  23.40 Hazahúzó 
00.30 Világhíradó 00.45 Kultúrtipp 
00.50 A világ teteje  01.20 Egyenes 
beszéd 02.10 700-as klub  02.35 
A nap híre 03.10 AradiVarga Show  
04.00 Fórum

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok  
06.30 Jóbarátok  07.00 Jóbarátok 

 07.35 Jóbarátok  08.05 Jóba-
rátok  08.35 Agymenők  09.00 
Agymenők  09.25 Szívek szállodá-
ja  10.25 Szívek szállodája  11.25 
Doktor House  12.20 Doktor House 

 13.15 Castle  14.10 Castle  15.10 
Doktor House 16.10 Doktor House  
17.05 A mentalista  18.05 Castle  
19.00 Castle  20.00 Észbontók  
21.00 Thor  23.25 Anyák elszaba-
dulva  01.10 Észbontók  

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, gazdasá-
gi hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-

mok. 10.00–12.00 Best FM Délelőtt 
Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Dé-
li hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kí-
vánságműsor Ginával 14.00–18.00 
Best FM Délután (Műsorvezető: Pá-
lóczi Józsi) Benne: hírek, közlekedé-
si információk, traffipax-információk, 
játékok, programajánlat (Tourinform 
ajánlatok) 16.57 Helyi hírösszefoglaló, 
sporthírek, tőzsdehírek 18.00–20.00 
Best FM kívánságműsor Mv.: Szilágyi 
Ilona (Kívánságvonal: 500-540, SMS-
Viber-szám: 30/933-1046) 20.00–
24.00 DISCO*S HIT Bárány Attilával 
24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Nap-
szemle (ism.) 9.15 Köz-ügy – háttér-
magazin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 
9.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 Si-
ker (ism.) 10.05 Képújság 17.30 Kira-
kat 17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 
Forgószínpad (Szeged TV) 18.15 Prak-
tikák magazinműsor (ism.) 18.45 Esti 
ajánló 18.49 Időjárás 18.52 Első kézből 
19.00 Napszemle 19.15 Esti közelkép – 
háttérmagazin 19.41 Esti ajánló (ism.) 
19.45 Hajrá 19.55 Siker 20.00 Nap-
szemle (ism.) 20.15 Időjárás 20.20 
Csak a Loki – labdarúgó magazin 
20.50. Megyei Tükör – magazinmű-
sor (ism.) 21.20 A Hanti sámán hagya-
téka 21.50 650 év 650 másodperc – 
Szabad királyi város 22.00 Napszemle 
(ism.) 22.15 Esti Közelkép – háttérma-
gazin (ism.) 22.40 Első kézből (ism.) 
22.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 22.55 
Siker – gazdasági magazinműsor (ism.) 
23.05 Kirakat 23.10 Képújság

MTK Tv 18.15 Felvezető műsor 18.30 
Röplabda-közvetítés 20.15 Érték 
20.30 BL-péntek 21.15 Sporthíradó 
21.50 UEFA Bajnokok Ligája 23.45 
Vívás magazin 00.20 Női kosárlab-
da Euroliga 02.15 Röplabda-közvetí-
tés 04.05 Tollaslabda 

6.00 Háttérkép ism  7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 
8.05 Plusz mínusz ism 8.30 Paletta ism 
9.00 Hírek 9.05 Szabadfogás ism  
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlá-
si műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Háttér-
kép ism  12.00 Híradó 12.30 Heti terror 
ism  13.00 Hírek 13.05 Keménymag 
ism  14.00 Hírek 14.05 Csörte ism 
15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 15.30 5 
kedvenc ism 16.00 Hírek 16.05 Panasz-
könyv ism 17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 
17.30 Plusz mínusz 18.00 Híradó 18.25 
Sporthírek 18.30 Paletta 19.00 Híradó 
19.25 Sporthírek 19.30 Magyarország 
élőben 20.00 Hírek 20.05 5 kedvenc 
20.30 Informátor  21.00 Hírek 21.05 
Troll  22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 
22.30 Európai híradó 23.00 Hírek 23.05 
Magyarország élőben ism 23.30 Plusz 
mínusz ism 0.00 Híradó 0.25 Sporthí-
rek 0.30 Európai híradó ism 1.00 Haza-
húzó 2.00 Főhős ism  3.00 Magyar-
ország élőben ism 

5.50 Karatés védőangyal  Ameri-
kai akciófilm 7.50 Karate tigris 5.  
Amerikai akciófilm 9.40 Robbanás-
veszély  Amerikai akciófilm 11.30 
Tomboló szél  Amerikai–angol ka-
landfilm 14.15 Mad Max 3. – Az igazság 
csarnokán innen és túl  Amerikai ak-
ciófilm 16.25 Lángoló jég  Amerikai 
akciófilm 18.30 The Expendables – A 
feláldozhatók 3.  Amerikai–francia 
akciófilm 21.00 Penge: Szenthárom-
ság  Amerikai akciófilm 23.20 300 

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 Hírek 
09.33 Ma délelőtt 10.00 Híradó 10.15 
Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.33 Ma dél-
előtt 10.35 Életkor 11.00 Híradó 11.15 
Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.33 Ma dél előtt 
11.35 Itthon vagy! 12.00 Déli harangszó 
12.01 Híradó 12.39 Nemzeti Sporthír-
adó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma délután 
13.00 Híradó 13.17 Ma délután 13.30 Hí-
rek 13.33 Ma délután 14.00 Híradó 14.19 
Most történik 14.30 Hírek 14.33 Ma dél-
után 14.35 Magyar gazda 15.00 Híradó 
15.15 Most történik 15.30 Hírek 15.33 
Ma délután 15.35 Életkor 16.00 Híradó 
16.15 Most történik 16.30 Hírek 16.33 
Ma délután 16.35 Itthon vagy! 17.00 
Híradó 17.16 Ma délután 17.30 Hírek 
17.33 Ma délután 17.34 Kék bolygó kör-
nyezet- és klímavédelmi magazin 17.54 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti 
Sporthíradó 18.43 Ma este 19.00 Hírek 
19.03 Ma este 19.05 Életkor 19.30 Hír-
adó 20.31 Ma este 21.00 Híradó 21.26 
V4 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éj-
jel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 
Híradó 23.20 Angol nyelvű hírek 23.33 
Német nyelvű hírek 23.42 Orosz nyelvű 
hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 23.56 Ma 
éjjel 00.00 Himnusz 

05.15 Bringasport 05.30 Pecatúra 
05.55 Vívás magazin 06.30 Sporthír-
adó 07.00 Sporthíradó 07.30 Labda-
rúgó-közvetítés 09.30 DVSC Tv 10.00 
Sporthíradó 10.30 UEFA Bajnokok Li-
gája 12.30 Jégkorong magazin 13.00 
Sporthíradó 13.25 Sportpercek 13.50 
Aranyoroszlánok 14.20 DVSC Tv 17.00 
Sporthíradó 17.15 Futsal magazin 17.45 

Cinema City 
1917  

 119 perc/Háborús 
• 2D (hang: magyar) 15.15 20.30

A VADON HÍVÓ SZAVA  
 100 perc/Kaland 

• 2D (hang: magyar) 13.50 16.00 
   18.10 20.15 22.20

A VÁGYAK SZIGETE  
 109 perc/Kaland, horror 

• 2D (hang: magyar) 17.30 19.30 
• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   22.20

AZ ÁTOK HÁZA  
 94 perc/Horror  

• 2D (hang: magyar) 22.00

BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ  
 122 perc/Akció, Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 15.00 18.00 
   20.30 
• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   21.45

DOLITTLE  
 102 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 14.50

ÉLŐSKÖDŐK  
 132 perc/Dráma 

• 2D (hang: magyar) 19.45

JOJO NYUSZI 
 108 perc/Vígjáték, dráma, 

háborús 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   15.30

KISASSZONYOK  
 135 perc/Romantikus dráma 

• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   17.45

KÖZEL A HORIZONTHOZ  
 117 perc/Romantikus 

• 2D (hang: magyar) 17.00

MANCS ŐRJÁRAT – VIGYÁZZ,  
KÉSZ, MANCS!  

 67 perc/Animációs, családi 
• 2D (hang: magyar) 14.00 16.30

NE JÁTSSZ A TŰZZEL  
 97 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.10 16.00 
   20.00

RAGADOZÓ MADARAK (ÉS EGY 
BIZONYOS HARLEY QUINN 
CSODASZTIKUS FELSZABA-
DULÁSA)  

 109 perc/Akció, kaland 
• 4DX 2D (hang: magyar) 21.10 
• 2D (hang: magyar) 14.15 
• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   18.00

SONIC, A SÜNDISZNÓ  
 100 perc/Kaland, animációs 

• 4DX 2D (hang: magyar) 14.40 
   16.50 19.00 
• 2D (hang: magyar) 13.30 15.40 
• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   17.50

ÚRIEMBEREK  
 113 perc/Akció, bűnügyi  

• 2D (hang: magyar) 13.40 17.40  
   20.00 
• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   22.20

WASP NETWORK – AZ ELLEN-
ÁLLÓK  

 127 perc/Dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 20.15

Sudoku

1 4 9

9 4

5 1 7

6 2

1 4 8 9 5

9 1 7 2 6

3 8

6 4 8 7 1

8 5 7 6 1 4 9

6 2

2 9 3 5

4 7 1

3

3 9 5

2 6 5

6 4

6 8 4

7 4 9

5 4 6 3 7 9 1 2 8

1 7 8 5 2 6 3 9 4

9 3 2 8 1 4 6 7 5

8 5 4 9 3 1 2 6 7

7 9 1 6 8 2 4 5 3

6 2 3 4 5 7 8 1 9

3 6 7 2 4 5 9 8 1

2 8 5 1 9 3 7 4 6

4 1 9 7 6 8 5 3 2

8 3 5 7 4 1 9 6 2

4 9 7 5 6 2 8 1 3

6 1 2 3 8 9 5 7 4

9 4 6 8 2 7 3 5 1

7 2 1 9 5 3 4 8 6

3 5 8 6 1 4 7 2 9

2 8 3 4 7 6 1 9 5

5 6 4 1 9 8 2 3 7

1 7 9 2 3 5 6 4 8
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KARJÁBA
ZÁR
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REZEG!
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KEZDI!

A MEGA-

HAJDÚ-BIHARI

2020. február 19., szerda:
gépi számsorsolás:
12, 23, 26, 30, 31, 32, 35
kézi számsorsolás: 
8, 11, 13, 18, 25, 26, 35
Nyeremények:
7 találatos szelvény nem volt; 
a 6 találatosokra 289 780; az 
5 találatosokra 6765; a 4 talála-
tosokra 1655 forintot fizetnek. 
Következő jackpot: 262 millió Ft
Az adatok tájékoztató jellegűek!

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. február 19., szerda:
1, 3, 6, 8, 14, 19, 24, 25, 36, 43, 44, 
54, 55, 59, 63, 64, 65, 67, 74, 78
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

Felnőttorvosi ügyelet: (Debreceni Alapellátási 
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 Alapellá-
tási 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

Ügyeletek

Kezdő Haladó

44. 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.

44. feladat

Kezdőknek, 44. Haladóknak, 44. Megfejtések, 13. számú feladat

A feladvány Csorba Győző 
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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DTV 

2020. február 21., péntek

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

Tv- és rádióműsor

05.55 Hajnali gondolatok 
06.00 HÍRADÓ 
06.30 Nemzeti Sporthíradó 
06.40 Kenó  
06.45 Életkerék 
07.15 Öt kontinens 
07.45 Ridikül  
08.35 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo  

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát 
12.00 Déli harangszó 
12.00 HÍRADÓ 
12.35 Nemzeti Sporthíradó 
12.55 A világ egy terített asz-

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.25 Tengerek, városok, embe-
rek  
német ismeretterjesztő so-
rozat

14.15 A hegyi doktor  
német családi filmsorozat

15.05 Sorsok útvesztője  
török tévéfilmsorozat

16.05 Don Matteo  
olasz tévéfilmsorozat

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

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor  

német családi filmsorozat
20.30 Madame Bovary  

amerikai–belga–német film-
dráma

22.25 Kenó  
22.35 Péter, a kőszikla  

olasz történelmi film
00.20 4 összeesküvő és 1 te-

metés  
osztrák bűnügyi tévéfilm-
sorozat

09.20 Cili seriff és a Vadnyu-
gat 

09.50 A kis királylány 
10.00 Helen sulija
10.25 Bing 
10.30 Claude
10.55 Kukori és Kotkoda 
11.00 Sebaj Tóbiás 
11.05 Mirr-Murr kandúr kalandja 
11.15 Tinti kalandjai
11.25 Fabulák 
11.30 Magyar népmesék 
11.45 Kérem a következőt! 
11.55 Vakáción a Mézga csa-

lád  
12.25 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
12.45 Kemy, a felfedező 
13.15 Igaz vagy hamis
13.20 Sziklaszirti mesék
13.25 Yo Yo
13.35 Bubbi Guppik 
14.00 Eperke és baráta
14.20 Dózerkék
14.45 RoboVonatok 
15.00 A dzsungel könyve 
15.25 Moncsicsik 
15.45 Alvin és a mókusok 
16.00 Gyerekversek
16.03 Hetedhét kaland
16.10 Bubbi Guppik 
16.35 Heidi 
17.00 Szófia hercegnő 
17.25 Jake és Sohaország ka-

lóza 
17.50 Mickey és az autóverseny-

zők 
18.10 Cili seriff és a Vadnyugat 
18.35 RoboVonatok 
18.50 Nils Holgersson csodálatos 

utazása 
19.15 A kis királylány 
19.25 Dózerkék
19.50 Bing 
19.55 Hetedhét kaland
20.15 Született szinglik 

05.20 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

06.00 Reggeli  
Élő magazinműsor

09.05 Asztro Klub
10.05 Teleshop
12.00 Fókusz  

Közszolgálati magazin
13.25 Drága örökösök  

Magyar filmsorozat
14.40 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
21.20 Bátrak földje  

Magyar filmsorozat
22.30 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
23.20 RTL Híradó – Késő esti ki-

adás
23.55 A későn kezdő  

Amerikai film 
 Jim azt hitte, profi baseballos 
lehet, de egy vállsérülés derék-
ba törte sportkarrierjét. Jim ta-
nár lett, és az iskola basebal-
los csapatát készíti fel a baj-
nokságra. Középkorú, csalá-
dos emberként úgy gondolja, 
ennél közelebb már soha nem 
kerülhet imádott sportjához. 
Ám amikor túlesik az utolsó 
vállműtétjén, megdöbbenve 
veszi észre, hogy profikat meg-
szégyenítő erővel és sebesség-
gel képes eldobni a labdát.

02.55 CSI: A helyszínelők  
Amerikai–kanadai krimi-
sorozat

04.10 Magánnyomozók  
Magyar dokureality sorozat

04.55 Csapdába csalva  
Német dokureality sorozat

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 dokureality sorozat
11.15 Tények Plusz
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Walker, a texasi kopó  

Amerikai akciófilm-sorozat
13.30 Walker, a texasi kopó  

Amerikai akciófilm-sorozat
14.30 A vidéki doktor XV.  

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
20.10 Exatlon Hungary  

extrémsport-reality
22.30 Drágám, add az életed!  

game-show
23.40 Magánnyomozók II.  

Magyar doku-reality sorozat
00.45 Családi Titkok  

Magyar realitysorozat
01.45 Walker, a texasi kopó  

Amerikai akciófilm-sorozat
02.45 Tények Este

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV  

FILM+  

VIASAT3  
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HAJDÚ-BIHARI

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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Kelet-Magyarország vezető szendvicspanel- és 
trapézlemezgyártó cége, a METÁL�SHEET KFT.

Debreceni telephelyére 

ÉRTÉKESÍTŐ 
munkakörbe várja mindazok jelentkezését, akik 

szívesen részt vennének a munkánkban és megfelelnek 
a felsorolt feltételeknek.

Feladatok:
• Személyesen, telefonon, e-mailen történő rendelésfelvétel
• Partnerekkel való kapcsola artás, új partnerek felkutatása
• Termékek ajánlása, értékesítése
• A raktárkészletek fi gyelemmel kísérése
• Előzőleg leado  rendelések rögzítése és nyomon követése 
Elvárások:
• Fémiparban szerze� , értékesítői tapasztalat
• Nyito ság a kihívásokra, új dolgokra, tanulási hajlandóság
• Önálló munkavégzés
• Felhasználói szintű, számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
• Főállású munkaviszony, fi atalos környezetben
• Egy folyamatosan fejlődő cég által nyújto  stabil há ér
• Kihívás és fejlődési lehetőség
• Versenyképes bérezés
Előnyök:
• Használható idegennyelv-tudás
• Építész tervezői programok ismerete
• Magasépítő mérnök vagy technikusi végze ség

Jelentkezés módja:
Amennyiben a hirdetésünk felkelte� e az érdeklődését 

és megfelel a feltételeknek, kérjük, hogy küldje el fényképes 
önéletrajzát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével az 
alábbi e-mail-címre: marke� ng@metal-sheet.hu
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METÁL�SHEET KFT.
Munkatársat keresünk

FÉMIPARI GÉPKEZELŐ
pozícióba.

Feladatok: Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen részt vennének
                       a munkánkban és megfelelnek a felsorolt feltételeknek.

FŐBB FELADATOK:
• fémipari gépek kezelése
• lemezek megmunkálása
• elkészült termékek mozgatása
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• Precíz, önálló munkavégzés
• Büntetlen előélet
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• Fémipari gépek kezelésében szerze�  jártasság
• Szakirányú szakmunkás végze� ség
• Lemezmegmunkálásban szerze�  tapasztalat
• Targoncavezetői képze� ség és gyakorlat
• Darukezelői végze� ség vagy OKJ-s bizonyítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
• Főállású munkaviszony
• Egy folyamatosan fejlődő cég által nyújto�  stabil há� ér
• Kihívás és fejlődési lehetőség

Állás, munka területe(i):
• Fizikai, segéd, betaníto�  munka
• Gépkezelő
• Teljes munkaidő
Szükséges tapasztalat: Nem igényel tapasztalatot 
Szükséges nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást
Munkavégzés helye: 4002 Debrecen

Jelentkezés módja:
Amennyiben a hirdetésünk felkelte� e az érdeklődését 

és megfelel a feltételeknek, kérjük, hogy küldje el fényképes 
önéletrajzát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével az 
alábbi e-mail-címre: marke� ng@metal-sheet.hu
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METÁL�SHEET KFT.
Bővülő csapatunkba

ÁRUKIADÓ / TARGONCÁS
munkatársat keresünk.

Feladatok:  A piacon sikeresen tevékenykedő és fejlődő vállalat, 
                      bővülő feladatainak ellátásra, debreceni telephelyére

FELADATOK:
• Raktári anyagmozgatás
• Legyárto�  termékek teherautóra való elhelyezése
• Áruk átvétele és kiadása
ELVÁRÁSOK:
• Targoncavezetői engedély és jogosítvány
• Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség
• Kiváló elemző és problémamegoldó készség
• Fontos, hogy önállóan és csapatban is megállja a helyét
ELŐNY:
• Oldalvillás targoncával szerze�  munkatapasztalat
• Hasonló beosztásban szerze�  tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK:
• Főállású, bejelente�  munkaviszony
• Egy folyamatosan fejlődő cég által nyújto�  stabil há� ér
• Szakmai kihívások és fejlődési lehetőség

Állás, munka területe(i):
• Fizikai, segéd, betaníto�  munka
• Anyagmozgatás, rakodás
• Teljes munkaidő
Szükséges tapasztalat: Nem igényel tapasztalatot
Szükséges nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást
Munkavégzés helye: 4002 Debrecen

Jelentkezés módja:
Amennyiben a hirdetésünk felkelte� e az érdeklődését és 
megfelel a feltételeknek, kérjük, hogy küldje el fényképes 
önéletrajzát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével az 
alábbi e-mail-címre: marke� ng@metal-sheet.hu
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HAJDÚ-BIHARI

Tisztelt Partnerünk!
A régió egyik legnagyobb munkaerőpiaci seregszem-
léjén a pályát választó fi atalok, aktív munkakeresők 
egy helyen találkozhatnak a munkaadókkal, valamint 
az oktatási, képzési intézmények képviselőivel. A kiállí-
tást megelőzően jelenítjük meg nagy példányszámban 
az Állásbörze Magazint, melyben egyedülálló hirdetési 
felületet biztosítunk partnereink számára.

ÁLLÁSNA
PL
Ó

BÖRZE

2020. 
március 19. 
Debrecen, Lovarda 
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JELENTKEZZEN 
kiállítónak!

rendezveny@mediaworks.hu
vagy a haon.hu aloldalán
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Hirdetési ügyekben keresse kollégáinkat!
Cégek részére!

Seres Krisztina  +36-20-485-5073
Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139
Szabó Tibor +36-70-198-1197
Balogh-Elekes Renáta  +36-20-513-3109
Jákim Péter Dániel +36-70-512-9161
Göncziné Szívós Anett  +36-30-997-7123
Illyés Balázs +36-70-705-2297

Debrecen, Dósa nádor tér 10.
HAJDÚ-BIHARI
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Soha el nem múló 
fájdalommal 
emlékezünk

TARCSI  
KÁROLY

halálának 
18. évfordulójára

390447

Hirtelen halálod megtörte szívünket, 
örökké őrizzük drága emléked. 

Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, 
de szíved emléke örökre itt marad közöttünk! 

A jóságos szíved nyugodjon békében. 

Szerető feleséged, gyermekeid,  
vejed, menyed, unokáid

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
 megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.

 Számunkra te sohasem leszel halott,
 szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok."

 
Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem,

édesapánk, nagypapánk, testvérünk

75. életévében örökre megpihent. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2020.02.26-án 13:00 órakor lesz a Debreceni

Köztemető 2-es számú ravatalozó termében református
egyház szertartása szerint.

Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

VINCZE LÁSZLÓ
Építészmérnök, Igazságügyi Szakértő

392399

"Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.

Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset,     
palotát,

csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesapát."
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

66 életévében örökre megpihent. Temetése
2020.02.25-én 16:00 órakor a Debreceni Köztemető

2-es számú ravatalozó termében lesz református
egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

JÓNÁS SÁNDOR
(MUKI)

392416

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

életének  65.  évében,  súlyos  betegség  után  elhunyt.  Szeretett  halottunk
hamvasztás   utáni   búcsúztatása   2020.   február   26-án,   szerdán   11:00
órakor  lesz  a  Debreceni  Köztemető  2-es  számú  ravatalozó  termében
polgári szertartás szerint. A gyászoló család

DR. PINTYE ÉVA IRÉN
klinikai sugárfizikus

"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni..."

392258

"Az igaz ember eltávozik,
de a fénye megmarad." 

(Dosztojevszkij) 
 

Fájó szívvel tudatjuk hogy,

életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020.02.27-én 14:30
órakor lesz a Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozójában,

református szertartás szerint.

A gyászoló család

PAPP SÁNDORNÉ
/hajdúszoboszlói lakos/

392383

életének 76. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Szeretett
halottunk  hamvasztás  utáni  búcsúztatása  2020.  február  25-én,  kedden
11:30   órakor   lesz   a   Debreceni   Köztemető   1-es   számú   ravatalozó
termében a református egyház szertartása szerint.
Lakás: Debrecen, Hortobágy utca A gyászoló család

MOCZOK IMRE

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

392243

Megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették,
tisztelték és ismerték hogy

73 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása 2020. február 25-én 13:00 órakor lesz a

Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó termében római katolikus
szertartás szerint.

A szerető család

DR. KRASZITS ISTVÁN
traumatológus és ortopéd főorvos

a DVSC egykori csapatorvosa

392373

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

2020. február 4-én, 75 éves korában elhunyt.
Végakarata szerint szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük.

Szerető férje, gyermekei és unokája

SZABÓ  GYULÁNÉ
Irénke

392380

"Már nincs holnap, ennyi volt az élet,
 sirassatok csendben, én a szívetekben élek."
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

87. életévében örökre megpihent. Búcsúztatása 2020.02.25-én
11:00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó

termében, református szertartás szerint.

A gyászoló család

FERGE ISTVÁNNÉ
/Szül: Major Katalin/

392223

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy szeretett férjem, édesapánk, testvérünk, kedves rokonunk, barátunk,

munkatársunk

66 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás
utáni búcsúztatása 2020. február 26-án, szerdán 12:00 órakor lesz a

Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből polgári
szertartás szerint.

A gyászoló család

URI GÁBOR
volt rendőr főtörzszászlós a BM nyugdíjasa

392370

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

temetésén    megjelentek,    ravatalára    koszorút,    virágot    helyeztek    és
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család

KERTI JÁNOSNÉ

392267

Mély    fájdalommal    tudatjuk,    hogy    drága    jó    nagynénénk,
sógórnőm, unokatestvérünk

rövid,   súlyos,   szenvedés   után   életének   94.   évében   visszadta   lelkét
Teremtőjének.    Drága    halottunkat    2020.  február  hó  24-én,  hétfőn  14:00
órakor  a  református  egyház  szertartása  szerint  fogjuk  örök  nyugalomra
helyezni   a   Debreceni   Köztemető   2-es   számú   ravatalozó   terméből.
Előző lakás: Debrecen, Jászai Mari tér
Jelenlegi lakás: Nádudvar, Petri-Derzs utca

A gyászoló család

Dr. SZAKÁLL LÁSZLÓNÉ
szül. Diószegi Ilona

"Alig egy lépés van köztem és a halál között"
                                        Sámuel I. 20:3

392274

visszaadta
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71Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a megjelent kegyeleti hirdetések fotóit 
nem áll módunkban megőrizni. Megértésüket köszönjük!
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Tel: 06/20 770-9801

1 éves vörös, szép tollas 
tojótyúk eladó 

KISZÁLLÍTÁSSAL!
Folyamatos rendelésfelvétel 

a 06/20 770-9801 számon. 
A kiszállítás minden hónap 

2–15. között van. 

650 Ft/db áron. 

ARANYOSI TYÚKVÁSÁR!

SZALAGTUZORE, BALLAGÁSRA, ESKÜVORE

393325

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága feleségem, édesanyánk, gyermekem,
nagymamánk, testvérem, kedves rokonunk és ismerősünk

életének 70. évében örökre megpihent.
Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. február 28-án
13.00 órakor lesz a Biharkeresztesi Köztemető ravatalozó terméből a

református egyház szertartása szerint.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal rójják le!

A gyászoló család

KOMÁROMI  SÁNDORNÉ
szül. Hatala  Irma

a Biharkeresztesi Önkormányzat volt dolgozója

393903

róják le!

KÖZLEMÉNY

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

38
15

11

TÉLI KABÁT
és dzseki vásár

FANTÁZIA DIVAT, KÁLVIN TÉR 3/B
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ÁLLAT
BAROMFI napos előnevelt csirke (ket-
tőshasznú), hústípusú, tarka eladó. Tel.: 
70/603-6554.

*388859*

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

*390954*

BOJTON 21,1984 ha 451,13 AK szántó 
eladó. T: 52/748-688, 20/496-7005.

*393359*

SZABADTARTÁSÚ tojójércék, tyúkok szál-
lítással eladók. 06/30/450-4386.

*393557*

FIATAL tojójércék, szabad tartásúak, 
ingyenes házhozszállítással eladók. 
06/20/413-9985.

*393573*

VEGYES
KÖRBÁLÁS széna eladó. T: 30/9285-004.

*393812*

ÁLLÁST KÍNÁL

Nagyállomás közelében a 
Debreceni Mechanikai Művek Kft.

FORGÁCSOLÓ 
munkatársat keres

TOS típusú gépre palást- és 
furatköszörűs munkakörbe.

Versenyképes �izetés, béren kívüli juttatások.

Jelentkezés: info@dmm.hu, 52-526-460
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TRANZIT-KER Zrt. hajdúbagosi állattartó 
telephelyére baromfigondozó segédmun-
kást keres azonnali kezdéssel. Elérhető-
ség: 06/30/585-2677

*393672*
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Nyugati gépekre, 
állandó munkára, kiemelt � zetéssel 

TRAKTOROST FELVESZEK.
Ujhelyi István őstermelő. 

Jelentkezni: 30/9532-954

SZOLGÁLTATÁS

Kútfúrás, kompresszorozás, 
szivattyújavítás és aknaásás! 
Kútgyűrű kapható!

Kovács, 
tel.: 30/

273-7813384574

VILLANYSZERELÉSI munkát vállalunk.  
T.: 70/7784-846.

*389550*

TŰZIFA akció! Méteres szálban tölgy, bükk 
23000Ft/m3. EUTR: AA5856228, 20/571-
2367

*393749*

ÉPÍTŐANYAG

Orosz–lengyel barnaszén, LIGNIT, lengyel 
lángborsó, száraz tűzifa vásár! Akác, tölgy

Db., Kishegyesi út 133. T.: 52/411-379, +36-30/935-2300
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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

ÉLELMISZER
TOKAJI bor vásár Tállyán 300 Ft/ L áron 
csak egyeztetett időpontban. 06/30/308-
2386

*391186*

NÖVÉNY
FÉMZÁROLT vetőburgonya (több faj-
ta), válogatásból kieső 40Ft/kg, étke-
zési eladó, Újfehértó. 20/559-3252 
www.vetoburgonya.hu

*385000*

GYÜMÖLCSFA oltványok eladó, megren-
delhető. Alma, birs, dió, őszibarack, MM 
106 alma alany. Vírusmentes. Nagykálló, 
Damjanich u. 18. 30/627-5076

*390532*

BÚTOR

Debrecenben a Malom Bútoráruházban 
fenyőbútorok óriási választékban, gyógy-
matracok egészségügyi kártyára is kap-
hatók. Db., Böszörményi út 1. (Shell kút-
nál) www.malombutor.hu 383045

RÉGISÉG

Készpénzért vásárolunk festményeket, 
régi bútorokat, sérültet is, ezüsttárgyakat, 

ezüst és arany pénzérméket, herendi, 
Zsolnay-porcelánokat, fali-, zseb- és 
karórákat, szobrokat, hagyatékokat.
Árveréseinkre a felvétel folyamatos. 

Villás Galéria, Db., Bem tér 2. 
Tel.: 52/456-600
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GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűj-
tőnő, készpénzért vásárol, legmagasabb 
áron ezüstöt aranyakat, festményeket, 
bútort, szobrot, Herendit, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás díjtalan! 06/1/789-1693, 
06/30/898-5720 !

*390397*

„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/
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Vasárnap Hétfő Kedd

Február 21., péntek
Eleonóra, Leona, 
Bódog, Leonóra, 
György, Péter, 
Germán

21 éve az anyanyelv nemzetközi 
napja.

A többórás napsütést napközben átmeneti felhősödés zavarja, el-
szórtan zápor is előfordul. Az ÉNy-i szél ismét erőre kap. A csúcsér-
ték 6 °C körül valószínű. 

05:5206:29

14:5417:04

Változóan felhős, száraz idő várható. A 
délnyugati szél napközben fokozatosan megélénkül. 7 és 12 fok 
közötti értékeket mérhetünk. 

Északnyugat felől hidegfront érkezik.
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Horoszkóp
A bolygók 
meglehetősen 
fellendítik az 
egyébként 

sem kevés önbizalmát, fizikai erejét és 
bátorságát. Most nem létezik elérhetet-
len az ön számára.

A Vénusz 
és a Jupiter 
fényszöge fel-
erősíti önben 

a vágyat a szórakozásra, kikapcsoló-
dásra, valószínűleg ma semmi kedve a 
munkához. 

A nyolcadik 
életterülete 
nagyon jó 
fényszögek 

alá esik, remek üzleti lehetőségek 
körvonalazódnak ön előtt, amikre előbb 
vagy utóbb le kell csapnia. 

A bolygók fon-
tos kapcsolat 
létrejöttét 
jelzik. Ha 

független, nagy reményekkel nézhet a 
mai nap elé, a sors is önnek teremtette 
az illetőt!

Bepótolhatja 
az elmara-
dásait, és új 
feladatokba 

is kezdhet, rengeteg energiája van, és 
végre túlóráznia sem kell, mindent 
időben be tud fejezni. 

Ha van rá 
lehetősége, 
töltse a 
szeretteivel, 

gyermekeivel ezt a napot. Játék, sport 
és sok nevetés: ezt jelzik a bolygók! 

A kapzsiság, 
a túlzás 
visszaüthet, 
önmérsékletre 

van most szüksége, kerülje a plety-
kálkodást is. Váratlan flörtöket, titkos 
randevút hozhat a mai nap, talán egy 
kollégájával kerülnek kapcsolatba.

A kisugárzása 
jelentősen 
megnövek-
szik, ettől 

vonzóbbá válik az ellenkező nem tagjai 
számára, sok bókot zsebelhet be, és a 
párja is kimutatja, odavan önért.

Gyermekeire, 
szeretteire 
rengeteg 
pénzt költ szó-

rakozás gyanánt, nincs akkora probléma 
ebből, mert jól állnak az anyagi ügyei. 

Közvetlen 
hozzáállásá-
val, önbizal-
mával igazán 

nyerő pozícióba kerül, ha megpályáz egy 
pozíciót, biztos lehet, hogy megkapja. 

Nehéz felada-
tot sózhatnak 
önre, amit 
senki nem 

akart vállalni, de ön elbír a kihívással, 
és megoldja az ügyet. Vezető pozícióba 
kerülhet, ami igazán a kedvére való.

Vidám han-
gulatban van, 
aggodalomra 
ad okot azon-

ban, hogy ilyenkor hajlamos az önfeledt 
költekezésre… Nehezére esik mértéket 
tartani az étkezés során is, pedig nem-
rég reformálta meg az életmódját. 

Igazán különleges este
Lépésről lépésre, de 
jobbá tehető a világ, 
csak egy kis odafigye-
lés kell hozzá.

DEBRECEN. Sokszínű program-
kavalkád várja az érdeklődő-
ket szombaton a gyönyörűen 
felújított, cívisvárosi Árpád 
téri református templomban, 
ahol nemcsak hogy jól érez-
hetik magukat a betérők, de 
egyúttal rászorulóknak is 
segíthetnek.

Színes a paletta
E hónap huszonket-
tedike a Virrasztás az 
éhezőkért világnapja, a 
szervezők pedig nem egy 
szokványos estére invitál-
nak, hiszen prédikációk, 
imák, zenei részek, stand-up, 
film és beszélgetések közül is 
lehet válogatni. Mindemel-
lett egy kis figyelmesség-
gel is készülnek még: 
pogácsa és meleg tea 
várja a virrasztókat. 
Az est hangulatát 
ugyanakkor csak 
tovább emeli Pin-
tér Timi gyönyörű 

hangja, akinek vendége Lisz-
ter Sándor lesz. Az ingyenes 
eseményen a Tündérkör Ala-
pítvány adományládájába 
továbbá el lehet helyezni 
pénzadományokat, amelyek 
összegéből száraz élelmiszert 
vásárolnak majd: ezeket 16 év 
alatti, nehéz sorsú, 

g y e r m e -
ke k ke l 

rendelkező, rászoruló csalá-
dok kapják. Az adományok 
elosztása egész évben folya-
matos lesz. A segítségben 
az a legjobb, hogy ezerfelől 
érkezhet, ezáltal pedig nem-
csak a segítők, de a segítség 
módjai is száz- meg százfélék 
lehetnek. E hétvégén például 
a megszokottól talán kicsit 
eltérő programsorozat várja 
a betérőket, a nap erőssége 
pedig épp ez lehet: minden-
ki talál kedvére valót. Ének, 
ima és stand up – Ruha Tomi 
és Orosz György készül meg-
dolgoztatni a rekeszizmokat 
– váltja egymást, és ahogy 
az óramutató éjfél felé kö-
zeledik, majd elhagyja azt, 
elő adás is hallható lesz fo-

gyatékkal élő gyermekekről, 
közös filmnézés a szegény-

ségről, és természetesen 
eszmecsere is helyet kap, 
de ez már az új nap fé-
nyében, vasárnap haj-
nalban.   LD

Scherer Péter is tanárnak áll
Nem mindennapi kur-
zuson vehetnek részt a 
színház szerelmesei a 
cívisvárosban.

DEBRECEN. Szín-Művészeti 
Szabadegyetem címen indult 
előadás-sorozat nemrég a Bö-
szörményi úti egyetemi cam-
pus területén található Odeon 
Színházban. Első alkalommal, 
február 18-án Forisek Péter 
egyetemi docens tartott elő-
adást az antik színház témakö-
rében. Február 25-én a kurzus 
szervezői, Végh Veronika és 
Csáki Szabolcs arról beszélnek 
majd, hogyan születik meg 
egy előadás, milyen út vezet 
a színdarab írásától addig, 
amíg felgördül a függöny. Az 
előadáson természetesen szó 
lesz a színházi eszközökről, 
az improvizációról. Háy János 

író is a sorozat vendége lesz 
március 3-án, s az előadást 
követően 19 órától a Páholy-
ban találkozik a közönséggel, 
ahol a beszélgetésen kívül de-
dikálásra is lehetőség nyílik. A 
sorozat március 10-én Scherer 

Péter előadásával folytatódik, 
a népszerű színművész a szín-
házi nevelés kérdéseit veszi 
górcső alá. A keddenként 16 
órakor kezdődő előadások 
helyszíne minden alkalommal 
az Odeon Színház lesz.  HBN

Biztonsági őr a lopás vádlottja
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A Hajdú-
böszörményi Járási Ügyész-
ség lopás miatt emelt vádat 
azzal a férfival szemben, aki 
az általa őrzött üzletekből 
több mint 200 ezer forint ér-
tékben lopott el parfümöket 
tavaly ősszel. 

Az őr egy gazdasági tár-
saság alkalmazásában egy 
áruházlánc üzleteiben dol-
gozott, ahol a termékek fel-

ügyelete és az áruházi lo-
pások megakadályozása is 
feladata volt.

A férfi 2019 októberében 
több alkalommal az üzletlánc 
debreceni és hajdúböszörmé-
nyi boltjaiban teljesített szol-
gálatot, s onnan parfümöt és 
egyéb kozmetikumot lopott 
úgy, hogy a termékeket az üz-
letek raktárán keresztül kivit-
te az autójába. A férfit 2019. 

október 12-én a munkáltatójá-
nak ellenőrei érték tetten. Az 
okozott kár az eltulajdonított 
termékek lefoglalása után 
teljes egészében megtérült. 
A Hajdúböszörményi Járási 
Ügyészség a tettét beismerő 
vádlottal szemben kisebb ér-
tékre folytatólagosan elköve-
tett lopás vétsége miatt emelt 
vádat a Hajdúböszörményi 
Járásbíróságon.  HBN

Pintér Timi is elvarázsolja 
a közönséget  
 FOTÓ: PINTÉR TIMI 

 ARCHÍVUMA

Scherer Péterrel legutóbb a Páholy Lakásszínházban találkozhatott a 
debreceni közönség  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

 Anett egészségesen él
Anett próbál egészségesen élni, ezért nagyon odafigyel az 
étkezésre. Sokat főz. Egyik kedvenc alapanyaga a hal. Így 
nem csoda, ha szereti a jó tiszai halászlevet.  FOTÓ: KOZMA I./ÉM

Megér egy mosolyt
Egy fiatal nő lakásán csöng a telefon:
– Jó napot kívánok. Lakáshitel-lehe-
tőségekről szeretném tájékoztatni – 
mondja egy férfihang.
– Nem, köszönöm, van saját lakásom.
– És olyan hitelre nincs szüksége, mely-
lyel az összes adósságát kifizetheti?
– Nem, nincs adósságom.
– Na, és férjet nem keres?

Telefonokat 
zsákmányolt
DEBRECEN. Lopás miatt kell fe-
lelnie annak a férfinak, aki a 
megalapozott gyanú szerint 
mobiltelefonokat lopott el 
egy debreceni üzletből – tu-
datta a megyei rendőr-főkapi-
tányság. A gyanúsított 2020. 
február 10-én, 22 óra 15 perc 
körül a Csapó utcai bevásárló-
központ üzletéből több, nagy 
értékű mobiltelefont lopott 
el. A járőrök és a nyomozók 
a beszerzett személyleírás 
alapján azonosították a felté-
telezett elkövetőt, s február 
19-én 16 órakor előállítottak a 
rendőrkapitányságra.

A 37 éves debreceni férfi – 
akit a rendőrök gyanúsított-
ként hallgattak ki – beismerő 
vallomást tett. Bűnügyi őri-
zetbe vették, és előterjesztést 
tettek letartóztatására – de-
rült ki a híradásból. HBN

További viccek humor.haon.hu

Négylábú családtag
Jenny kilencéves westie, mindenki kedvence. Szereti a gyere-
keket, engedelmes, ritkán kell figyelmeztetni. Igen barátsá-
gos kutyus, igazi családtag, és ezt ő is tudja. Gazdija reméli, 
még sokáig élvezheti a társaságát.  FOTÓ: TATÁRNÉ ILDIKÓ

www.haon.hu
További képek  

és videók
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