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ÉVES

3 °C
Vékonyodó 
rétegfelhőzet, 
esély a napsü-
tésre

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  336,91  +1,42

USA-dollár  303,80  +2,32

Svájci frank  313,78  +1,56

Angol font  394,42  +0,81

Román lej  70,48  +0,32

Ukrán hrivnya  12,49  +0,10

Horvát kuna   45,31  +0,21

Lengyel zloty  79,37  +0,15

Devizaárfolyam
(2020. 01. 20.)

 Mindenki 
meg 

akarja mutatni  
a tudását 
BÓDI ÁDÁM
9. OLDAL

Betti vigyáz  
az alakjára, 

hogy mindig 
fitt legyen

16. OLDAL

A tartalomból
Reptéri fejlesztések 4. oldal
Nyelvtanulásra fel! 6. oldal
Gerincbántalmak 8. oldal
Állatkerti bébibumm 11. oldal

További képek és értékelés:

Szeles Brigitta
Medgyesegyháza
Tudjon meg többet  

Brigittáról a 3. oldalon.

 Szívvel-lélekkel 
készült képek

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból Czibere Ágnes festőművész-
nek (képünkön) Szavak és Színek 
címmel nyílt kiállítása a debre-
ceni Ifiházban hétfő délután. A 
művésznőnek kamaszkorában, 
fiatalként egyedül kellett megbir-
kóznia egy új kultúra, ismeretlen 
környezet kihívásaival. Hamar 
kiderült számára, hogy az alkotás 
segít tudatosítani érzéseit, meg-
nyugtatja, és a sikerélmény, amely 
egy-egy mű teremtésekor ébred 
benne, mással összehasonlítha-
tatlan örömet okoz számára – 
vallja.  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A történteket magával 
vitte a sírba a két fiú
PÜSPÖKLADÁNY. – Egyik fiú 
sem élt már, amikor másnap 
reggel megtaláltuk őket. Víz 
alatt volt a kocsi fülkéje. Az 
autó lesodródott az útról, 
megpördült és úgy csapódott 
a csatornába. A hátsó szélvé-
dő és az egyik oldalsó üveg ki 
volt törve. A nagyobbik fiú ve-
zetett, ő a hátsó ülésen volt, 
nem tudjuk, hogy került oda. 
A kisebbik be volt kötve az 
első ülésen, a homlokán ütés-
nyom látszott. Hogy mikor 

halt meg? Nem tudom. Hogy 
hogyan történt a baleset? Azt 
már magukkal vitték a sírba 
– mondja könnyeivel küsz-
ködve a szilveszter estéjén 
halálos közúti balesetben el-
hunyt testvérpár édesapja. A 
balesetet szenvedett fiúkat a 
család találta meg. A szülőket 
otthonukban a temetés után 
kerestük fel, és elmondták 
azt, ami családjukban történt 
szilveszter estéjén és az újév 
első óráiban. /5.  KZS

Somogyi-Tóth Dániel  FOTÓ: M. I.

Múltidéző táncra hívnak
A Kodály Filharmónia 
Debrecen másodszorra  
rendezi meg bálját.
DEBRECEN. A grandiózus mu-
latság már tavaly is nagy sikert 
aratott, az idei bál részleteiről 
hétfő délután tartott sajtótájé-
koztatót Rácz Rita és Haja Zsolt 
operaénekesek, Somogyi-Tóth 
Dániel, a Kodály Filharmónia 
Debrecen igazgatója, valamint 

Kovács Lázár séf a Kölcsey 
Központ kávézóban. A tavalyi, 
hagyományteremtő alkalom-
hoz hasonlóan a legnagyobb 
különlegesség idén is az lesz, 
hogy élő szimfonikus zené-
re táncolhatnak a vendégek, 
átélve a klasszikus bálok han-
gulatát. Az estély házigazdája 
Kautzky Armand színművész, 
a vacsoráért Kovács Lázár séf 
kezeskedik. – Az, hogy olyan 

bált rendezünk Debrecenben, 
ami szimfonikus zenére épül, 
nem új keletű ötlet, hiszen 
előttünk már Budapesten és 
Pécsett is létrejöttek hasonló 
rendezvények. Ezek sikeréből 
kiindulva gondoltam, hogy 
Debrecen is megérdemel egy 
olyan bált, melynek régen a 
városban nagyon komoly ha-
gyománya volt – mondta So-
mogyi-Tóth Dániel. /4.  SZD

Elindult a tűzifaosztás
125 tonna tűzrevalót 
juttat el a debreceni 
önkormányzat ingyene-
sen cívisvárosi rászoru-
lókhoz. 

DEBRECEN. – Debrecen gondos-
kodó városként, a kötelező 
önkormányzati feladatokon 
felül segítséget nyújt a szociá-
lisan rászorulóknak. A városi 
beruházások során az utóbbi 
időben kitermelt 125 tonna 
fát szétosztják a rászorulók 

között – jelentette be Papp 
Viktor, a debreceni közgyűlés 
Fidesz–KDNP-frakciójának 
vezetője a cívisvárosi köz-
munkásokat foglalkoztató 
Dehusz Kft. Galamb utcai te-
lepén hétfőn. Miközben a po-
litikus mögött a sárga mellé-
nyes dolgozók nagy halomba 
rakott farönköket hasogattak, 
illetve talicskákba rakod-
ták a felaprított tűzrevalót, 
elmondta: azok körét, akik 
ilyen tűzifához juthatnak, az 
önkormányzati képviselők, 

valamint a Debreceni Pol-
gármesteri Hivatal Szociális 
Osztályának javaslatára hatá-
rozták meg. A kiosztás ezen a 
héten kezdődött.

Papp Viktor arról is beszá-
molt, hogy 2016 óta azok is 
kaphatnak ilyen segítséget a 
várostól, akik lakásfenntartási 
támogatásban részesülnek, ez 
éves szinten 15 mázsa fa lehet. 
Maximum 5 mázsa erejéig 
szintén tűzifához juthatnak a 
krízishelyzetben lévő debre-
ceniek. Utóbbiak körét a rend-

őrség, a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Osztálya, családsegí-
tők, a karitatív testület vagy 
egyéb szervezetek javaslatai 
alapján határozzák meg. Ezen 
a télen eddig 28-an részesül-
tek ilyen jellegű segítségben – 
fejtette ki a frakcióvezető.

– Azt szeretnénk, hogy sen-
ki se fázzon, fagyjon meg az 
otthonában. Fontos, hogy a 
nehéz helyzetben lévők is 
melegben tölthessék napjai-
kat – hangsúlyozta Papp Vik-
tor. /3.  OCS

A téli erdő békéjében
Télen sem pihennek az erdészek; többek között gondoskodniuk kell a vadállatok etetéséről, akik még ebben a kevésbé zord 
időben sem mindig találnak elegendő táplálékot. Képünkön Farkas Szilárd vadász helyez ki az élelmet. /3.  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Újrahasznosítás 
már fiatalon
DEBRECEN. Szemléletformáló 
programot indított a TIGÁZ 
Zrt. a Humusz Szövetséggel 
együttműködésben Kelet-Ma-
gyarország öt településének 
öt óvodájában, Töltsük újra 
a természetet! néven. Céljuk 
megmutatni, hogy a megúju-
lásra való képesség minde-
nütt tetten érhető. A cívisvá-
rosban a Görgey Utcai Óvoda 
csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, tegnap megkapták a 
komposztládájukat. /4.  LD

Hat brigád napi 
nyolc órában
HAJDÚ-BIHAR. Főleg a megye 
déli részén nőtt meg a zúz-
marával rakott és emiatt le-
tört faágak száma az elmúlt 
napokban. Emiatt a Magyar 
Közút hat brigádja a letört 
faágak eltávolítását végzi a 
társaság kezelésében lévő 
közúthálózaton. A letört ágak 
sehol sem képeztek útaka-
dályt, egyik úton sem kellett 
útzárat bevezetni – tájékoz-
tatott Pécsi Norbert Sándor, a 
Magyar Közút kommunikáci-
ós osztályvezetője.  HBN

Útakadály nem volt még  FOTÓ: K. P.

Két csapatot 
indít a TÁG
KOSÁRLABDA. Debrecenben 
rendezik meg a 2019/2020. 
tanév Kosárlabda Diákolim-
pia Országos Döntőjét január 
23. és 26. között. A verseny 
részleteiről sajtótájékoztatón 
számoltak be hétfőn. Kide-
rült, Hajdú-Bihart a női és 
férfi mezőnyben is a debre-
ceni Tóth Árpád Gimnázium 
(TÁG) csapata képviseli majd. 
Az esélyeket nehéz lenne 
megjósolni. /10.  HBN

Rozsondai Tibor  FOTÓ: KISS A.

 Héthatár Magazin
Szerdai lapszámunkban ke-
ressék a „Héthatáron innen 
és túl” című magazinunkat, 
amely a XXX. Debreceni Uta-
zási Vásárról szolgál hasznos 
információkkal!  FOTÓ: NAPLÓ
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További képek 
és értékelés:

Névjegy

Életkor:
18 év
Magasság:
175 cm
Csillagjegy:
Ikrek
Kedvenc étel:
nincs
Kedvenc ital:
nincs
Kedvenc zene:
bármi
Kedvenc parfüm:
Ariana Grande –
Sweet Like Candy

– Idén érettségizek, a későbbiek-
ben kozmetikus szeretnék lenni, 
de érdekel a személyi edző szak 
is – árulta el lapunknak  Szeles 
Brigitta, aki Medgyesegyházáról 
érkezett a fotózására. –  Régóta 
vonz a modellkedés, viszont 
arra, hogy jelentkezzek a Tün-
dérszépekre, édesanyám biz-
tatott. Korábban volt pár 
amatőr fotózásom.

Szeles
Brigitta
Medgyesegyháza

Nem kedvez az enyhe tél
Télen sem pihennek 
az erdészek, az állato-
kat már ősztől kezdve 
etetik.

HAJDÚ-BIHAR. – Télen jellem
zően az utak, nyiladékok 
karbantartása, sarjkezelés 
tartozik az erdészeti munkák 
közé. A kitermelt szociális és 
egyéb lakossági tűzifa kiszol
gálása is erre az időszakra 
esik. Ilyenkor is állandó prob
léma az erdei szemetelés, a 
hulladék elszállítása szintén 
rendszeres feladat – mondta 
el érdeklődésünkre Böször
ményi Bence, a NYÍRERDŐ 
Zrt. Debreceni Erdészetének 
megbízott igazgatója az erdé
szek téli feladatairól.

Kevés a csapadék
Az eddig enyhe téli időjárás 
nem jó az erdészetnek – tud
tuk meg. – A kevés csapadék 
a vízkészlet utánpótlását ked
vezőtlenül befolyásolja. Az 
enyhe időjárás pedig a kár
tevők elterjedésének kedvez, 
mint például a tölgy csipkés
poloskának. A fagy hiánya az 
erdőgazdálkodási munkákat 
is megnehezíti, többek közt 
a munkaterületen történő 
közlekedést, munkavégzést – 
sorolta Böszörményi Bence, 
megjegyezve, hogy a kará
csony előtti enyhe időjárás
ban kibújt a hóvirág és a tél
temető a Nagyerdő környéki 
benaposodó kertekben.

Az első felmelegedéseket 
követő esetleges késői (tél vé
gitavasz eleji) fagyok jellem
zően a fiatalosokban, erdősí
tésekben okoznak problémát: 
visszavetik a növekedésben a 
fiatalabb állományokat. Ez a 
mézelő akácvirágokat is hát
rányosan érintheti.

A mostani viszonylag 
enyhe időjárása alapvetően 
kedvez viszont az apró és 

nagyvadállománynak, segí
ti könnyebb áttelelésüket. 
Ugyanakkor a vadállomány 
kiegészítő takarmányozására 
a környezeti és élettani okok 
alapján egy ilyen télen is fo
kozott figyelmet kell fordítani 
a vadgazdálkodóknak – hang
súlyozta az igazgató.

Fontos a takarmány minősége
Mint kifejtette, a mezőgaz
dasági művelés, az intenzív 
szántóföldi gazdálkodás so
rán az őszi betakarítás és ta
lajművelés a korszerű, nagy 
teljesítményű munkagépek
kel szinte néhány nap alatt 
óriási területeken történik 
meg, így a mezei élőhelyek 
vadfajai (őz, fácán, fogoly, 
mezei nyúl) számára a kora 
őszi időszakban kialakulhat 
egy táplálékhiányos időszak, 
ezért már ilyenkor meg kell 
kezdeni a vadászterülete
ken az etetők feltöltését. A 

vadgazdálkodók ezt hívják 
„szoktató” etetésnek, amely 
révén szinte megtanulja a 
vadállomány, hogy a kemé
nyebb téli hónapokban merre 
találja meg a számára kihe
lyezett szénát, abrakfélesé
geket, lédús takarmányt és 
takarmánysót.

– Nagyon fontos, hogy a vad 
számára is csak kifogástalan 
minőségű, szennyeződés és 
penészmentes takarmányt 
helyezzünk ki, mert a vadon 
élő állatok – nagyobb ellenálló 
képességük ellenére is – ha
sonlóan érzékenyek a romlott, 
rossz minőségű takarmány
ra, mint a háziállatok. A nem 
megfelelő minőségű takar
mány kijuttatásának egyenes 
következménye lehet emész
tőszervi megbetegedés, has
menés vagy akár elhullás is 
– magyarázta Böszörményi 
Bence. – A vadállomány élet
kilátásaira egy keményebb 
télen a hosszú, fagyos idősza
kok vagy a hóborított napok 
magas száma jelentősen ha
tással vannak. Amennyiben 
a vadászterület vadgazdálko
dója minél többféle, jó minő
ségű, változatos takarmányt 
biztosít a vad számára meg
felelő számú vadetetőben, 
úgy a zord időjárás okozta 
veszteségek jelentősen csök
kenthetőek. Arra is felhívta a 

figyelmet, hogy az erdei élő
helyeken a téli vadetetésnek 
a vadállomány átmentése 
mellett igen nagy jelentősége 
van a vadkárok megelőzésé
ben. Ugyanis a kellő számú 
és jól megválasztott helyre 
elhelyezett, vadtakarmánnyal 
feltöltött etetők a téli időszak
ban képesek helyben tartani a 
vadat, így a fiatal erdősítések
ben télen előforduló szarvas 
vagy őz általi rágáskárok meg
előzhetőek, vagy jelentősen 
csökkenthetőek.

A vad téli takarmányozása 
elsősorban a hivatásos vadá
szok (vadőrök) feladata, de 
a vadásztársasági formában 
gazdálkodó területek eseté
ben a vadásztársaság tagjai is 
„kötelező” jelleggel kiveszik 
a részüket ebből a fontos fel
adatból.

Arra a kérdésünkre, meny
nyiben változik a vadak visel
kedése télen, azt válaszolta, 
elsősorban a nagyvadaknál 
történik meg ez. Bárki számára 
megfigyelhetőek a mezőgazda
sági táblákon nagyobb létszá
mú csapatokban pihenő őzek, 
amelyek a csapat nyújtotta biz
tonság előnyét élvezik.  SZT

A vadak csak kifogástalan minőségű, szennyeződés- és penészmentes takarmányt kapnak  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Változatos takarmány
A vadállomány számára a leg
több vadgazdálkodó téli ta
karmányként pillangós virá
gú (például lucerna) szénát, 
takarmány vagy cukorrépát, 
többféle abrakot (kukorica, 
búza, árpa, zab), helyenként 
erjesztéssel tartósított takar

mányokat (kukoricaszilázs, 
lucernaszenázs) juttatnak ki. 
Az őz és szarvas számára a 
kihelyezett sózókból felvett 
ásványi anyagok, vitaminok 
az egészséges anyagcserét, az 
ellenálló képesség megőrzé
sét segítik.

Látogasson el hírportálunkra!

 Válogatások a debreceni grafikustól
Éles Bulcsú grafikusművész festményeiből nyílt kiállítás 
hétfő délután a Nagyerdei Víztoronyban. A tárlatot Kozák 
Viktor művelődésszervező nyitotta meg, valamint köszöntőt 
mondott Károly Ferenc műgyűjtő. Éles Bulcsú festményeit 
február 20-áig tekinthetik meg az érdeklődők.  
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Tűzrevaló a várostól a rászorulóknak
Elkezdődött a debre-
ceni önkormányzat 
által biztosított tűzifa 
kiszállítása.

DEBRECEN. A közmunkások a 
Dehusz Kft. Galamb utcai te
lepén a következő napokban 
összesen 125 tonna, a városi 
beruházások területéről szár
mazó tűzifát aprítanak össze, 
illetve pakolnak teherautók
ra, majd juttatnak el a rászo
rulóknak – derült ki hétfőn a 
helyszínen tartott sajtótájé
koztatón.

Természetbeni juttatás
Papp Viktor, a Fidesz–KDNP 
debreceni önkormányzati 
frakciójának vezetője hang
súlyozta, Debrecen gondos
kodó város, a rászorulóknak 
a kötelező önkormányzati 
támogatások mellett minden 
évben nyújtanak természet
beni ellátást is. A jogosultak 
háztartásaiba ezúttal 55 má
zsa tüzelőt visznek. Az egyéni 
választókerületi képviselők 
és a Debreceni Polgármesteri 
Hivatal Szociális Osztályának 

javaslata alapján január 20. és 
31. között osztanak aprított 
tűzifát.

A kormánypárti politikus 
szavaiból az is kiderült, hogy 
ezenfelül 2016 óta lehetőség 
van arra, hogy a Debrecenben 
lakásfenntartási támogatás
ban részesülők ezt a segítsé
get – előzetes kérelem alapján 
– természetbeni juttatásként, 
tűzifában kapják meg. Az erre 
jogosultak egy év alatt össze
sen 15 mázsa tűzifát igényel
hetnek. (A vonatkozó kérel
met a Szociális Osztályhoz 
lehet benyújtani.)

Krízishelyzetben
Azok sem maradnak tűzifa 
nélkül a hajdúbihari megye
székhelyen, akik krízishely
zetben vannak. Ők 55 mázsa 
tűzrevalóra számíthatnak. A 
krízishelyzetben lévők körét 
a rendőrség, a családsegítők, 
a mezőőri szolgálat, illetve 
önkormányzati képviselők 
javaslatai alapján határozzák 
meg. Ezen a télen eddig 28
an kaptak ilyen segítséget a 
várostól – számolt be Papp 
Viktor.

A sajtótájékoztató foly
tatásában Türk László ön
kormányzati képviselő, a 
debreceni közgyűlés Fidesz–
KDNPfrakciójának helyettes 
vezetője vette át a szót, aki 
előbb arról beszélt, hogy az 
elkövetkező két hétben 250 
család kap a várostól 55 má
zsa tűzifát.

Aztán elmondta: önkor
mányzati képviselőként szin
te nap mint nap találkoznak 

télen olyan problémákkal, 
hogy a lakosok nem tudják a 
házaikat, lakásaikat megfele
lően fűteni, és ezért a helyha
tóság segítségét kérik.

– A tűzifaosztás bizonyítja, 
hogy Debrecen nagyon oda
figyel a lakóira. Ezzel is hoz
zájárulhatunk a fűtési sze
zonban a családokra háruló 
terhek csökkentéséhez – fo
galmazott végül Türk László. 
 OCS

Türk László (balról) és Papp Viktor (jobbról) a Dehusz telephelyén szá-
molt be a segítő akció részleteiről  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Öngyilkos lett egy 
debreceni egyetemista
DEBRECEN. A Debreceni Egye
tem egy hallgatója szombat 
hajnali 1 órakor kiugrott a 
lakószobájából, a Marku
sovszky Lajos III. Kollégium 
8. emeletéről – tudatta la
punkkal az intézmény saj
tóosztálya. 

A 20 éves magyar fiút sú
lyos, életveszélyes sérülések
kel a Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórházba szállították, ahol 
megműtötték, de az életét 
a gyors orvosi beavatkozás 
ellenére sem sikerült meg
menteni. Az ügyben a rend

őrségi vizsgálat folyamatban 
van. A kollégium vezetése az 
érintett családjának minden 
szükséges segítséget megad, 
a kollégiumi társaknak a tör
téntek feldolgozására már az 
eset után, a hétvégén is men
tálhigiénés szakembert bizto
sított. 

A Napló megkereste a  Haj
dúBihar Megyei Rendőrfő
kapitányságot is, akik ér
deklődésünkre azt közölték, 
hogy közigazgatási eljárás ke
retében vizsgálják a haláleset 
körülményeit.  HBN
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Megbánta tettét  
a késelő férfi
DEBRECEN. Enyhítette a Debre-
ceni Ítélőtábla hétfőn annak a 
vádlottnak a börtönbünteté-
sét és közügyektől eltiltását 
2-2 évre, aki 2019 áprilisában 
mellkason, majd hátba szúrta 
az élettársát egy vitájuk he-
vében. Az ítélőtábla enyhítő 
körülményként értékelte azt, 
hogy a vádlott nemcsak szó-
ban, hanem tettekben is meg-
bánó magatartást tanúsít. 
Anélkül, hogy erre bárki kö-
telezte volna, havonta rend-
szeresen anyagilag támogatja 
a sértettet, aki megbocsátott 
neki.  HBN

Fotógrafikák  
a Csapókertben

DEBRECEN. Nagyváradtól Deb-
recenig címmel nyílt tárlata 
Kocsis Csaba fotográfusnak 
hétfőn este, a DMK Csapóker-
ti Közösségi Házában. Az ün-
nepségen köszöntőt mondott 
Szilágyi Edina önkormányza-
ti képviselő, a kiállítást pedig 
Tamus István grafikusmű-
vész nyitotta meg. Az alkotá-
sok február 20-ig tekinthetők 
meg az intézményben.  HBN

Vízimadarakról  
a Science Caféban
DEBRECEN. A vízimadarak éle-
te, haszna, hasznosítása áll 
a Debreceni Egyetem isme-
retterjesztő sorozatának idei 
első rendezvényének közép-
pontjában. A „Vízimadarak 
hasznáról, avagy hogyan ját-
szanak szerepet a növények 
terjedésében?” címmel ezút-
tal Lovas-Kiss Ádám tart elő-
adást január 22-én 17 órától, 
a Csapó utcai bevásárlóköz-
pont emeleti könyvesboltjá-
ban.  HBN

Könyvbemutató 
a DAB-székházban
DEBRECEN. Pécsi Samu „Úton 
hazafelé” című könyvének 
bemutatóját rendezi meg az 
MTA Debreceni Akadémiai 
Bizottság és az MTA DAB Klub 
szerdán 15 órától, a DAB-szék-
házban. Köszöntőt mond 
prof. dr. Rácz István, az MTA 
DAB Klub elnöke, a szerzővel 
Balku László újságíró beszél-
get. Közreműködik Dánielfy 
Zsolt, a Csokonai Nemzeti 
Színház színművésze és Bug-
lyó Petra énekes.  HBN

Kocsis Csaba  FOTÓ: KISS A.

Dánielfy Zsolt  FOTÓ: M.P.

Valcer és tangó a Kölcseyben
Az elegáns estélyen 
profik segítik a közön-
séget a klasszikus báli 
táncok elsajátításában.

DEBRECEN. A Kodály Filharmó-
nia Debrecen báljának fellé-
pői között a Nemzeti Opera-
ház művészei is ott lesznek.

– Mindig örülök, ha Debre-
cenben lépek fel, hiszen a kö-
zönség szeretete magával ra-
gadó – mondta Rácz Rita a bál 
hétfő délutáni sajtótájékozta-
tóján. – Mivel ritkán vehetünk 
részt ilyen bálon, kíváncsian 
várjuk, és nagyon szép mű-
sorral készülünk. Operett- és 
musicalkoncert lesz, amely 
kirándulásnak számít a mű-
fajunkból, hiszen ritkán éne-
kelhetünk ilyen dalokat. Haja 
Zsolt (aki egyébként Rácz Rita 
férje is) elmondta, nem titok, 
hogy szívügye Debrecen, hi-
szen szülővárosába tér vissza. 
Az operaénekest a debreceni 
közönség legutóbb a Csoko-
nai Színház Csárdáskirálynő-
jében láthatta-hallhatta.

Kovács Lázár kiemelte, egy 
séf számára is inspirálóak a 
művészetek, és lelkében Deb-
recen külön színfolt, hiszen 
szinte hazajár a cívisvárosba. 
Hozzátette, mind a rendez-
vény konyháját, mind az ét-
terem munkatársait nagyon 
jó szakembernek tartja. – Az 
est főfogása egy báli jelmezbe 

öltöztetett tétel lesz, ízeiben, 
könnyedségében és megje-
lenésében is igazodni fog a 
miliőhöz – fogalmazott titok-
zatosan Kovács Lázár.

A Jöjjön velünk az orfeum-
ba! című koncerten a Kodály 
Filharmonikusok, valamint 
Rácz Rita és Haja Zsolt ope-
rett- és musicalslágerekkel 
kalauzolják a bálozókat az 
orfeumok világába Somo-
gyi-Tóth Dániel karmester 
vezényletével, aki arra is 
felhívta a figyelmet, hogy 
az est második felében a 
REDProdukció együttes po-
puláris, könnyedebb zenét 

játszik. Rácz Rita a Napló-
nak elmondta: férjével, Haja 
Zsolttal eddig nem énekeltek 
közösen musicalt, így nagyon 
várják a Kodály Filharmónia 
Debrecen bálját.

– Mindig ünnep számunk-
ra, ha együtt léphetünk fel, 
nagyon készülünk az estre, 
melyen többek között a Ma-
rica grófnő, a Csárdáskirály-
nő, A mosoly országa és a My 
Fair Lady című alkotásokból 
is felcsendülnek majd részle-
tek február elsején, a Kölcsey 
Központ báltermében – tájé-
koztatott az opera-énekesnő. 
 SZD

A Kodály Filharmónia Debrecen farsangi báljának fellépői kiváló műsorokat és ízeket ígérnek az ünneplő sokadalomnak FOTÓK: MATEY ISTVÁN

Környezettudatos ovisok
Az újrahasznosítást 
szolgálja a szemlélet-
formáló akció.
DEBRECEN. – Fontosnak tarjuk, 
hogy a felnövekvő nemze-
dék megismerkedjen a kom-
posztálással, a környezet 
megóvásával. Ezt a szem-
léletet gyermekkorban lé-
nyeges kialakítani, s ebben 
egyre több szülő partner – 
hangsúlyozta Erdélyi Edit, a 
debreceni Görgey Utcai Óvo-
da vezetője.

Szemléletformálás
Az Örökös Zöld Óvoda címmel 
büszkélkedő intézmény ősz-
szel pályázott a programra, így 
megyénkben Hajdúszobosz ló 
mellett Debrecen is részt vesz 
a kicsiknek szánt környezet-
védelmi akcióban. A TIGÁZ 

Zrt. a Humusz Szövetséggel 
együttműködve Kelet-Ma-
gyarország öt településének 
öt óvodájában indított szem-
léletformáló projektet Töltsük 
újra a természetet! címmel. 
Tegnap a Görgey Utcai Óvodá-
ba látogattak.

Játszva tanulás
Az óvodában játékos felada-
tokkal és mesékkel tanul-
hatták meg a kicsik, hogyan 
kell helyesen komposztálni, 
ezután pedig közösen, az ud-
varon elhelyezett komposzt-
ládába dobhatták azokat a 
hulladékokat, melyek így 
újrahasznosíthatók, a szelek-
tív hulladékgyűjtőkbe pedig 
azokat, amik nem komposz-
tálhatók. Az aprónép játszi 
könnyedséggel tudta eldön-
teni, mi kerülhet a ládába s mi 

nem, ez ékes bizonyítéka an-
nak: a környezettudatosságra 
nevelést érdemes minél előbb 
elkezdeni, hiszen a gyerme-
kek igen fogékonyak rá. 

Többlépcsős folyamat 
A hétfői programot már meg-
előzte egy alkalom, mely az 
intézmény dolgozói számára 
nyújtott elméleti alapokat. 
Ezt követte a játékos tanulás 
az óvoda életében, melyet a 
jövőben a komposztláda be-
ültetése követ.

A folyamat zárását pedig 
természetesen az elkészült 
föld felhasználása adja egy 
fűszer- és gyógynövénykert-
hez a Zöld héten belül – mely 
már-már hagyomány az óvo-
dában –, ahol a növények 
gondozásával is megismer-
kednek a kicsik.  LD

Látogasson el hírportálunkra!

A gyerekek könnyűszerrel eldöntötték, hogy melyik hulladékot lehet hasznosítani FOTÓ: LASZKÁCS DENISE

Hétfőn a fellépők már ízelítőt adtak a produkció hangulatából

Újabb fejlesztések  
lesznek a repülőtérnél
Ezúttal is több érdekes-
nek ígérkező témáról 
tárgyal a közgyűlés. 
DEBRECEN. Az egyik ilyen a 
Déli Ipari Parkon belül talál-
ható terület építési szabályai-
nak módosítása. A szóban 
forgó részt a Mikepércsi út 
(47-es főút), a repülőtéri déli 
bekötőút (481-es főút), a Deb-
recen – Nagykereki vasúti 
mellékvonal (106-os vasútvo-
nal), a Mandolás utca, a repü-
lőtér északi határa, valamint a 
Szatke Ferenc utca határolja.

Az előterjesztés szerint a 
módosítással egyebek mel-
lett elősegítenék a repülő-
tértől északra eső csaknem 
109 hektáros területen a te-
lephelyfejlesztéseket, vala-
mint biztosítanák a területet 
a 47-es főút és a Hosszúpályi 
út keresztezésében megvaló-
suló úgynevezett ötágú tur-

bókörforgalmi csomópont-
tól északnyugatra tervezett 
szennyvíz átemelőhöz.

Egyszerűbb ügyintézés
Mivel kiemelt kormányzati 
cél a bürokrácia csökkentése, 
a város illetékesei áttekintet-
ték az önkormányzat szociális 
és gyermekjóléti rendeleteit, 
s megvizsgálták, hogyan le-
het több ügyet minél hama-
rabb elintézni. Ezért több 
ilyen eljárás egyszerűsítésé-
ről is dönthet a közgyűlés.

Egy másik előterjesztésből 
kiderül, hogy zajgátló védő-
övezetet akar a helyhatóság 
kijelölni a Debreceni Nemzet-
közi Repülőtér környékén.

A főépítészi iroda a telepü-
lésfejlesztési eljárások készí-
tésekor a közgyűlési határo-
zat után figyelembe venné a 
vonatkozó tervdokumentáci-
ót.  OCS

A reptér közelében turbócsomópont is épül FOTÓ: MATEY ISTVÁN
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Sík Sándor a 
kultúra napján
NYÍRACSÁD. Isten tenyerén 
címmel január 22-én irodalmi 
délutánnal készülnek a ma-
gyar kultúra napjára a nyírsé-
gi településen. Erdélyi Márta 
versmondó Sík Sándor Kos-
suth-díjas pap-költő versei-
ből összeállított műsorában 
közreműködik Andics Árpád 
narrátor és Soós Judit énekes 
előadóművész. 
 KEDVES  ZILAHI ENIKŐ

Megfontoltan 
fejlesztenek majd
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Igyek-
szünk úgy tervezni a fejlesz-
téseket, hogy még élhető 
maradjon a város, beleértve a 
közlekedést, környezetvédel-
met, bűnügyi statisztikákat 
is. A fejlesztési célokat úgy 
kell megfogalmazni, hogy 
a következményekkel tisz-
tában kell lenni. Ha mun-
kahelyet hozunk ide, akkor 
vélhetően több lakásra, több 
óvodai és iskolai helyre lesz 
szükség – mondta Kiss Attila 
polgármester.  HBN

Nyáron felújítják 
az óvodaudvart
KISMARJA. A Magyar falu prog-
ramban Kismarja önkormány-
zata közel négymillió forintot 
nyert óvodaudvar-felújításra. 
Ez új udvari játékok beszer-
zését, a régi játékok cseréjét 
jelenti. A felújítást a nyári 
szünetben végzik el. – tudtuk 
meg Farkas István Attila pol-
gármestertől.
 NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Kiss Attila  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Kiállítás és Pipás-koncert
TISZAFÜRED. A magyar kultú-
ra napja alkalmából kiállí-
tásmegnyitóra és népzenei 
koncertre várják az érdeklő-
dőket Tiszafüreden. Nagy-
né Török Zsóka fazekas népi 
iparművész és tanítványai 
Tűzben edzett örökség 
című kiállítását nyitják meg 
január 22-én a Kovács Pál 

Művelődési Központban, 
majd ezután a Pipás zene-
kar koncertjével folytató-
dik az ünnepi program. A 
műsorban közreműködnek 
a Tisza-tavi Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a debreceni 
Hajdú Táncegyüttes szólis-
tái. A kiállítás február 16-ig 
látogatható.  BS

Költözik a letűnt életet 
bemutató kiállítás
MONOSTORPÁLYI. A magyar 
kultúra napja alkalmából a 
Monostorpályi Művelődé-
si Házba költözik a létavér-
tesi Rozsnyai-gyűjtemény 
Érmellék elfeledett világa 
című időszaki vándorkiállí-
tása január 22-én. A tárlat a 
folyóvíz-szabályozás előtti 
mocsaras-lápos élővilágot, és  
benne a – mára eltűnt – pá-
kász életmódot szemlélteti az 
eredet gazdag és újonnan ké-
szíttetett kiállítási agyaggal, 

illetve interaktív játékokon 
keresztül.

A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógia foglalko-
zás során a gyerekek közelebb 
kerülhetnek a térség kultúrá-
jának egy mára már elfele-
dett, máshogy nem érinthető, 
ám varázslatos emlékéhez. 
A megnyitóra január 22-én, 
szerdán 14 órakor kerül sor, 
a kiállítást Monostorpályiban 
február 20-ig lehet megtekin-
teni.  HBN

Félnapnyi kétségbeesett keresés
Rengetegen kísérték el 
utolsó útjára a szil-
veszterkor közlekedési 
balesetben elhunyt 
testvérpárt.

PÜSPÖKLADÁNY. A páros sírt te-
mérdek koszorú borította be, 
a fejfákon pedig a két meg-
döbbentő szám: élt 21 évet, 
élt 24 évet. Otthon a szülők 
teszik a dolgukat, élik min-
dennapi életüket, és most 
már tudnak beszélni arról a 
bő fél napról, amikor kétség-
beesetten keresték a két fiút, 
hiszen ahová indultak, oda 
nem érkeztek meg.

Kórházak, rendőrség: „Nem.”
– Este fél hét előtt öt perccel 
indultak el itthonról Nád-
udvarra, hogy a kisebbik fiú 
barátnőjét elhozzák ide, mert 
együtt szerettünk volna szil-
veszterezni. Utána pedig a 
nagyobbik fiú ment volna 
Debrecenbe a haverokhoz 
szórakozni – kezdi az édes-
anya. – Mivel nem jöttek visz-
sza, nyugtalankodni, majd 
idegeskedni kezdtünk, hogy 
vajon hol vannak már? Fél 11-
kor csörgettem a segélyhívót, 
elmondtam, hogy elment a 
két fiú Nádudvarra, de még 
nem jöttek haza. Megnyugtat-
tak, biztosan buliznak. Aztán 
elmúlt éjfél, és nem hívtak 
bennünket boldog újévet kí-
vánni. Éjfél után öt perccel 

kezdtem hívogatni a két fiút, 
és 3 óra 40-ig csörgettem őket. 
Persze hiába. Utóbb már hív-
tam a karcagi, a berettyóúj-
falui és a debreceni kórháza-
kat is, hogy nem vitték-e be 
őket, nem történt-e baleset. 
A válasz megnyugtató vagy 
inkább idegesítő volt, nem 
is tudom már, hogy az álta-
lunk mondott nevűeket nem 
vettek fel a kórházba, nincse-
nek a betegek között. A ren-
dőrséget is hívtuk, történt-e 
baleset, tudnak-e ilyenről. 
Onnan is nemleges volt a vá-
lasz. Ha nem történt baleset, 
nincsenek a kórházban, akkor 

csak szilvesztereznek valahol! 
– gondoltuk. Végig hívtuk az 
ismerősöket, rokonokat Ná-
dudvaron, Kabán, Földesen, 
Debrecenben, de hiába, a fiúk 
sehová sem érkeztek meg, 
velük sehol sem találkoztak. 
Persze hívtuk a fiúkat folya-
matosan. A nagyobbiké már 
rég nem csörgött ki, a kisebbi-
ké még hajnalban igen, utána 
az sem. Már reggel volt, kivi-
lágosodott, amikor a testvé-
rem kitalálta, hogy induljunk 
el a kövesúton Nádudvar felé, 
hátha találunk valami nyo-
mot, és abból megtudhatjuk, 
hogy mi lett velük. Ezt tettük. 

A nád udvari út mellett, a ha-
tos kilométertáblánál egy pi-
ros valamire lett figyelmes az 
egyik kereső férfi. A kocsi is 
piros volt, amivel a két fiú el-
ment itthonról. És ott találtuk 
meg a kocsit a csatornában 
feje tetejére fordulva. Az útról 
nem lehetett látni belőle sem-
mit, csak akkor, ha bemen-
tünk a nádasba.

Megtalálták a telefont
– Egyik fiú sem élt már, hiszen, 
víz alatt volt a kocsi fülkéje 
– veszi át a szót az édesapa. – 
Az autó lesodródott az útról, 
megpördült és úgy csapódott 

a csatornába. A hátsó szélvé-
dő és az egyik oldalsó üveg 
ki volt törve. A nagyobbik fiú 
vezetett, ő a hátsó ülésen volt, 
nem tudjuk hogy került oda. 
A kisebbik be volt kötve az 
első ülésen, a homlokán ütés-
nyom látszott. Hogy mikor 
halt meg? Nem tudom. Hogy 
hogyan történt a baleset? Azt 
már magukkal vitték a sírba. 
Megcsúszhatott a kocsi egy 
jégen, vagy mi lehetett, nem 
tudjuk. Se féknyom, se más, 
bajra utaló jel, semmi. Ahogy 
elindultak itthonról, tíz perc 
múlva már nem éltek. Meg 
sem mertük gondolni, hogy 
baleset érte őket, annyira óva-
tosan vezetett a fiú. A kiseb-
bik telefonját harmadnap ta-
láltuk meg a nádasban, ahogy 
pördült a kocsi, kiesett. Azért 
nem csörgött már ki, mert le-
merült. Itthon feltöltöttük, és 
láttuk rajta: 150 nem fogadott 
hívás...

– A tragédia után, a 
gyászunkban nagyon sok se-
gítséget kaptunk, és még a 
temetés után is jönnek rész-
vétet kívánni. Köszönet ezért 
mindenkinek, mert a két gyer-
mek elvesztésében ez nagyon 
nagy lelki támaszt jelentett, 
és jelent nekünk – mondja az 
édesanya.  KOVÁCS ZSOLT

Két fejfa és rengeteg koszorú a síron. A temetés után is sokan kifejezik együttérzésüket  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Látogasson el hírportálunkra!

Lebegő tojás,  
égő lávalámpa

Látványos és érdekes 
kísérletekkel lepték 
meg Hajdúdorogon a 
Móra-iskola tanulói az 
,,Ovi-Suliba” járó leendő 
elsős kisdiákokat a mi-
nap. Körtefái Istvánné és 
Körtefái István peda-
gógusok tanítványai a 
díszteremben mutatták 
be, hogyan lebeg a tojás 
a víz felszínén, és hogyan 
készíthető el a háztartás-
ban is használatos anyag 
segítségével a lávalám-
pa.  FOTÓ: MISKA ANDREA

Viszonteladók és kivitelezők jelentkezését várjuk!
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b.

Telefon: (52) 501-510, Fax: (52) 501-514
e-mail: katofer@t-online.hu, www.katofer.hu

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 7-16 óra

8%
kedvezmény

Csempe, padlólap, 
csaptelep, zuhanykabin, 
fürdőkád, porcelán-
szaniter, gépészet.

Megyekártyával érvényes. 
Az akció más kedvezménnyel  össze nem vonható!  

A kedvezmény az akciós termékekre, ill. a diszkontüzletben nem érvényes.

Minden, ami fürdőszoba!
Fürdőszobai felszerelések, 
kiegészítők széles választéka. 
Komoly szakmai tapasztalat, 
minőség, versenyképes árak.

Keresse ajánlatainkat!

www.lagunalux.hu • info@lagunalux.hu
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    Új vétel 
helyett 
ötletes 
   felújítás!

Kopott beltéri ajtók 
felújítása bontás nélkül!

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

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

�  bontás és törmelék nélkül
�  soha többé ajtófestés
�   a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas
�  több mint 1000 lehetséges modell
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� reggel visszük – este hozzuk
�  időjárásálló, szép új felület
�  növelje biztonságát
�  tartós és rugalmas megoldások

06-20/9462-169
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RÉGIBŐL ÚJAT, 
bontás nélkül.
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OLÁH
FERENCNÉ 
Simon Erzsébet 

idén ünnepelte 

80. 
születésnapját 

családja körében. 
Boldog 

születésnapot
kívánunk 

Mama!

HIRDETÉSEK
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Idegen nyelveken 
fejtettek rejtvényeket
Nem szokványos fel-
adatokkal találkoz-
hattak a versenyzők a 
Fazekasban.

DEBRECEN. A Debreceni Fazekas 
Mihály Általános Iskola immár 
23. alkalommal rendezte meg 
decemberben a Megyei Idegen 
Nyelvi Rejtvényfejtő versenyét 
általános iskolások számára. A 
verseny nagy népszerűségnek 
örvend a megyében, hiszen 
nem szokványos feladatokkal 
találkoznak a versenyzők ide-
gen nyelven. Az idén 18 iskola 
102 tanulója jelentkezett Haj-
dú-Bihar megye általános isko-
láiból, ahol a gyerekek angol és 
német nyelvből két fős csapa-
tokban oldottak meg rejtvény-
feladatokat angol nyelven 5-6. 
és 7-8., német nyelven 6., 7., 8. 
évfolyamokon.

Kihívás a felsősöknek
A verseny célja az idegen nyelv-
tanulás népszerűsítése, melyre 
fokozott figyelmet fordít már 
első osztálytól kezdve a Debre-
ceni Fazekas Mihály Általános 

Iskola. Fontos, hogy a gyerekek 
megalapozott nyelvtudásra 
tegyenek szert, melyet a gya-
korlatban tudnak hasznosítani. 
Évről évre érdekes rejtvény-
feladatokat oldhatnak meg a 
csapatok, amelyek kihívást 
jelentenek a felső tagozatos 
iskolások számára. A jól ösz-
szeállított feladatoknak is kö-
szönhető, hogy immár 23 éven 
keresztül sikerült megrendezni 
ezt a színvonalas, egyedülálló 
megyei rendezvényt.

Amíg a zsűri értékelte a 
munkákat a tanulók számá-
ra filmvetítésre került sor, a 
szponzoroknak köszönhető-
en pedig értékes ajándékok-
ban részesültek a résztvevők. 
A verseny zsűritagjai voltak: 
Végh-Radócz Zsuzsanna, a 
Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközép-
iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola debreceni tagintézmé-
nyének angol szakos tanára, 
illetve Szeifert Diána, a Deb-
receni Csokonai Vitéz Mihály 
Gimnázium német szakos ta-
nára.  HBN

Visszaigényelhető vizsgadíj
A támogatás 2018-as 
bevezetése óta már 
közel 70 ezer fiatal kap-
ta vissza a befizetett 
nyelvvizsga díját. 

BUDAPEST. Idén is biztosítja a 
kormány a 35 év alatti fiatalok 
nyelvvizsgadíjához szüksé-
ges támogatást – közölte az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (Emmi) szombaton. A 
közlemény szerint idén már 
40 ezer 250 forintot igényel-
hetnek vissza azok a fiatalok, 
akik sikeresen tették le az első 
középfokú vagy felsőfokú 
komplex nyelvvizsgájukat. 
A kormány ezzel – amellett, 
hogy segíti a fiatalok tovább-
tanulását és elhelyezkedését 
– újabb terhet vesz le a szülők 
válláról is. A támogatás 2018-
as bevezetése óta már közel 
70 ezer fiatal kapta vissza a 
befizetett nyelvvizsgadíját 
több mint 2 milliárd forint ér-
tékben – tették hozzá.

Mint írták, 2018. január 
1-től minden 35 év alatti fia-

tal visszaigényelheti az első 
sikeres nyelvvizsgájának dí-
ját, ha azt 2018. január 1-je 
után szerezte meg. Az állam 
abban az esetben is visszafi-

zeti a vizsga díját, ha már 
korábbról (2018 előtti idő-
szakból) rendelkezik a fiatal 
egy vagy több, másik nyelv-
ből szerzett sikeres nyelv-
vizsgával, vagy ugyanabból 
a nyelvből szerzett alacso-
nyabb szintű nyelvvizsgá-
val.

Érdemes tájékozódni
A támogatható nyelvvizsgák 
az általános vagy szakmai 
közép- és felsőfokú komplex, 
vagy részvizsgák. Nyelvvizs-
gát angol, német, francia, 
olasz, orosz, spanyol, bolgár, 
görög, horvát, lengyel, ör-
mény, roma/cigány (romani, 
illetve beás), román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán, latin, portugál, arab, 
héber, japán, kínai, holland, 

finn és magyar nyelvből lehet 
tenni.

Tavaly több mint 40 ezer fi-
atal nyújtott be igényt a nyelv-
vizsga díjának visszatérítésé-
re. A támogatás feltételeiről 
az Erzsébet Ifjúsági Alap hon-
lapján (www.ujnemzedek.hu) 
lehet tájékozódni. Idén elin-
dul a Külföldi Nyelvtanulási 
Program is, amely a 9. és 11. 
osztályos nappali tagozatos 
gimnáziumi és szakgimná-
ziumi képzésben tanulók in-
gyenes külföldi nyelvtanulá-
sát teszi lehetővé. A kéthetes 
külföldi kurzus költségeit a 
kormány fizeti.  HBN

A 35 év alattiak nyelvvizsga megszerzését támogatják  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Látogasson el hírportálunkra!

A célországokban tanulható
Várhatóan februártól 
lehet pályázni a Külföl-
di nyelvtanulási prog-
ramra.

DEBRECEN. A 2019–2020-as tan-
évtől a 9. és 11. osztályos nap-
pali tagozatos gimnáziumi és 
szakgimnáziumi képzésben 
tanulók kéthetes egyéni vagy 
csoportos nyelvoktatásban 
vehetnek részt a Nemzeti 
alaptanterv szerint tanulható 
első idegen nyelvek célorszá-
gaiban: Ausztriában, az Egye-
sült Királyságban, Franciaor-
szágban, Írországban, Máltán, 
Németországban és Kínában 
– olvasható az Új Nemzedék 
honlapján.

A köznevelési adatok alap-
ján a programban nagyság-
rendileg 140 ezer tanuló jo-
gosult részt venni 2020-tól. 
A célországokban történő 
nyelvtanulás három formá-
ban valósulhat meg: a hazai 
középiskolák (vagy fenntar-
tók) által szervezett csoportos 
kiutazás és részvétel a minő-

sített külföldi nyelviskolák 
által kínált nyelvtanfolyamon 
az adott tanévet követő nyári 
szünetben; tanulók egyéni 
kiutazása és részvétele a mi-
nősített külföldi nyelviskolák 
által kínált nyelvtanfolyamon 
az adott tanévet követő nyári 
szünetben; a hazai középis-
kolák által a partneriskolákkal 
közösen szervezett projekt-
alapú mobilitás a célországok-
ban a május 1-től november 
10-ig terjedő időszakban.

Angol, francia, német
A Külföldi nyelvtanulási 
program keretében a Nem-
zeti alaptanterv szerint első 
nyelvként tanulható idegen 
nyelvek választhatók, tehát 
az angol, a francia vagy a né-
met nyelv, valamint speciális 
esetben a kínai. A tanuló nem 
köteles az elsőként tanult 
idegen nyelvet választani, 
azonban legalább a pályá-
zat évében már tanulnia kell 
tantervi keretek közt a vá-
lasztott nyelvet. Elsősorban 
természetesen azt a nyelvet 

ajánlott választani, amely-
ben a tanuló már magasabb 
szintet ért el, mert a külföldi 
nyelvi képzés ebben az eset-
ben a leghatékonyabb. Azon-
ban előfordulhat, hogy az 
első idegen nyelvből a tanuló 
már szerzett nyelvvizsgát, így 
ezt a lehetőséget pl. további 
nyelvvizsga megszerzésére 
szeretné felhasználni.

A nyelvtanfolyamok két-
hetes időtartamban, mini-
mum heti 20 nyelvórával 
valósulnak meg. A tanulók 
a nyelvórákon kívül egyéb 
kulturális, szabadidős prog-
ramok keretében is lehetősé-
get kapnak a nyelvtanulásra, 
illetve a célnyelvi ország kul-
túrájának, szokásainak meg-
ismerésére. Az elszállásolás 
családoknál vagy kortársak-
kal együtt kollégiumban tör-
ténik, ami újabb lehetőséget 
teremt a nyelv elsajátítására.

Finanszírozási tudnivalók
A Külföldi nyelvtanulási prog-
ram a célországokban való 
nyelvtanulásra teljes körű 
támogatást nyújt, tehát fede-
zi a külföldi nyelvtanfolyam 
díját, a kiutazás költségeit, a 
külföldi szállást és ellátást, a 
célországon belüli, a nyelvtan-
folyamon való részvételhez 
szükséges utazási költségeket.

A tanulók a támogatást 
még a tervezett kiutazás előtt 
megkapják, így önerő, előfi-
nanszírozás nem szükséges. 
Pályázni az Új Nemzeték 
honlapján keresztül elérhető 
elektronikus pályázati felü-
leten lehet, várhatóan 2020 
februárjától. A részletes felté-
teleket tartalmazó pályázati 
felhívások elérhetők az egyé-
ni pályázat és intézményi pá-
lyázat menüpontok alatt.  HBN

A nyelvtanfolyam ideje alatt az ország kultúráját is megismerhetik a 
fiatalok  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Nem minden vizsgatípus
Az Erzsébet Ifjúsági Alap hon-
lapján lévő tájékoztató szerint  
nem minden vizsgatípus után 
jár támogatás. Csak az állami-
lag elismert általános nyelvi 
vagy szaknyelvi komplex B2 
típusú, vagy komplex C1 tí-
pusú nyelvvizsga, a külön 
kormányrendeletben meg-
határozott feltételek szerint 
egyesíthető középfokú vagy 
felsőfokú írásbeli és szóbeli 
részvizsgák, továbbá a komp-
lex nyelvvizsgával egyen-

értékű emelt szintű idegen 
nyelvi érettségi vizsga, illetve 
a komplex nyelvvizsgának 
megfelelő, külön kormány-
rendeletben foglaltak szerint 
honosított nyelvvizsga után 
jár a támogatás.

Fontos tudni továbbá, hogy 
a támogatás iránti kérelem 
visszamenőleg 1 éven belül 
terjeszthető elő, ami az első 
sikeres komplex nyelvvizs-
ga-bizonyítvány kiállításának 
napjától számítandó. A megye 102 tanulója törte a fejét a versenyen  FOTÓ: M. A.

Harmincadik alkalommal 
rendezik meg a Debreceni 
Utazási Vásárt, amely ezen a 
héten pénteken veszi kezde-
tét a Kölcsey Központban. 

A háromnapos turisztikai nagy-
rendezvényen idén a Balaton 
lesz a díszvendég: a magyar 
tenger szerelmesei páratlan ki-
kapcsolódási lehetőségekkel, 
szállásajánlatok tömkelegével 
találkozhatnak.

Ha belföldi nyaralás, akkor Ba-
laton – ez derült ki a Debreceni 
Utazási Vásáron a látogatók által 
az elmúlt években kitöltött kérdő-
ívekből, így a szervezők az idei, 
jubileumi szakkiállításon azzal 
kedveskednek mindenkinek, 
hogy lehetőséget adnak megis-
merni a térség valamennyi attrak-
cióját, hogy mindenki megtalálja 
a számára leginkább megfelelő 
vakációt a Balaton-parton.

Legyen szó Zamárdi csak-
nem négy kilométeres, rendezett 
szabadstrandjáról és híres buli-
jairól, Balatonfüred egész évben 

nyitvatartó, híres vendéglátó-
helyeiről vagy Balatonszárszó 
gyermeköböllel ellátott partsza-
kaszairól és Balatonfenyves pá-
ratlan panorámájáról, csendes, 
családias atmoszférájáról, garan-
tált, hogy minden szórakozási, 
kikapcsolódási elképzelésre van 
ajánlata a Balatonnak. 

Balatonberény, Balatonkeresz-
túr és Balatonmáriafürdő a déli 
part legnyugatibb csücskében 
található három település, ahol 
minden korosztály megtalálja a 
számára legmegfelelőbb pihe-
nési lehetőséget. Aki a csendes, 
nyugodt, természetközeli kikap-
csolódást keresi ugyanúgy, mint 
aki a pörgős, bulizós nyaralás 
híve. A Balaton déli partján a se-
kély lassan mélyülő víz ideálissá 
teszi a településeket a kisgyer-
mekes családok számára is. Ha 
valaki a kempingezés híve, szin-
tén a legjobb helyen jár, hiszen a 
Balatontourist Camping Kft. kem-
pingjei vízpartiak, saját strand-
dal rendelkeznek, így nem kell 
strandbelépőre költeni – a remek 

szállásajánlatok pedig érkeznek 
a Debreceni Utazási Vásárra.

Tihany túraútvonalaival, az 
apátság történelmi hagyománya-
ival, kiállítóhelyeivel csalogat, 
a Nyugat-Balaton régió pedig 
a Festetics-örökséggel kínál ki-
kapcsolódást, még akkor is, ha 
éppen az időjárás miatt nem le-
het strandolni. A kiváló balatoni 
borokról se feledkezzünk meg, a 
Balaton Riviéra, ahova Csopak 
is tartozik, pincelátogatásokkal 
teszi feledhetetlenné a nyaralást, 
de Csopakon található az ország 
legnagyobb Kneipp-féle mezítlá-
bas ösvénye, mely ingyenesen 
látogatható. A legjobb ajánlatok 
három napon át Debrecenben, 
idén az ország első utazási vásá-
rán lesznek elérhetők.

A Debreceni Utazási Vásár 
a Kölcsey Központban január 24-
én, pénteken nyitja meg a kapuit, 

pénteken és szombaton 
10–18 óra között, vasárnap pedig 

10–16 óra között látogatható, 
a belépés ingyenes.

Örök kedvenc: a balatoni nyár

378191
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Ötvenforintos búzából 
sok száz forintos kenyér 
Mennyibe kerül egy 
kilogramm fehér kenyér 
előállítása a búzától a 
kész termékig? Meg-
próbáltuk kiszámolni.  

MEZŐGAZDASÁG. A kenyér és a 
pékáruk árának emelkedését 
jelezték a pékek arra hivatkoz
va, hogy emelkedik a liszt ára. 
Meg az energiahordozóké, a 
kiegészítő adalékoké, nem 
is beszélve a – munkaadói 
szempontból – lassan egekbe 
szökő bérköltségekről. Egy 
héttel ezelőtt foglalkoztunk a 
témával ugyanezen a helyen. 

Ezt mondja a búzatermelő
Cikkünk megjelenését köve
tően egy magát megnevezni 
nem akaró olvasónk – akiről 
kiderült, hogy búzatermelő 
– küldött elektronikus leve
let. A véleménye a követke
ző: „Debrecen környékén 
vagyok búzaőstermelő. Ol
vastam az újságban a liszt és 
a kenyér várható áremelke
déséről szóló cikket. Azt is 
tudni kell mindehhez, hogy 
a búza felvásárlási ára kilo
grammonként 50 forint. Mal
mi minőségű búzáról beszé
lek. Egy kilogramm búzából 
aztán olyan 90 dekagramm 
liszt lesz, majd különböző 
adalékok hozzáadásával 1 
kilogramm kenyér. Ha meg
nézzük, a boltban mennyibe 
kerül 1 kilogramm kenyér, 
szembetűnő a szakadéknyi 
különbség. Az rendben van, 
hogy keressen mindenki, a 

malom, a pék, de a termelő
nek is normálisan, arányosan 
kellene keresnie. De hol van 
ebben az arányosság?” 

Tanulmány készült belőle
Megkérdezve a láncolat tagja
it, nem nagyon jutunk dűlőre, 
hogy hol és mekkora költség 
tevődik rá a termékre, amíg a 
búzától a boltok polcain talál
ható kenyéráruk árcímkéjéig 
jutunk. 

Az Agrárgazdasági Kuta
tóintézet 2017ben készített 
egy tanulmányt az árössze
tételről. Ebből egy kilogramm 
fehér kenyér előállítási költ
ségeit vettük elő példaként. 

Érdekes módon az alap
anyagköltség 50 forint 39 
fillér volt, erre rakódott rá a 
segédanyag költség (9,65 fo
rint), a csomagolóanyag (2,47 
forint), a közvetlen energia
felhasználás (7,02 forint) és 
az egyéb anyagköltség (0,55 
forint). Ezáltal a közvetlen 
anyagköltség 70 forint 8 fil
lérre jött ki kilónként. Tovább 
számolva jönnek a személyi 
jellegű kiadások (48,81 fo
rint), az egyéb közvetlen költ

ség (31 forint) és a közvetett 
költség (31,22 forint). Így lesz 
az 50 forint körüli búzából ki
indulva egy kilogramm fehér 
kenyér előállításának teljes  
ára 181 forint 11 fillér. Mire 
a boltok polcaira kerül, erre 
még rárakódnak a különböző 
kereskedelmi árrések. 

Miközben a hazai kenyér
fogyasztás immár stagnál 
vagy inkább csökken, az öt 
évvel ezelőtti 10,4 kiló/fő/év 
szintről a minőségi pékáru 
fogyasztása mára közel 20 
kilóra növekedett a magyar 
lakosság körében.

SZANISZLÓ BÁLINT
balint.szaniszlo@eszak.hu

Kenyérből nem fogyasztunk többet már esztendők óta  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Tovább kell bővíteni a 
lakásépítési kapacitást
Idén a lakásépítési 
ágazatot kell helyzetbe 
hozni.
BUDAPEST. Idén a lakásépítési 
ágazatot kell helyzetbe hozni, 
amelyhez segítséget nyújthat 
az állam, akár azzal, hogy a 
2020ra tervezett, építőipa
ri cégek modernizációjához 
nyújtott költségvetési támo
gatást a lakásépítési kapa
citások bővítésére fordítja 
– mondta az Építési Vállalko
zók Országos Szakszövetsé
gének (ÉVOSZ) elnöke.

A támogatás önmagában kevés
Koji László a szakszövetség 
médiatagozata által szer
vezett háttérbeszélgetésen 
ugyanakkor arra is felhívta 
a figyelmet, hogy Magyaror
szágon a lakásgazdálkodás
nak piaci alapon kell működ
nie, ami annyit jelent, hogy a 
magántőkére is szüksége van 
az ágazatnak, hiszen a támo
gatási rendszer önmagában 
nem oldja meg a jelenlegi la
kásgazdálkodási helyzetet.  
Az ÉVOSZ elnöke szerint a 

kormánynak egy 1015 évre 
szóló lakásgazdálkodási prog
ramot kellene készítenie, 
amelyben pontosan megjelö
li a többi szereplő – főváros, 
megyei jogú városok, Magyar 
Nemzeti Bank, kereskedelmi 
bankok, nagyobb cégek és a 
lakosság – feladatait, hatáskö
rét és lehetőségeit.     

Tíz pontból álló javaslat
Az ÉVOSZ mindezek elősegí
tése érdekében kidolgozott 
egy 10 pontból álló javaslat
csomagot, hogy a lakásépíté
sek, lakásfelújítások lendü
lete 2020–2021ben se törjön 
meg – mondta a szakember, 
aki hozzátette, hogy a doku
mentumot már el is juttatták 
a kormány építésgazdaságért 
felelős intézményeinek. A 
helyszínen kiadott közle
mény szerint az ÉVOSZ az új 
lakásoknál azt javasolta, füg
getlenül attól, hogy az ingat
lanokat 5 vagy 27 százalékos 
áfa terheli, maximum 7,7 mil
lió forintos áfavisszatérítés 
lehetőségét kellene megte
remteni.  MTI

Lakásprogramot sürget az építőipari szakma  FOTÓ: ÉKN

Továbbra is csökken  
a magyar cégek száma
BUDAPEST. Több mint 5 száza
lékkal több céget alapítottak, 
és 3,6 százalékkal kevesebb 
cég szűnt meg tavaly, mint 
az előző évben, azonban ez 
sem volt elég, hogy 2019ben 
megforduljon a magyar cégek 
számának évek óta megfi
gyelhető csökkenése – derül 
ki a Bisnode cégcsoport leg
frissebb adataiból. 

Magyarországon 2019 év 
végén összesen 498 797 cég 

működött, bő másfél száza
lékkal, 7714gyel kevesebb 
mint egy éve. 

A Bisnode 2019 év végi 
adataiból az is kiderül, hogy 
tavaly a legtöbb, több mint 
22 ezer cég kényszertörlés 
miatt szűnt meg. Ebből és 
felszámolásból is körülbelül 
10 százalékkal kevesebbet 
kezdeményeztek, mint 2018
ban. Hasonló mértékben nőtt 
a csődök mennyisége is.  MTI

Másfél milliárd a nemzetközi utazó
Világszinten 4 száza-
lékkal nőtt a turizmus 
2019-ben.
MADRID. A tavalyi év elején 
megfogalmazott várakozá
soknak megfelelően világ
szinten 4 százalékkal nőtt a 
turizmus 2019ben – közölte 
a Turisztikai Világszervezet 
(UNWTO) hétfőn Madridban 
ismertetett jelentésében.

Tízéves növekedés
Sandra Carvao, a szervezet 
piaci információkért és ver
senyképességért felelős ve
zetője sajtótájékoztatóján el
mondta: nemzetközi szinten 
az utazók száma 54 millióval 
nőtt a múlt évben, és ezzel 

elérte a másfél milliárdot.  
Az ágazat tíz éve folyamatos 
növekedésben van – hangsú
lyozta, hozzátéve, hogy üte
me csökkent a korábbi évek
hez képest, amelyet a brexit 
okozta bizonytalanságnak, 
a brit Thomas Cook utazási 
iroda csődjének, a különbö
ző geopolitikai és társadalmi 
feszültségeknek, valamint a 
világgazdaság lassulásának 
tulajdonított.

Mint mondta, a turizmus 
szempontjából 2019ben a 
KözelKelet volt a leggyorsab
ban növekvő térség, 8 száza
lékos eredménye a globális 
átlag duplája. Átlag feletti 5 
százalékos növekedéssel zár
ta az évet az ázsiai és a csen

desóceáni régió is. Az euró
pai turizmus 4 százalékkal 

nőtt, jó 743 millió nemzetközi 
turistát fogadva.  ÉKN

Az európai turizmus 4 százalékkal nőtt  FOTÓ: ÉKN

Az eurózóna átfogó 
reformjára van szükség
BUDAPEST. Az eurózóna re
formjára, a maastrichti krité
riumok újragondolására van 
szükség – mondta Matolcsy 
György, a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) elnöke a Lámfa
lussykonferencián.

Új tervek kellenek
Az európai és globális gaz
daságpolitikai gondolkodás 
meghatározónak számító fó
rumának témája a fenntart
ható konvergencia – mondta a 
jegybankelnök. 

Az európai közösség min
den tagját az eurózóna át
alakításáról szükséges pár
beszéd elindítására kérte. 
Magyarország elkészítette 
ezt a programot – jelezte. A 
jegybank elnöke szerint Ma

gyarország 2013 óta fenntart
ható felzárkózási pályán van, 
azóta a magyar gazdaság nö
vekedése átlagosan évi 3,8 
százalék volt, ami több mint 
2 százalékponttal meghaladta 
az eurózóna átlagát. Az egy 
főre eső GDPben jelenleg 
az uniós átlag 73 százalékán 
áll az ország, ez is folyama
tos felzárkózást mutatott az 
utóbbi években. A felzárkó
zás harmadik fontos ténye
zője Matolcsy szerint, hogy 
a GDParányos államadóssá
gunk 2022re 60 százalék alá 
csökkenhet. A pozitív vál
tozások mellett szükségünk 
van új versenyképességi re
formokra, amihez a nemzet
közi partnerekkel is párbeszé
det kell folytatni.  MTI

Egy magyar startup 
az izraeli védelmi piacon 
BUDAPEST. Percek alatt szere
lés nélkül összecsukható és 
nyitható konténerekkel lép 
az izraeli védelmi piacra a 
Continest Technologies Zrt. 
– közölte a magyar startup 
vezérigazgatója hétfőn az M1 
aktuális csatornán.

Ötödére csökkenthető
KisMárton Vidor hozzátet
te: a kifejlesztett technoló
gia segítségével a konténer 
térfogata annak egyötödére 
csökkenthető, amely 80 szá
zalékos megtakarítást jelent a 
logisztikai költségekben és a 
károsanyagkibocsátásban is. 

Elmondta: a konténer szin
te bármire használható, át
meneti infrastruktúraként 
tökéletes például nagy tö

megrendezvényeken, de ha 
szükséges, katasztrófahely
zetben és hadgyakorlatoknál 
is használható. 

A konténerek bérleti költ
ségének legnagyobb részét a 
szállítási díj teszi ki, de ezek 
az új, összecsukható konté
nerek képesek a logisztikai 
folyamatok racionalizálására 
– fűzte hozzá. 

A műsorban elhangzott, 
hogy az együttműködés a 
konténerek mellett az azok
hoz kapcsolható környezet
barát vizesblokkok, valamint 
a napelemes és a ballisztikus 
rendszerek, illetve a fejlesz
tés alatt álló specifikus, szál
lítás utánfutó rendszerek pi
aci megjelenésére és a közös 
gyártásra is vonatkozna.  MTI

Az egyszer használatos 
műanyagok ellen lép fel
A kínai vendéglátó-
helyeken az egyszer 
használatos műanyag 
szívószálak használa-
tát is megtiltják.

LONDON. Kína, a világ egyik 
legnagyobb műanyagfel
használója bejelentette, hogy 
a tervek szerint 2020 végére 
nagyvárosaiban, 2022re pe
dig minden városában betilt
ja a nem lebomló műanyag 
zacskókat.

Megtelt a tároló
Az ázsiai ország évek óta 
küszködik azzal, hogy az 1,4 
milliárd polgára által termelt 
szemetet kezelni tudja. Az 
ország legnagyobb szemét
lerakó helye, amely mintegy 
száz futballpálya nagyságú, 
máris megtelt, holott még 25 
évig akarták használni – em
lékeztetett a BBC News cikke.

Kínában 2017ben 215 mil
lió tonna városi háztartási 

hulladékot gyűjtöttek be. Az 
újrahasznosításról azonban 
nem állnak rendelkezésre 
adatok.

Az Oxfordi Egyetem online 
kiadványa, az Our  World in 
Data (Világunk adatai) szerint 
2010ben Kínában 60 millió 
tonna műanyaghulladék ke
letkezett, az Egyesült Álla
mokban pedig 38 millió tonna.

A 2018ban publikált ku
tatás szerint az előrejelzések 
2025ig hasonló képet rajzol
nak ki. A kínai Nemzeti Fej
lesztési és Reformbizottság 
vasárnap hozta nyilvános
ságra új irányelveit, ame
lyeket a következő öt évben 
akarnak megvalósítani.

Minden városban tilos lesz
A terv szerint 2022re az 
ország minden városában 
megtiltják a műanyag zacs
kók használatát. A piaco
kon ugyanakkor a friss árut 
még 2025ig csomagolhatják 
műanyagba.  MTI

Látogasson el hírportálunkra!
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Megnyugtatja a lelket
Komoly mozgásszervi 
probléma esetén, ge-
rincfájdalmak miatt is 
érdemes felkeresni egy 
gyógymasszőrt. 

DEBRECEN. – A test felületén 
kézzel végzett rendszeres, 
módszeresen adagolt erejű 
kézi fogások sorozata, me-
lyet terápiás céllal végzünk. 
Mechanikai ingerek, melyek 
a testet érik, közvetett és 
közvetlen úton befolyásolva 
a szervek, illetve szövetek ál-
lapotát, mely a szervezetben 
válaszreakciót vált ki, s fiziká-
lis gyógyhatást eredményez 
– mondta el a gyógymasszázs 
pontos fogalmát Varga-Ka-
sza Mónika gyógymasszőr, 
s hangsúlyozta, a kezelések 
kortól teljesen függetlenek. – 
A keringésünknek a javítása, 
a szövetek anyagcsere foko-
zása, izomtónus normalizálá-
sa, a szervezetek általános ál-
lapotának a javítása mellett a 

közérzetet is nagyban javítja, 
mindemellett megnyugtatja 
az ember lelkét. Egy jó masz-
százs után felfrissültnek és 
energikusabbnak érzi magát 
a vendég, sőt a pozitív energi-
ákkal átitatott masszázs a na-
punkra vagy akár a hetünkre 
is kihatással lehet – fogalma-
zott Mónika.

A kezelés menete
Amikor megérkezik a ven-
dég, először is tájékozódik 
mi a probléma, alaposan ki-
faggatja az esetleges előzmé-
nyekről, megkérdezi milyen 
az életvitele, a munkája, s 
mennyire van kitéve a stresz-
szes életmódnak, valamint 
iszik-e elég folyadékot. – Ezek 
nagyban befolyásolják az iz-
mok feszültségi állapotát, 
mivel a monoton munkavég-
zéstől, akár kényszertartás is 

kialakulhat, melyen a masz-
százs nagyon sokat javíthat, 
s enyhíteni tud a problémán 
– hangsúlyozta Mónika, akivel 
a gyógymasszázs felosztásá-
ról, fajtáiról is ejtettünk pár 
szót. – A svéd- és a szegment-
masszázs, a kötőszöveti, vala-
mint a csonthártyakezelés is 
a gyógymasszázsokhoz tarto-
zik. Továbbá van még sport-
masszázs, melyet szigorúan 
sportolóknál végzünk, hang-
súlyosan gyúró fogásokkal, s 
ez lehet a bemelegítés vagy 
teljesítményfokozás céljá-
ból. A frissítő masszázs is ide 
tartozik, ez már egy kelleme-
sebb formája a masszázsnak, 
melynek a célja a kellemesebb 
közérzet a keringés fokozása – 
tudtuk meg.

A masszázs kedvező hatásai
– A masszázs vérbőséget 
okoz, amely javítja a szö-
vetek oxigén- és tápanya-
gellátását, valamint a káros 

anyagcseretermékek elszál-
lítását. A bőrön elősegíti az 
elhalt hámsejtek eltávolítá-
sát, leválását, illetve fokoz-
za a bőr rugalmasságát és a 
faggyú és verejtékmirigyek 
elválasztását. Javítja a bőr 
alatti kötőszövet rugalmas-
ságát, s regeneráció ját, va-
lamint a lerakodó sérülések, 
gyulladások anyagcsereter-
mékek felszívódását – so-
rolta a masszás kedvező 
hatásait Mónika, hozzátette 
megszünteti a szövetben a 
feszüléseket, letapadásokat 
és hegesedéseket is. – Az 
izomszövetben javítja a ke-
ringést és az oxigénellátást, 
befolyásolja az izomtónust, 
növeli a rugalmasságot, tel-
jesítőképességet. Felgyorsít-
ja a salakanyagok, például a 
tejsav kiürülését, elősegíti az 
izomregenerációt, s az ízüle-
tekre ható izmok kezelésével 
oldó hatást érünk el, mely fo-
kozza a vénás, a nyirok és az 

artériás keringést, valamint a 
szívösszehúzódások számát – 
vallja a gyógymasszőr.

Népbetegség (?)
A masszázs gyakoriságát 
mindenki maga dönti el, de 
általában egy masszőr taná-
csolja, hogy ha valami fájdal-
mas terület van, ami rend-
szeres kezelést igényel, akkor 
hetente célszerű elmenni 
kimasszíroztatni. Hogyha 
pedig orvosi utasításra kell 
járnunk masszázsra akkor 
azt szigorúan be kell tartani. 
– A tested úgyis jelzi, hogy-
ha igényli az újabb kezelést. 
Nekem figyelni kell, hogy mi-
lyen a fájdalomtűrő képessé-
ge az illetőnek, mindenkit a 
saját határain belül érdemes 
kezelni, nem szabad erős fáj-
dalmat okozni – mondta el 
Mónika, aki kiemelte a moz-
gáshiány és a beszűkült mun-
kavégzés a stresszel kombi-
nálva nagyon rossz hatással 
van az emberekre. – Nagyon 
sok nyaki és vállterületi 
problémákkal, és derékfáj-
dalmakkal küzdő vendégem 
van. Sajnos azt kell mond-
jam, hogy a folyamatos tele-
fonnyomkodás mivel lefele 
nézünk, súlyos panaszokat 
eredményez. Nagyon sokan 
végeznek ülő munkát, s nem 
tesznek semmit az egészsé-
gükért, pedig napi tíz perc 
nyújtást kellene mindennap 
csinálni, melyben kis fej-, 
nyak- és vállátmozgatást kel-
lene végezni, valamint csípő-
mobilizációt.  ND

A masszázst követően energikusabbnak és felfrissültnek érezhetjük magunkat  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

A folyamatos te-
lefonnyomkodás, 
súlyos panaszokat 
eredményez.  
VARGA-KASZA MÓNIKA

Nem szabad erős fájdalmat okozni a vendégnek  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Ha derékfájdalmat 
vált ki a köhögés… 
Ha a fájdalom nem 
múlik, mindenképpen 
orvoshoz kell fordulni! 
DEBRECEN. Néha a hirtelen és 
erős köhögés váratlan nyo-
mást helyez a hátra, ami ide-
iglenes sérülést okozhat, pél-
dául izomhúzódást. Az emiatt 
kialakuló fájdalom erősödhet 
bizonyos pozíciókban és moz-
dulatoknál, így köhögéskor és 
tüsszentéskor is – tudtuk meg 
a Diéta és Fitnesz oldaláról. 
Jelentkezhet még izomfeszü-
lés vagy éppen izomgyenge-
ség, valamint merevség is az 
alsó háti szakaszon.

A csigolyák közti porcko-
rongok tulajdonképpen pár-
názatként, ütközéscsillapító-
ként funkcionálnak, azonban 
számos ok miatt átszakad-
hatnak, a porckorongban 
lévő anyag elvándorolhat, és 
kialakulhat a porckorongsérv. 

Az European Spine Journal 
cikke szerint azoknak az isi-
ásszal küzdő személyeknek, 
akiknek a lábfájdalma köhö-
gésre erősödik, valószínűleg 
porckorongsérv okozza a pa-
naszait.

Gerinccsatorna-szűkület
Ahogy idősödünk, a gerinc-
csatorna szűkülni kezd, ami 
extra nyomást helyez a ge-
rincvelőre és az idegekre, és 
ez a probléma igen gyakran az 
alsó háti szakaszt, a derekat 
érinti. Sokan azt tapasztal-
ják, hogy a fájdalom erősödik 
leüléskor vagy előre hajolás-
kor vagy akár köhögéskor is. 
Emellett előfordulhat a lábak 
elgyengülése, a zsibbadás a 
derékban, a fenékben vagy a 
lábakban, illetve éles, a lábak 
felé sugárzó fájdalom. Leg-
gyakrabban az 50 felettiek ta-
lálkoznak a betegséggel.  HBN

A köhögés felerősítheti az egyébként is meglévő problémát  
 FOTÓ: SHUTTERSTOCK

 Csoki a bőrben
A csokoládé a benne lévő anyagoknak köszönhetően puhítja, 
tonizálja, hidratálja és revitalizálja a bőrt, valamint késlelteti 
az öregedést. A kezelés nemcsak testünknek, de lelkünknek 
is használ, a csoki hatására ugyanis endorfin, vagyis boldog-
sághormon termelődik.  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

LÉZER MAGÁNRENDELŐ 
A Magyar Vöröskereszt ajánlásával

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

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

Az ideggyógyászati vizsgálaton kívül, 
nyaki, láb artériás 

Dopplert és ENG 
(elektroneurográ� a)-t 

is végzek. 
„Nem-gyógyszeres” 
kezelések is vannak. 

www.ideggyogyaszdebrecen.hu 
Fejfájás, szédülés, látászavar, fülzúgás, 

zsibbadások, arc-, gerincfájdalom, 
depresszió, pánikszerű stb. tünetekkel, 
ill. ha tudni akarja, van-e érszűkülete, 

akkor keressen fel a rendelőmben. 
Db., Blaháné u. 7., fszt. 1. 

Tel.: 06-20-285-7128

37
80

70

ECHO 
MAGÁNRENDELÉSEK

Mammográfi a (klinikai, szűrő 
ultrahang) pajzsmirigy, ér 

has-medence

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

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

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

beutaló, várakozás nélkül!

373077

Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

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

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

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!

37
30

24

Tisztelt Betegeim!
A debreceni 

ANDROLÓGIAI 
RENDELÉSEM  
2020. január 1-től 
bizonytalan 

ideig szünetel. 
További információk a 

30-722-0581 telefonszámon, 
illetve  a www.urodoktor.hu 

honlapon.          
Dr. Kolozsy Zoltán urológus 

36
30

67

Vizsgálat és
szemüvegkészítés

egy helyen

Nagyerdei
rendelő

és optika
Debrecen, Géresi u. 9.

Tel.: +36 (52) 324-341
Rendel: Dr. Pólik Teréz szemész főorvos

Belvárosi Optika
Debrecen, Csapó u. 37.
Tel.: +36 (52) 420-223
Ingyenes látásvizsgálat
Vizsgál: Dr. Egriné Bán Marianna
Diplomás optometrista-kontaktológus

www.junioroptika.hu

37
30

11

378151

Ortopéd- és diabétesz-
cipőkészítés 

HIRDETÉSEK
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Kezdődik a rájátszás, 
Újvárosban a DEAC
JÉGKORONG. A Magyar Jégko-
rong Szövetség a múlt héten 
elkészítette a felső- és alsóház 
mérkőzésbeosztását. A DEAC  

a Dunaújvárosi Acélbikák el-
len kezd kedden 18 órától.

A DEAC mellett az alapsza-
kasz győztese, a Csíkszereda, 
az FTC-Telekom, valamint a 
Corona Brasov és a Dunaújvá-
rosi Acélbikák  szerepel majd 
a felsőházban a bajnokság 
második szakaszában.

Az alapszakaszban elért 
helyezések alapján a csapa-
tok bónuszpontokkal kezdik 
meg a felsőházi küzdelmeket, 
vagyis az élen álló Csíksze-
reda hat egységgel, a 2. FTC 
hárommal, a harmadik pozí-
cióban lévő Brassó kettővel, 
a negyedik DAB eggyel, míg a 
DEAC nullával nyit.  HBN

Foci, zene és jó szándék
Idén is megrendezték 
a jótékonysági futball-
gálát a Kowalsky meg 
a Vega és a DVSC Le-
gends főszereplésével.

LABDARÚGÁS. Kijelenthető, 
hogy már hagyományos fo-
cigálát rendeztek vasárnap 
délután a Hódos Imre Ren-
dezvénycsarnokban, hiszen a 
tavalyi, nagy sikerű jótékony-
sági eseményt idén újabb kö-
vette. Az állandó szereplők, 
azaz a Kowalsky meg a Vega 
zenekar, a DVSC Legends és 
a DVSC Ultras mellett ezúttal 
a Kowa Crew/KálóSec közös 
gárdája, valamint a Rocksuli 
együttese rúgta a bőrt a kö-
zönség nagy örömére.

Jelentős összeg folyt be
A bevételt – amely 675 ezer fo-
rint lett ezúttal – a Debreceni 
Karitatív Testület kapta meg, 
az összeget a tanyavilágban 
élő hátrányos helyzetű gyere-
kek megsegítésére fordítják. 
A cívisvárosi önkormányzat 
vállalta a Hódos bérleti díjá-
nak kifizetését, emellett több 
cég is támogatta a rendez-
vényt.

Az eseményt a Loki öregfi-
úk és a Kowa zenekar közös 
dedikálása vezette fel a csar-
nok előterében, majd 16 órá-
tól útjára indult a labda.

Először a rocksulisok mér-
ték össze erejüket a DVSC 
szurkolóival, utóbbi gárda bi-
zonyult jobbnak, 3–0-ra győ-
zött az Ultras.

A másik elődöntőt a Kowa 
Crew/KállóSec vívta a deb-

receni legendákkal, szintén 
oldott hangulatban. Bár a 
biztonságiak fizikálisan do-
mináltak, a tekintélyes NB I.-
es múlt Kerekes Zsomborék 
javára billentette a mérleg 
nyelvét. 

A torna „bronzmeccsét” a 
Rocksuli vívta a KowaCrew/
KállóSec gárdájával, és a fia-
talabb, mozgékonyabb, vala-
mint technikásabb rockerek 
5–0-ra legázolták ellenfelü-
ket.

A DVSC Legends–DVSC Ult-
ras lett tehát a finálé, amely 
öldöklő csatát és látványos 

futballt hozott egyben, a vég-
eredmény 3–3 lett, következ-
tek a büntetőrúgások, melyet 
az exfocisták nyertek meg.

– Egy percet sem edzettünk 
együtt a meccsre, most min-
den időnket leköti a február 
15-én esedékes Aréna-kon-
certünkre való felkészü-
lés – nyilatkozta lapunknak 
a frontember Kowalsky a 
Kowa–DVSC Legends főmér-
kőzés előtt. – Szerencsére 
mindenki jó kondiban van, 
és különben sem a végered-
mény, hanem a nemes cél 
számít – mondta az énekes.

Ennek ellenére a muzsiku-
sok legyőzték a többek között 
Sándorral, Dombival, Bogda-
noviccsal kiálló Lokit.  TN

Egy percet sem 
készültünk együtt 
a mérkőzésre a 
többiekkel. 
KOWALSKY

A bőgőn játszó Jimmy bűvöli a labdát, a háttérben Vidák Robi gitáros és Szatmári Csaba  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Bódi Ádám bízik a sikeres tavaszban
A középpályás szerint 
egyre inkább elsajá-
títják a letámadásos 
futball eszközeit.

LABDARÚGÁS. Mint beszámol-
tunk róla, a DVSC első csapata 
szombaton 5–1-re győzött a 

Nagyerdei Stadionban rende-
zett felkészülési találkozón 
a román másodosztályú Uni-
versitatea Kolozsvár ellen. 
A meccs után Bódi Ádám, a 
Loki középpályása számolt be 
a gárda helyzetéről.

– Amit az új szakmai stáb 
megkövetel tőlünk, azt jobbá-

ra meg tudjuk már valósítani, 
bár természetesen van még 
hová fejlődnünk ezen a téren.  
Úgy vélem, már visszaköszön 
a letámadásos futball, amit 
a trénerek elvárnak tőlünk. 
Ehhez most minden feltétel 
adott a Lokinál, hiszen jó kor-
ban lévő, fiatal, lendületes 

labdarúgók alkotják a keretet, 
akikben sok erő és potenciál 
van. A lendület eddig is meg-
volt a csapatban, csak olykor 
szervezetlennek tűntünk, 
és nem azt a játékot hoztuk, 
amelyre képesek vagyunk. 
Erre az útra kell visszatér-
nünk, úgy látom, kezdjük 
visszanyerni az önbizalmun-
kat is, és mindenki meg akar-
ja mutatni a tudását a szak-
mai stábnak. Szeretem ezt a 
direktebb, letámadó futballt, 
bízom benne, hogy sikerrel 
fogjuk művelni – mondta a 
támadó, aki reménykedik a 
szép tavaszban. 

Bízniuk kell magukban
– Meccsenként kell halad-
nunk, és magunkban bíz-
nunk. Tudjuk, nem szabad 
félnünk a hibáktól, mert az 
benne van a játékban. Előre 
kell tekintenünk, és fontos, 
hogy pozitív legyen a szemlé-
letünk. Az ősz nagyon rosszul 
sikerült, ám tavasszal javítani 
akarunk, és mindent megte-
szünk a győzelmekért.  MSZBódi korábbi sérülése már a múlté, a középpályás jó erőben várja a hétvégi bajnoki rajtot  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Egy pillanat alatt döntöttem, vakon ellőttem a 
labdát, szerencsére bejött a számításom.

Felezővonalon túli csodagólt szerzett a Loki fiatal középpályása, Haris Attila a kolozsvári Universita-
tea elleni, 5–1-re megnyert edzőmeccsen szombaton

13.
A magyar idő szerint hétfő-
re virradóra kezdődő tenisz 
Australian Open férfi egyesé-
nek első fordulójában a Mar-
garet Court Aréna első mecs-
csén Fucsovics Márton négy 
szettben, 193 perc játék után 
legyőzte a 20 éves, ám a torna 
13. kiemeltjeként rangsorolt 
kanadai Denis Shapovalovot, 
s ezzel bejutott a második 
fordulóba – jelentette hétfőn 
hajnalban a Nemzeti Sport 
Online.

Kezdődik a 
tavaszi szezon
LABDARÚGÁS. Folytatódik az 
OTP Bank Liga 2019/2020-
as szezonja. A DVSC rögtön 
rangadóval kezd: szombaton 
19 órától az Újpest FC-t fogad-
ja a Nagyerdei Stadionban.  
A lila-fehérek ellen kezdődő 
találkozóra megvásárolhatók 
a belépők online és a DVSC 
Ajándékboltban. A klubnál 
felhívják a debreceni szur-
kolók figyelmét, hogy aki 
elővételben veszi meg jegyét 
a tavaszi első találkozóra, 
olcsóbban jut hozzá, mint a 
meccs napján.

Totótanácsadó
4. hét, 1. forduló
1. Chelsea–Arsenal X1
2.  Bournemouth–Brighton X1
3.  Aston Villa–Watford 1X
4.  Crystal Palace–Southampton 1X
5.  Everton–Newcastle 1X
6. Sheffield Utd.–Manchester City 2X
7.  Leicester–West Ham 1X
8.  Tottenham–Norwich 1
9.  Manchester Utd.–Burnley 1X
10. Kilmarnock–Celtic 2
11.  Lyon–Lille 1X
12.  Reims–Paris SG 2
13.  Napoli–Lazio 2X
13 + 1. Juventus–Roma 1

2. forduló
1. Bayern München–Schalke 1X
2. E. Frankfurt–RB Leipzig 2
3. Mönchengladbach–Mainz 1
4. Wolfsburg–Hertha BSC 1X
5. Bremen–Hoffenheim 2X
6. Leverkusen–Düsseldorf 1
7. Valencia–Barcelona 2X
8. Fehérvár–Honvéd 1X
9. Debrecen–Újpest 1X
10. Fiorentina–Genoa 1X
11. Torino–Atalanta X1
12. Internazionale–Cagliari 1X
13. Roma–Lazio 2X
13 + 1. Napoli–Juventus 2

Bánhidi Bencéék a szlovénokat is legyőzték  FOTÓ: MKSZ/KOVÁCS A.

Hári Norbert  FOTÓ: KISS A.

A házigazda svédek 
ellen a magyar csapat
Még egy győzelem 
olimpiai selejtezőt 
érhet a mieinknek.
KÉZILABDA. Amennyiben a vá-
rakozásokon felül szereplő 
magyar férfi kézilabda-vá-
logatott még egy mérkőzést 
nyer az Európa-bajnokság 
középdöntőjében, jó esélye 
van kijutni az áprilisi olimpiai 
selejtezőtornára.

A kontinenstorna nagyon 
fontos állomása az olimpiai 
kvalifikációnak. Az Eb-győz-
tes kijut a nyári ötkarikás já-
tékokra, a további két legjob-
ban szereplő csapat pedig ott 
lehet a selejtezőtornán.

A középdöntőben szereplő 
12 együttes között öt olyan 
van, amelynek már biztos a 
helye a selejtezőtornák egyi-
kén: Norvégia, Németország, 
Svédország, Horvátország és 
Spanyolország, vagyis ma-
gyar szempontból nagy ellen-

félnek Szlovénia, Portugália, 
Izland, Ausztria, Csehország 
és Fehéroroszország számít. 
Ebből a hat válogatottból kel-
lene ötöt megelőznie Gulyás 
István szövetségi kapitány 
csapatának, és úgy tűnik, eh-
hez már csak egy győzelemre 
van szüksége.

Motiváltak lesznek
A magyar együttes kedden 
20.30-tól a pont nélkül álló 
Svédországgal, másnap 16 
órától Portugáliával találko-
zik. Az előző kontinenstornán 
ezüstérmes svédek már nem 
reménykedhetnek az elődön-
tőbe kerülésben, ennek el-
lenére bizonyára motiváltak 
lesznek, mivel hazai közön-
ség előtt szerepelnek.

A középdöntő végén pont-
egyenlőség esetén előbb az 
egymás elleni eredmény, 
majd a gólkülönbség rangso-
rol.  MTI

Látogasson el hírportálunkra!
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Röviden

Először kaptak ki 
a debreceniek
FLOORBALL. A Phoenix Wi
zards érkezett Debrecenbe a 
floor ball OB I. 11. fordulójá
ban, szombaton. Nem a leg
jobb előjelekkel, ugyanakkor 
magabiztosan várta a DEAC 
a találkozót. Hiába küzdött 
azonban hatalmasat a cívis
városi együttes, a vendégek 
14–13ra megnyerték a találko
zót. Mindez azt jelenti, hogy a 
DEAC elszenvedte első bajnoki 
vereségét a szezonban.  HBN

Bravúros győzelem 
az Extraligában
RÖPLABDA. A Debreceni Egye
tem férfi röplabdázói a Kecs
kemétet fogadták az Extrali
gában. A meccs esélyeseinek 
a vendégek számítottak, en
nek ellenére Fodor Antal le
génysége nem foglalkozott a 
papírformával, és 3:1re dia
dalmaskodott. A DEACnak 
ezzel megvan az első sikere az 
Extraligában, és két meccset 
követően a negyedik helyen 
áll a táblázaton.  HBN

Világbajnok kapust 
igazolt a Győr
KÉZILABDA. Világbajnok nor
vég kapust igazolt a Bajnokok 
Ligájacímvédő Győri Audi 
ETO KC női kézilabdacsapa
ta, melyhez nyáron csatlako
zik Silje Solberg. A magyar 
bajnok együttes hétfői tájé
koztatása szerint a jelenleg 
a Siófokot erősítő hálóőr 
három évre szóló megálla
podást írt alá a klubbal. Silje 
Solberg 2018ban szerződött 
Siófokra, és tavaly a Bala
tonparti csapattal elhódítot
ta az EHFkupát.  MTI

F1: távozik Sean 
Bratches igazgató
FORMA–1. A Formula–1 hiva
talos oldalán jelentette be, 
hogy a sorozat kereskedel
mi ügyekért felelős vezető
je, Sean Bratches távozik a 
posztjáról. Sean Bratches 
2017ben kezdett el a For
mula–1ben dolgozni Ross 
Brawn és Chase Carey olda
lán, s feladata a sorozat be
vételeinek növelése volt. Az 
ESPN korábbi vezetőjével 
kapcsolatban azonban már 
2019ben felröppentek azok 
a hírek, melyek szerint sze
retne több időt tölteni a csa
ládjával, és az elmúlt napok
ban már lehetett számítani 
a távozására. Bratches nem 
szakad el teljesen a királyka
tegóriától, hiszen amerikai 
otthonából tanácsadóként 
továbbra is segíteni fogja a 
kereskedelmi ügyekért fele
lős csoportot.  NSO

Fodor Antal  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Silje Solberg  FOTÓ: N. S./T. A.

Debreceni éremre is van esély
Becsky István maga 
is jól tudja, mekkora 
élményt jelent részt 
venni egy Diákolimpi-
án.

KOSÁRLABDA. Debrecenben 
rendezik meg a 2019/2020. 
tanév Kosárlabda Diákolim
pia Országos Döntőjét január 
23. és 26. között. 

A küzdelmeket a Debreceni 
Egyetem Kossuth Lajos Gya
korló Gimnáziuma és Általá
nos Iskolája, valamint a Tóth 
Árpád Gimnázium tornacsar
nokában tartják. Az esemé
nyen az V-VI. korcsoport „A” 
kategóriás kosarasai mérik 
össze tudásukat. 

A verseny részleteiről saj
tótájékoztatón számoltak be 
hétfőn a sportuszodában. 

– Ahogy azt sokan tudják, a 
kosárlabda igen közel áll a szí
vemhez, így természetesen 
ez az esemény is. Magam is 
hat alkalommal vettem részt 
Diákolimpián, kétszer sike
rült is azt megnyernünk. Fe
lejthetetlen élmény egy ilyen 
nagyszabású verseny, mely 
ráadásul igen nagy presztízs
zsel bír. Debrecenben számos 
Diákolimpiát rendeztünk 
már, bízunk benne, ezúttal is 
méltó helyszíne tudunk lenni 
a megmérettetésnek – mond
ta Becsky István, aki a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö
vetségének elnökségi tagja, 
valamint Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Ifjúsági és Sport
bizottságának elnöke.

Kiderült, 157 csapat je
lentkezett a küzdelmekre, 
ezekből a legjobb nyolc fiú és 
nyolc leány együttes jutott 
be a döntőbe. Mindkét fron
ton van cívisvárosi induló, 
az uraknál és a hölgyeknél 
is a Tóth Árpád Gimnázium 
(TÁG) képviseli a megyei 

színeket. Becsky szerint bár 
ebben a sorozatban nehéz 
megjósolni a végső sorrendet, 
mégis amondó, van remény 
debreceni éremre.

A színvonal garantált
Rozsondai Tibor, a HajdúBi
har Megyei Diáksport és Sza
badidő Egyesület főtitkára 
megköszönte a támogatást 
a városnak, majd elárulta, 

már maga a megnyitó is ku
riózum lesz, nem mindenna
pi fellépővel. – A résztvevők 
közül sokan már most az 
NB I.ben szerepelnek, így a 
színvonal garantált. Az V-VI. 
korcsoport egyébként a kö
zépiskolásokat jelenti, a deb
receni TÁGos fiú csapatot 
Ráthonyi Tamás és Kovács 
Balázs edzi, míg a lányok tré
nere Kozák István. Vasárnap, 

a legjobb négy küzdelmeire 
a TÁGban kerül majd sor, 
ahogyan az eredményhirde
tésre is. A résztvevőknek kü
lönböző kedvezményekkel 
és kiállításokkal kedveske
dünk.  SZADÓ

Soós Ádám (balról), Becsky István és Rozsondai Tibor a sajtótájékoztató közben  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A képen jobbról: Salánki László edző, Nagy Tímea, Bernáth Attila, Nagy 
Bence és Deél Szabolcs edző  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Remek teljesítmények 
a magyar bajnokságon
ÖKÖLVÍVÁS. Több öklözőjével 
képviseltette magát a Madár
fészek bokszklub a magyar 
bajnokságon. Nagy Tímea 75 
kilóban aranyérmet szerzett, 
miután a döntőben legyőzte 
a vbezüstérmes Ambrus Vik
tóriát.

Bernáth Attila 52 kgban 
– az elődöntőben Virbán Gá
bort, a többszörös magyar 

bajnokot győzte le – a finálé
ban az ugyancsak sokszoros 
bajnok Szaka Istvántól meg
osztott pontozással kapott ki.

Nagy Bence +91kgban, a 
király kategóriában lépett a 
dobogó legfelső fokára. Bence 
négy mecset bokszolt, a dön
tőben a tavalyi vbrésztvevő 
Fehér Koppányt múlta felül. 
 HBN

Kedvező helyzetben a 
HTE, hátrányban a DEAC
FUTSAL. Múlt hétvégén ren
dezték a női futsal Magyar 
Kupa harmadik fordulóját: a 
felek már a négy közé jutásért 
csatáznak, és még állva van a 
DEAC, valamint a HTE is. 

A debrecenieknek a Tol
naMözs otthonában volt 
jelenésük vasárnap. Üveges 
Katalin tanítványai félidő
ben még 1–0ra vezettek, a 
végén azonban 4–3ra alul
maradtak. „Úgy gondolom, 
nem érdemeltünk veresé
get. Igaz, rengeteg hibával 
játszottunk, rendezetlenül 
és fegyelmezetlenül véde

keztünk, illetve a helyzet
kihasználásunk is kataszt
rofális volt. Szerencsére 
lesz még egy visszavágó, és 
remélhetőleg hazai pályán 
már sokkal könnyebb dol
gunk lesz” – nyilatkozta a 
DEAC honlapjának a csapat 
vezetőedzője.

A Hajdúböszörmény hely
zete valamivel kedvezőbb 
a visszavágó előtt, ugyanis 
Quirikó Vivien alakulata 1–1
es döntetlent ért el az első 
meccsen, hazai pályán a jó 
erőből álló, az NB I.es tabel
lán második Astra ellen.  HBN

Boriszov két hónapra kidőlt
Számottevő változá-
sok történtek a DEAC 
élvonalbeli kosárcsapa-
tánál.

KOSÁRLABDA. Jelentős átala
kulásról számolt be a DEAC 
játékosainak a hétfő regge
li edzés előtt Becsky István 
szakosztályvezető. Bejelen
tése elsősorban az edzői stáb 
összetételét érintette, de a 
játékoskerettel kapcsolatban 
is közölt fejleményeket – írja 
honlapján a klub.

Új másodedző
Kovács Adrián munkáját a 
másodedző pozíciójában 
Justinas Spokas helyett And
jelko Mandics segíti a to
vábbiakban. A 43 éves szerb 
tréner nem lehet ismeretlen 
a hazai kosárlabdabarátok 
számára, hiszen tavaly no
vemberig a Szedeák együtte
sét irányította. Ugyancsak a 
kispadra érkezik Lekli József, 
aki játékosként több A cso
portos alakulatban is meg
fordult, edzőként pedig a Va

sasnál, illetve Nyíregyházán 
dolgozott.

Berényi Sándor és Kádár 
Tamás maradnak a klubnál, 
de feladatkörük jelentősen 
csökken a felnőtt csapat éle
tében. Előbbi innentől első
sorban akadémiai feladatai
ra és az U16os válogatottra 
koncentrál, utóbbi pedig a B 
csoportban szereplő fiatalo
kat igyekszik legjobb tudása 
szerint felkészíteni.

Ami a játékoskeretet ille
ti, a DEAC montenegrói hú
zóembere, Milos Boriszov 
gerincproblémái miatt mini
mum két hónapot kényszerül 
kihagyni, őt a legkedvezőbb 
forgatókönyv szerint is csak 
áprilisban láthatják a pályán a 

szurkolók. Pótlá
sáról egyelőre 
nem döntött 
a vezetőség. 

 HBN

Milos Boriszov gerincproblémákkal küszködik  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Gurisatti Gréta  FOTÓ: N. S./T. A.

Jöhet a franciák elleni 
negyeddöntő az Eb-n
Bíró Attila szerint még 
csak most kezdődik 
igazán számukra a kon-
tinenstorna.

VÍZILABDA. Mint ismert, a 
szerbek elleni papírforma 
győzelemmel (27–0) fejezte 
be a csoportkört vasárnap 
a magyar válogatott a Duna 
Arénában zajló vízilabda Eu
rópabajnokság női tornáján.

A magyarok a keddi ne
gyeddöntőben, 19 órától a 
franciákkal találkoznak (élő 
M4 Sport), várható sikerüket 
követően pedig a világbaj

noki ezüstérmes spanyol és 
a görög csapat párharcának 
továbbjutójával csapnak ösz
sze. Franciaország a B cso
port negyedik helyén zárta 
az első kört, két győzelem 
mellett háromszor kikapott 
a csapat.

Bíró Attila szövetségi ka
pitány elmondta, az Euró
pabajnokság még csak most 
kezdődik, a legfontosabb 
pedig az, hogy a gárda véde
kezésben tovább fejlődjön, 
támadásban pedig az eddi
gieknek megfelelően minél 
kevesebb hibát kövessen el. 
 HBN

Látogasson el hírportálunkra!
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Ott a tojáshéj a fenekükön
A debreceni állatkert-
ben tavaly emlősök, 
tollasok és hüllők soka-
sága látott napvilágot.

DEBRECEN. Az intézmény jú-
liusban bemutatott aráinak 
nemcsak a szárnya, de még 
„a füle is zöld”. Utóbbi sok 
kis patásra is érvényes, akik 
szintén 2019-ben szippan-
tották be először a Nagyerdő 
friss levegőjét. Közülük az 
első nagy meglepetést az a 
recészsiráf-bébi okozta, aki 
februárban figyelemre méltó, 
175 centis magassággal érke-
zett a világra. 

Márciusban a mókás, ám 
olykor szemtelen gyűrűs-
farkú makik háznépe bővült 
három aprósággal. A húsvét 
sztárja az áprilisban szüle-
tett wallisi feketeorrú bárány 
volt. A különleges fajtájú ap-
rócska juh bohókás külsejé-
vel azonnal belopta magát a 
látogatók szívébe, ám nem 
sokáig tarthatta meg az állat-

kert legifjabb lakója címet, 
hiszen májusban már egy 
tarka lámacsikó érkezéséről 
adhattunk újabb örömhírt. 
Ekkortájt derült rá fény, 
hogy az egyik Benett-kengu-
ru erszénye is rejteget egy új 
lakót.

Mi sem bizonyítja jobban, 
hogy a lámák otthon érzik ma-
gukat a cívisváros tüdejében, 
minthogy június elején meg-
érkezett a következő utód, 
aki már világrajövetelével is 

páratlan élményben részesí-
tette a látogatókat, hiszen a 
szemük láttára született. Az 
utolsó tavaszi hónap végén 
nem kevesebb, mint egy tucat 
virgonc minnesotai törpema-
lac folytatta a sort, ekkor már 
biztosan látszott, hogy 2019 a 
bébibumm éve lesz az intéz-
mény történetében. 

Ritka jövevény okozott 
további izgalmakat a nyár 
elején egy játékos jávoran-
tilop-borjú személyében, a 
későbbiek során pedig egy 
júliusi szamárcsikó egész-
ségének örvendezhettünk. 
Tavaly a zászlósfarkú kolobu-
szok is gyermekvállalásra ad-
ták a fejüket, a legmelegebb 
hónapban így héttagúra bő-
vült a család, amely azonnal 
féltő gondoskodásába vette a 
hófehér bundás újszülöttet. 
Alaposan kimaxolta a cuki-
ságfaktort egy mosómedve-
kölyök nyár közepén, tovább 
gyarapítva az ország legnépe-
sebb állományát. Az arák sem 
hagytak fel a létszámbővítés-

sel, szeptemberben kikelt 
három sárga-kék tollazatú 
fióka, hogy tovább fokozza a 
madárlármát. Hamar hatal-
mába kerítette rajongóit az 
októberi születésű tapírlány, 
Melitta is, aki csíkos bundájá-
val és érdeklődő tekintetével 
kétség kívül az állatkert egyik 
legbájosabb teremténye. 

A hüllők háza táján sem 
volt eseménytelen az esz-
tendő, a gabonasiklók felől 
júliusban kaptuk a gólyahírt, 
a nyár utolsó havában egy 
nőstény tokee-gekkó rakott 
tojásokat, míg novemberben 
egy szemet gyönyörködtető 
madagaszkári nappali gekkó 
kicsinyei bújtak ki a tojásból.

Komoly létszámmal bővült 
tehát a nagyerdei állatkert 
népessége, ezzel hozzájárul-
va a fajvédelem nemes kül-
detéséhez.  TARI NÓRA

A világ egyik legkedveltebb juhfajtája Svájcból származik  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Sudárnak született  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A jávorantilop üzeni, ne fotózzák profilból!  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A kolobuszcsalád tavalyi sarja  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Csöppnyi, ám feltűnő szépség  FOTÓ: DEBRECENI ÁLLATKERT

Kedves teher a gondozó vállán  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Szemtől szemben  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Zsebibaba jelenthet 
  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Csimpaszkodásból jelesre vizsgáz-
tak a gyűrűsfarkú makibébik  
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Impozáns ifjakkal gazdagodott az arák családja  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Malacka(valkád)  

 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Látogasson el hírportálunkra!
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Példaértékű a tinédzser lovas lány kitartása
Nagy Anett Ildikó 
számára meghatározó 
pillanat volt, amikor 
először lóhátra ültették.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Napjaink-
ban a munka és a hobbi össze-
egyeztetése a legtöbb ember 
életében egy nehéz feladat, 
ezért is példamutató, amit 
Nagy Anett Ildikó, a hajdúbö-
szörményi tinédzser elért az 
életében. A fiatal lány néhány 
hónap múlva fogja betölte-
ni a tizennyolcadik életévét, 
azonban nem a szórakozás és 
a fiatalkori „csavargás” tölti 
ki a mindennapjait. Jelenleg 
egyszerre több mindennel 
foglalatoskodik: tanul, dolgo-
zik és kedvenc hobbijának, a 
lovaglásnak él. – Hároméves 
lehettem, amikor a nagyszü-
leim először lóra ültettek, az-
óta imádom a pacikat, eleinte 
szabadidőmben lovagoltam, 
majd később, mondhatni két 
éve díjugrató versenyekre já-
rok. Eddig még csak a környe-
ző települések megméretteté-
sein indultam: Mikepércsen, 
Nyíregyházán, Folyáson, de a 
jövőben nagyobb versenyek-
re is szeretnék eljutni, a Pest 
környékén megrendezett re-
gionális, országos díjugrató 
versenyekre – avatott be min-
dennapjaiba a hajdúböször-
ményi lány. 

Munka tanulás mellett
Anett tizenöt éve lóháton 
ülve a legboldogabb, a nagy-

szülei gyermekkorában há-
tasokkal foglalkoztak, így 
került ő is közelebb a pacik-
hoz, amit azóta is köszön az 
őseinek. – Tanulás mellett 
napi szinten nem tudok a 
hátasokkal lenni, heti szin-
ten foglalkozok velük, mert a 
sportedzői tanfolyam mellett 
kevesebb időm van, azon-
ban ahogy meglesz az utolsó 
vizsgám, első utam a három 
lovamhoz fog vezetni – hang-
súlyozta.

– Nemrégiben költöztünk 
el Hajdúböszörménybe, előt-
te Hajdúdorogon laktunk 
a családommal, így a pacik 
még Hajdúdorogon vannak, 

ezért sem tudok annyi időt 
tölteni velük, mint régen. Az 
álmom, hogy létrehozzak egy 
saját egyesületet, ahol gyere-
keket, felnőtteket egyaránt 
megtaníthatok lovagolni, és 
lehetőségem nyíljon segíte-
ni abban, hogy levetkőzzék 
félelmeiket. Három csodála-
tos lóval büszkélkedhetem: 
Titok, egy hároméves nonius 
kanca, Alkony, aki egy két-
éves sportfélvér pej és végül, 
de nem utolsósorban Foltos, 
a pejtarka sportpóni, aki tíz-
éves kora ellenére is verse-
nyez. Ritka az a póni, amelyik 
versenyez, tudniillik, nagyon 
lusta, makacs állatok, viszont 

Foltos nem volt betörhetetlen 
– fűzte hozzá mosollyal az ar-
cán Anett.

Edzői bizonyítvány
A tizenhét éves energiával 
teli lány mindene a lovag-
lás, imádja az állatokkal való 
együttműködést, nem esik 
nehezére az állatok tisztán 
tartása, etetése, örömét leli 
benne. Fiatal kora ellenére 
is sokan megkeresik, hiszen 
többen szeretnének meg-
tanulni lovagolni, mint azt 
gondolnánk, egyszerűen ter-
metükből adódóan félnek 
a hátasoktól, ehhez kérnek 
segítséget Anettől. – Ma még 

hobbiból tanítom a vendé-
geket a lovaglásra, viszont 
ahogy a kezemben tudha-
tom az edzői bizonyítványt, 
onnantól kezdve valódi edző 
szeretnék lenni. Tudod mi-
lyen, ha féltenek a szülők 
a „veszélyes” helyzetektől, 
édesanyám mindig is támo-
gatott, édesapám eleinte nem 
szerette, hogy lovagolok, de 
idővel rájött, hogy ebben ta-
lálom meg az igazi boldogsá-
got – mondta.

Közös lovarda
– Természetesen nem köny-

nyű össze-
egyeztetni 

a tennivalóimat, de bízom 
benne, a jövőben meg lesz 
ennek a gyümölcse. Sokszor 
kell a barátaimnak nemet 
mondani egy-egy találko-
zásra, mondhatni háttérbe 
szorulnak a családtagok, ba-
rátok, viszont mindvégig tá-
mogatnak, mert tudják, min-
dent megteszek, hogy több 
időm legyen rájuk is. Pillanat-
nyilag egy nyúltenyésztőben 
dolgozok, mellette tanulok 
a vizsgáimra, és minimum 
kétnaponta meglátogatom 
a paripákat, elvégzem az ot-
tani teendőket, viszont nem 
bánom, hogy egyszerre ennyi 
mindent csinálok. Van egy 
barátnőm, aki hamarosan 
kezdeni fog az egyetemen, 
lovassportszervező szakon, 
és ha minden jól megy, ak-
kor a jövőben szeretnénk egy 
közös lovardát, ami reméljük 
nem csak egy álom marad 

a sok közül – 
ny i l a t ko z t a 
végül.  
 NAGY EMESE

Anett már gyermekkora óta imád lovagolni, azonban csak néhány éve versenyez  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Anett minden szabadidejét a kedvencei társaságában tölti  
 FOTÓ: PAPP GÁBOR

373371

HIRDETÉS
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gyar vígjáték 16.15 Kincsem  magyar 
kalandfilm 18.45 Beépített szépség  
amerikai akcióvígjáték 21.00 Ocean‘s 
Twelve – Eggyel nő a tét  amerikai 
krimi 23.30 Gyémánthajsza ame-
rikai–angol vígjáték 1.25 Bosszú sze-
retetből amerikai 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 
Egyenes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz 

 21.30 Columbo  23.40 Hazahú-
zó 00.50 700-as klub  

06.00 Jóbarátok  06.30 Jóba-
rátok  07.00 Jóbarátok  07.30 
Jóbarátok  08.00 Jóbarátok  
08.30 Agymenők  08.55 Agy-
menők  09.25 Szívek szállodája 

 10.20 Szívek szállodája  11.20 
Castle  12.20 Castle  13.10 Szel-
lemekkel suttogó  14.10 Lucifer  
15.10 Lucifer  16.05 A mentalista 

 17.05 A mentalista  18.00 Cast-
le  19.00 Castle  20.00 Észbon-
tók  21.00 Millió dolláros bébi  
23.50 Végső állomás 3.  01.45 Ész-
bontók  02.30 Lucifer 

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 hírösszefog-
laló, sporthírek, tőzsdehírek 18.00–
20.00 Best FM kívánságműsor Mv.: 
Szilágyi Ilona (Kívánságvonal: 500-
540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046) 
20.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat (ajánlóműsor) 
9.00 Napszemle (ism.) 9.15 Esti Közel-
kép – háttérmagazin (ism.) 9.40 Első 
kézből (ism.) 9.45 Hajrá – sporthírek 
(ism.) 9.55 Siker – gazdasági műsor 
(ism.) 10.05 Képújság 17.30 Kirakat 
17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 Épí-
Tech – Veszprém TV magazinja 18.15 
Debreceni Színképek (ism.) 18.45 Esti 
ajánló 18.49 Időjárás 18.52 Első kéz-
ből 19.00 Napszemle 19.15 Esti közel-
kép – háttérmagazin 19.41 Esti ajánló 
(ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker (ism.) 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Idő-
járás 20.18 Erőnk Forrása – történel-
mi egyházak műsora 21.15 A modern 
cirkusz atyja 22.00 Napszemle (ism.) 
22.15 Esti Közelkép – háttérmagazin 
(ism.) 22.40 Első kézből (ism.) 22.45 
Hajrá – sporthírek (ism.) 22.55 Siker 
(ism.) 23.05 Kirakat 23.10 Képújság

Cinema City 
ÁROK  

 95 perc/Thriller 
• 2D (hang: magyar) 18.20 20.15

AZ ÁTOK HÁZA  
 94 perc/Horror  

• 2D (hang: magyar) 20.30

BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ  
 122 perc/Akció, Vígjáték 

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

BOTRÁNY  
 109 perc/Életrajzi 

• 2D (hang: magyar) 13.40 18.15

DOLITTLE  
 102 perc/Vígjáték 

• 4DX 3D (hang: magyar) 17.00 
• 3D (hang: magyar) 15.30 19.50 
• 2D (hang: magyar) 13.20 17.40

JÉGVARÁZS 2  
 103 perc/Animációs családi 

kaland vígjáték 
• 3D (hang: magyar) 13.00 
• 2D (hang: magyar) 16.10

JEXI – TÚL OKOS TELEFON  
 84 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 16.00

JUDY 
 118 perc/Dráma 

• 2D (hang: magyar) 13.30 17.50 
   20.20

JUMANJI – A KÖVETKEZŐ 
SZINT  

 123 perc/Akció, kaland, 
vígjáték 
• 3D (hang: magyar) 17.00 
• 2D (hang: magyar) 14.30 19.30

KÉMESÍTVE  
 104 perc/Akció, kaland, 

animációs 
• 2D (hang: magyar) 16.00

SEVELED  
 96 perc/Romantikus vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 15.10

STAR WARS: SKYWALKER 
KORA  

 142 perc/Akció, kaland, 
fantasy 
• 3D (hang: magyar) 17.10 
• 2D (hang: magyar) 14.20 20.00

TŐRBE EJTVE  
 130 perc/Bűnügyi 

• 2D (hang: magyar) 13.30 17.15 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   19.50

Sudoku

6 5 2

8 3 4 2 5 1

3 4

6 7 3 2

1 7 9

2 5 6 8 1

1 9 3

4 3 6

2

2 8

4 7 2 1

9 6 8 4

4 3 5

5 7 4

6 7 8

6 9

1 5

1 4 3

6 1 5 2 3 4 9 7 8

4 3 7 9 8 5 6 1 2

8 2 9 6 7 1 5 4 3

7 4 3 8 1 6 2 5 9

9 6 8 7 5 2 4 3 1

2 5 1 4 9 3 8 6 7

3 7 6 5 2 8 1 9 4

5 9 2 1 4 7 3 8 6

1 8 4 3 6 9 7 2 5

8 7 5 2 4 6 1 3 9

4 1 3 7 8 9 6 2 5

9 2 6 3 1 5 8 4 7

1 6 8 5 3 7 4 9 2

3 9 7 1 2 4 5 8 6

5 4 2 6 9 8 3 7 1

6 3 9 4 7 1 2 5 8

2 8 1 9 5 3 7 6 4

7 5 4 8 6 2 9 1 3

MOZIműsor
A

MEGFEJTÉS
MÁSODIK

RÉSZE K ÖLT,
FÉRCEL

GEORGE....,
ANGOL
ÍRÓ V.

CSAK A
SZÉLEIN
NAGY!

MUTATÓ-
SZÓ

ÜLEDÉKES,
HOMOKOS

TALAJ

BECÉZETT
VALÉRIA

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE

EGYIK VÉR-
CSOPORT

ORVOSI
MÛSZER

A
KANALAZZA

ADU

ESZTENDÕ

A KÉPZELET
ALKOTJA

EGYTÁL-
ÉTEL

ELLEN-
ÕRZÕBE

BEJEGYEZ
HEVÜLET

EGYSZERÛ
GÉP

FÉLÉDES!

VACAK

CSAPAT-
TAG!

ILJUSIN
GÉPE

KIFUTÓ-
FIÚ

GABONA-
FAJTA

KULCSÁR...,
MODELL

TÁRGYRAG

KÖRZETI

GÖRÖG
EREDETÛ
FÉRFINÉV

KEREK
SZÁM

EGRY
MÁRTA

PAPÍRRA
VET

MINDEN
RENDBEN

INDULAT-
SZÓ

TARIFA

KERGET,
HAJSZOL

SZEZONOK,
ÉVADOK

MAJD,
KÉSÕBB

RITKA NÕI
UTÓNÉV

NÖVELI A
TÉTET

RETTEGNI
KEZD!

ITATJA AZ
EGEREKET

NYUGAT

AMERIKAI
FÉRFINÉV

TÜSKÉS-
HÁTÚ

EMLÕS

BOLON-
DOZÁS

...LESZ,
NEKED
ADOM

EGYSEJTÛ

MILYEN,
MIFÉLE

MISKOLCI
EGYETEMI

NAPOK

BECÉZETT
FÉRFINÉV

FÓBIÁK

TISZTES-
SÉG,

ERKÖLCS

ÉJFÉLIG

KIEJTETT
HANG

MÚLT IDÕT
JELÖLI

EGY...,
RÖVID IDEIG

HAJDÚ-BIHARI

Kezdő Haladó

BEST FM 

DTV 

17. 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.

17. feladat

Kezdőknek, 17. Haladóknak, 17. Megfejtések, 288. számú feladat

A feladvány Csernus Imre 
gondolatát rejti.

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

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

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

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

2020. január 19., vasárnap:
1, 5, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 
34, 40, 44, 47, 51, 52, 57, 58, 74, 79
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk
HAJDÚ-BIHARI

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

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

2020. január 21., kedd

vezető műsor 14.30 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság 15.40 Érték 15.50 Fel-
vezető műsor 16.00 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság 17.10 Érték 17.20 Fel-
vezető műsor 17.30 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság 18.40 Érték 18.50 Fel-
vezető műsor 19.00 Vízilabda Euró-
pa-bajnokság 20.10 Érték 20.30 Át-
igazolás 21.05 Sporthíradó 21.30 Fra-
di Tv 22.00 Vízilabda Európa-bajnok-
ság 23.30 Vízilabda Európa-bajnokság 
00.55 Női kosárlabda Euroliga

6.00 Sajtóklub ism 7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism. 8.00 Hí-
rek 8.05 Címlap ism. 8.30 Paletta 
ism. 9.00 Hírek 9.05 Sajtóklub ism. 
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásár-
lási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Pa-
naszkönyv ism. 12.00 Híradó 12.30 
Munkavállalók világa ism. 13.00 Hírek 
13.05 Főhős ism.  14.00 Hírek 14.05 
Bayer show ism.  15.00 Híradó 15.25 
Sporthírek 15.30 Soroló ism. 16.00 
Hírek 16.05 A nyolcas ism.  16.30 
Budapesti srácok 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 Sporthí-
rek 19.30 Magyarország élőben 20.00 
Hírek 20.05 Riasztás  21.00 Hírek 
21.05 Keménymag  22.00 Híradó 
22.25 Sporthírek 22.30 Globál 23.00 
Hírek 23.05 Magyarország élőben ism. 
23.30 Plusz mínusz ism. 0.00 Híradó 
0.25 Sporthírek 0.30 Globál ism. 

6.20 Én és a hercegem 4. – Elefánt-
kaland  amerikai romantikus víg-
játék 8.10 Ámbár tanár úr  magyar 
vígjáték 9.55 A Heineken-emberrab-
lás  amerikai–holland–belga–angol 
akcióthriller 11.50 Hoki-koki  ameri-
kai vígjáték 13.45 Kalandorok  ma-

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 Élő egyház 11.00 Híradó 
11.15 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.33 Ma 
délelőtt 11.35 Kárpát Expressz 12.00 
Déli harangszó 12.01 Híradó 12.39 
Nemzeti Sporthíradó 12.52 V4 Hír-
adó 12.57 Ma délután 13.00 Híradó 
13.17 Ma délután 13.30 Hírek 13.33 
Ma délután 14.00 Híradó 14.19 Most 
történik 14.30 Hírek 14.33 Ma délután 
14.35 Világ 15.00 Híradó 15.15 Most 
történik 15.30 Hírek 15.33 Ma délután 
15.35 Élő egyház 16.00 Híradó 16.15 
Most történik 16.30 Hírek 16.33 Ma 
délután 16.35 Kárpát Expressz 17.00 
Híradó 17.16 Ma délután 17.30 Hírek 
17.33 Ma délután 17.34 Magyar gazda 
agrármagazin 17.54 Ma este 18.00 Hír-
adó 18.29 Nemzeti Sporthíradó 18.43 
Ma este 19.00 Hírek 19.03 Ma este 
19.05 Család’20 19.30 Híradó 20.31 
Ma este 21.00 Híradó 21.26 V4 Híradó 
21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 
Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó 
23.20 Angol nyelvű hírek 23.33 Né-
met nyelvű hírek 23.42 Orosz nyelvű 
hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 23.56 
Ma éjjel 00.00 Himnusz 

05.10 Vízilabda Európa-bajnokság 
06.30 Sporthíradó 07.00 Sporthír-
adó 07.35 Átigazolás 08.05 Kosár-
labda magazin 09.05 Kézilabda ma-
gazin 10.00 Sporthíradó 10.30 Vízilab-
da Európa-bajnokság 12.00 Ifjúsági Té-
li Olimpiai Játékok Felvételről 13.00 
Sporthíradó 13.30 Jövünk! 14.10 Fel-

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

Tv- és rádióműsor

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

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo – III. évad  

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

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.20 Az erdők megmentése  
francia ismeretterjesztő so-
rozat

14.15 A hegyi doktor – IV. évad  
német családi filmsorozat

15.05 Sorsok útvesztője  
török tévéfilmsorozat

16.00 Don Matteo – III. évad  
olasz tévéfilmsorozat

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

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor – IV. évad  

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

angol bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.15 Kenó  
22.25 Velvet Divatház IV.  

spanyol tévéfilmsorozat
23.15 Magyarország szeretlek! 
00.50 Hogy volt?!
01.45 Rúzs és selyem 
02.15 OJD – Irodalom és könyv 26 

percben

09.00 Mickey egér játszótere 
09.25 Barátaim: Tigris és Mici-

mackó  
09.50 Sam, a tűzoltó  
10.00 Tickety Toc 
10.25 Bing
10.30 Luna Petunia 
10.55 A legkisebb Ugrifüles
11.05 Vízipók-Csodapók 
11.10 A Kiscsacsi kalandjai 
11.15 Mekk Elek, az ezermester
11.25 Mondák a Magyar Történe-

lemből 
11.35 Trombi és a Tűzmanó I 
11.40 Kérem a következőt!  
11.55 Üzenet a jövőből 
12.20 A szárnyalók  
12.45 Kemy, a felfedező 
12.55 Kemy, a felfedező 
13.15 Sziklaszirti mesék
13.30 Bubbi Guppik
13.55 Bobby és Bill
14.20 Apollo és a csodabogarak
14.45 RoboVonatok  
15.00 Umizoomi csapat  
15.25 Laura csillaga  
15.45 Sammy és barátai  
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.10 Bubbi Guppik
16.35 Erdei tesók 
17.00 Szófia hercegnő  
17.25 Kutyapajtik 
17.50 Mickey egér játszótere 
18.10 Barátaim: Tigris és Mici-

mackó  
18.35 RoboVonatok  
18.50 44 csacska macska 
19.15 Sam, a tűzoltó  
19.25 Apollo és a csodabogarak
19.50 Bing
19.55 Hetedhét kaland
20.15 Tanárok gyöngye  
21.05 Én vagyok itt! 
22.30 Szellemekkel suttogó  
23.20 Kulisszák mögött  

04.50 Top Shop
05.15 Barátok közt  

magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

élő magazinműsor
09.05 Asztro Klub
10.05 Top Shop
12.25 Fókusz  

közszolgálati magazin
13.35 Drága örökösök  

magyar filmsorozat
14.45 Bátrak földje  

magyar filmsorozat
16.00 Az én kis családom  

török filmsorozat
17.10 Barátok közt  

magyar filmsorozat
18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz  

közszolgálati magazin
20.05 Drága örökösök  

magyar filmsorozat
21.15 Bátrak földje  

magyar filmsorozat
22.15 Barátok közt  

magyar filmsorozat
22.55 Házon kívül  

heti magazin
23.25 RTL Híradó – Késő esti ki-

adás
00.00 Beépített hiba  

amerikai vígjáték 
 Doc Sportello (Joaquin Phoe
nix), a lecsúszott, drogos ma
gánnyomozó piti ügyeken dol
gozik. Egy nap felkeresi őt 
az exbarátnője, Shasta Fay 
Hepworth (Katherine Waters
ton), és arra kéri, segítsen neki 
megtalálni az eltűnt, dúsgaz
dag barátját. A marihuánafel
hőbe burkolózó Doc aláme
rül az…

03.10 Amerika legviccesebb vi-
deói  
amerikai vígjátéksorozat

05.20 Családi Titkok  
magyar reality sorozat

06.10 Tűsarok – mini  
női magazinműsor

06.15 MOKKA  
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel 
hírműsor

06.55 MOKKA  
magazinműsor

08.45 MOKKACINO  
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Csapdába csalva VI.  

német doku-reality sorozat
11.15 Tények Plusz
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Walker, a texasi kopó V.  

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

amerikai akciófilm-sorozat
14.30 A vidéki doktor XIII.  

német filmsorozat
15.40 Amanda  

chilei romantikus filmsorozat
16.45 Remények földje  

török romantikus filmsorozat
18.00 Tények 

hírműsor
18.30 Tények Plusz
19.30 Mintaapák  

magyar fikciós sorozat
20.00 Exatlon Hungary  

extrémsport-reality
22.00 Drágám, add az életed!  

game show
23.20 Magánnyomozók II.  

magyar doku-reality sorozat
00.25 Családi Titkok  

magyar realitysorozat
01.30 Walker, a texasi kopó V. 
02.40 Tények Este 

hírműsor
03.20 A vidéki doktor XIII.  

német filmsorozat

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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Látogasson el hírportálunkra!

Egy csodás őszi nap emléke a Bükkben
A Debmut nyugdíjasklubja egynapos csodálatos kirándulá-
son vett részt a Bükkben a közelmúltban. A programban egri 
városnézés és múzeumlátogatás is szerepelt, természetesen 

a Hajdú-bihari Napló „jelenlétében” – tudatta lapunkkal Tóth 
József titkár és Trencsényi Csabáné asszisztens.  
 FOTÓ: HAJDÚ GABRIELLA

Üzenet
Petri György költőtől (1943–2000)

Két számot mondok: 
56
68
Összeadhatjátok, kivonhatjátok,
megoszthatjátok, megszoroz-
hatjátok. 
Csődöt mondott
aljasságotok számtalan tana.  
(A KIS OKTÓBERI FORRADALOM 24. ÉVFORDULÓJÁRA)

Képek a Naplóval
Küldjön fényképet az emlékezetes 
túráról!

Amikor kirándulni készülnek, ne felejt-
sék otthon a Naplót, s egy szép háttér 
előtt készítsenek csoportképet, ame-
lyen valaki a kezében tartja az újság 
címlapját. 

• Ha ezt a képet rövid információval 
(kik, mikor, hol jártak) elküldik nekünk, 
hamarosan viszontláthatják magukat 
a lapban. 

• E-mail-címünk a következő: naplo@
naplo.hu. 
• Lehetőség szerint ügyeljenek arra, 
hogy a kép technikailag minél jobb 
minőségű legyen, illetve minél több 
képpontot tartalmazzon (ellenőrizzék 
ezt a fényképezőgép vagy a telefon be-
állításainál), mert a gyenge minőségű, 
nagyon életlen, homályos, túl sötét, 
illetve kevés képpontot tartalmazó ké-
pek nem alkalmasak a nyomtatásban 
való megjelentetésre. 
 Köszönjük!

Egy gyermek érkezése a legnagyobb 
boldogság a család életében.  Arra 

 

hagyományos vagy digitális képet az  
új családtagról (legfeljebb egyéves  
korig), mellékelve hozzá a legfonto- 
sabb információkat: a gyermek és 

születési helyét és idejét,  
a család pontos lakcímét és  
telefonszámát. Mindössze ennyit 
kérünk, és a gyermek képe  
ingyenesen megjelenik  
a Hajdú-Bihari Naplóban!

      

A fotókat a naplo@naplo.hu e-ma
címére (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.) várjuk.

Küldjön nekünk babafotót

E-mailen érkezett

Ne féljetek! Tél után mindig tavasz jön
A félelem egyidős az emberi-
ség történelmével. Az ember 
már az Édenben, félelmében, 
menekülve rejtőzik Teremtő-
je elől. Későbbi korokban is 
a rosszat tevő vagy meggon-
dolatlan beszédű embert 
követte – mint árnyék – a 
félelem. S így van ez ma is, 
amiért nem győzzük bátorí-
tani egymást, jobb esetben a 
krisztusi szeretettel. 

Félünk olykor értelmetle-
nül, betegesen is. Szeretetlen 
és figyelmetlen világunkban 
elfordul az ember az em-
bertársától is, félve ragályos 

betegségtől. Némelykor 
elolvasva gyógyszerkészít-
mények hosszú leírását, 
félelem foghat el – csak nem 
én vagyok az a tízezerből az 
egy…? Orvosi beavatkozás 
elől is sokan menekülnének, 
amíg tudatosul a kikerülhe-
tetlen – jöjjön, aminek jönnie 
kell. Bizakodás a „gyógyul-
tan távozott” minősítésben, 
ritkábban megjelenik a 
legsötétebb ellenségtől, a 
haláltól való félelem kísérte-
ties ördöge. 

Rohanó és hajszolt vilá-
gunkban útra kelve merül fel 

a kérdés – visszaérkezem-e ép-
ségben? –, bátorítással a hosz-
szú útra induláskor felhangzó 
elköszönés – visszavárunk! 
– toldalékával. Felismerve 
félénk szívünk gyengeségét, 
ismerve a való világ szorongá-
sokat kiváltó légkörét, helyes 
diagnózis nyomán, marad a 
kérdés: lesz-e kimenekedést, 
gyógyulást hozó terápia? 
Mindent napokra lebont-
va kell(ene) igyekeznünk 
figyelni magunkra, másokra 
és mindenkire a félelemtől 
mentes életért. A tél hidegé-
től félő, didergő embereket 

látva, tartozunk is együttérző 
szívvel, segítésre készen. Így 
fordulhat örömre bátorodva a 
segítségre szorultak és segítők 
szíve alkalmas időben, túlélés 
reményében. Idősebbek 
tapasztalata, hogy a tél után 
mindig tavasz jött és jönni fog, 
s jól tesszük, ha figyelünk erre 
kint dideregve vagy meleg 
szobánk belsejében. 
 SZÁSZ FERENC, BAGAMÉR

VILÁGGAZDASÁG ADÓ 2020
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL

RENDELJE MEG A WWW.LAPCENTRUM.HU OLDALON!

INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL

A VG ADÓ 2020 
az év végén elfogadott 

adó- és járuléktörvények 
összes módosítását 

tartalmazza.

4165 Ft4900 Ft helyett
    most

Az egyetlen 
kiadvány a teljes 

hatályos
 joganyaggal
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HOT! ÉS FANNY EGYÜTT
AKCIÓS ÁRON

Csak325 Ft

Keresse az újságárusoknál!

374824
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Mindig velünk maradsz.”

„Az elmúlással csak 
az élet ér véget, 
a szeretet nem.” 

378448

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, 

dédipapánk, apósom, testvérünk,

HAJDU FERENC
a Debreceni Ruhagyár nyugdíjasa

86 éves korában elhunyt. 
Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 

2020. január 24-én 10.30 órakor lesz a Köztemető 1-es számú 
ravatalozó terméből polgári szertartás szerint. 

A gyászoló család

„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.” 
(Dosztojevszkij)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

JUHÁSZ GYULA
nyugdíjas rendőr alezredes

92 éves korában elhunyt. 

Szeretett halottunk temetése 2020. január 23-án 11 órakor lesz 
a Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből. 

A gyászoló család
378466

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

376358

Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték
és szerették, hogy

94  éves  korában,  rövid  szenvedés  után,  csendesen  elhunyt.  Szeretett
halottunk    hamvasztás    utáni    búcsúztatása    2020.    január    23-án,
csütörtökön   13:00   órakor   lesz   a   Debreceni   Köztemető   2-es   számú
ravatalozó termében a református egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

CSETREKI LAJOS
volt tépei lakos

376634

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk

86 éves korában csendben megpihent.
Szeretett halottunk temetése 2020. január 20-án

szűk családi körben megtörtént.

A gyászoló család

RÓTH LÁSZLÓ

376607

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és
tisztelték, hogy

életének 86. évében, türelemel és méltósággal viselt súlyos betegségben
2020. január 03-án elhunyt.

Szeretett halottunkat szűk családi körben örök nyugalomra helyeztük.

A gyászoló család

DREMÁK ANDRÁSNÉ
Szabó Ilona

"Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még." 
                                                                              (Juhász Gyula)

376632

türelemmel és

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT 1949 ÓTA

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

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

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

péntek: 8.00–14.00-ig

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

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

www.hbmtemetkezes.hu
E-mail: info@hbmtemetkezes.hu 37
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Prof. Dr. Bagdy Emőke
Nő és a fér�: a boldogság forrása

2020. február 1., 18 óra
Belépőjegy: 

Elő�zetőknek: 1990 Ft  
(Elővételben: Kelet-Magyarország ügyfélszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.)

A helyszínen: 2500 Ft

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

MAGYARORSZÁG

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

ÉRTÉKESÍTÉSI 
VEZETŐT keres.

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

A „Content first”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. Ehhez természetesen 
elengedhetetlen a háttérben dolgozó támogató osztályok munkája 
és szakértelme is a mindennapi munkavégzés során. 

FELADATOK:
•A Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online jól működő értékesíté-

si csoportjának irányítása
•Az értékesítési folyamatok felügyelete, fejlesztése, hiányos-

ságok feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása és azok 
bevezetése,

•Az értékesítők fejlesztése, operatív irányítása és ellenőrzése,
•Havi és éves tervek teljesítése
•A helyi piaci feltételek figyelembevételével új termékek stra-

tégiájának kidolgozása, a jövőbeni minőségi és mennyiségi 
növekedés érdekében

•Új termékek bevezetése, kampányok koordinálása
•Piackutatás, a versenytársak piaci helyzetének felmérése

ELVÁRÁSOK:
•Felsőfokú végzettség
•Legalább 3 éves vezetői munkatapasztalat 
•B kat. jogosítvány
•Kreativitás
•Önálló, hatékony munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:
•Piacvezető, kimondottan stabil cég biztos háttere és kiépült 

infrastruktúrája,
•Szakmai megbecsülés, hosszú távú személyes fejlődés,
•Lendületes, kreatív csapat,
•Versenyképes fizetés és kimagasló juttatási csomag.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
•Debrecen

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy sikeres cég 
munkatársa lenni, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát – a pozí-
ció és fizetési igény megjelölésével – az alábbi e-mail címre: 
karrier@mediaworks.hu
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A kegyeleti hirdetéseket 
az interneten is megtekintheti: 

haon.hu/gyaszhirek/
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KÖZLEMÉNY

FEKETE
ruhák, blúzok, kabátok 36–60-ig.
FANTÁZIA DIVAT, KÁLVIN TÉR 3/B
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ÁLLAT
PERZSELT bőrű félsertés eladó, kiszállítás 
megoldható. Ár: 820 Ft/kg. 06/70/366-
7715

*378273*

BORJÚ- bárányhús, bőrös kacsa testháj in-
gyenes házhozszállítással eladó 30/644-
5843

*378358*

HÍZÓ fehér hússertés 120-140 kg-os 550 
Ft/kg, fehér mangalica 140-160 kg-os 600 
Ft/kg eladó. Érd.: 70/947-5699

*378676*

ÁLLÁST KÍNÁL

Győr-Moson-Sopron megyei 
partnerünkhöz azonnali kezdéssel 

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT
keresünk

gépkezelésre és minőségellenőrzési
munkára, ingyenes szálláslehetőséggel! 

A munka jellegéből adódóan elsősorban 
hölgyek jelentkezését várjuk!

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

37
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JÓZSAI Rózsás Csárdába konyhai kise-
gítőt keresünk. Érdeklődni : 06-20-945-
7202

*378504*

37
86

00Húsüzembe azonnali kezdéssel felveszünk 

csontozásban jártas szakmunkásokat,
versenyképes � zetéssel.

Érd.: 20/337-0574, 20/918-4983, Létai HH Kft.

OKTATÁST VÁLLAL

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES KÉPZÉS
 16–65 év közöttieknek

Tel.: 70/561-5575
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BÚTOR

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

SZOLGÁLTATÁS
ZUHANYKABINOK gyártása bármilyen 
méretben, már 25 éve. Ingyenes felmérés! 
Zuhanytálcák, kádak cseréjét is vállal-
juk.06308512360

*375095*

ÁCS-, tetőfedő mester 20 éves szakmai 
gyakorlattal, nagy referenciákkal munkát 
vállal. T: 0620/4617-629

*378479*

JÁRMŰKERESÉS
AUTÓBONTÓBA vásárolok kelet-nyugati 
autókat 5-30 Ft/kg áron, elszállítással. 
0630/219-2182

*378664*

VEGYES
BICSKÁKAT, késeket vásárolnék Ko-
csis, Szoboszlai, Némethi, Polyák stb. 
0630/979-9529

*377430*

NÖVÉNY
VETŐMAG! Fémzárolt lucerna és nap-
raforgó hibrid vetőmag kapható. Tel.: 
30/4524265, Cím: Kruppa-Mag Kutató 
Kft. Kisvárda, Jéki u. 63.

*377874*

ÉPÍTŐANYAG

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

*375905*

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

Megértésüket köszönjük!
341942

GARÁZS KIADÓ
GARÁZS kiadó Debrecen belvárosában, 
raktárnak is alkalmas. 06-30/263-2995.

*378472*
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REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma

Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

ÉvfordulóIdőjárás 

idojaras.haon.hu

Holdkelte:

Holdnyugta:

Napkelte:

Napnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN

Komádi

Vámospércs

Polgár

Téglás

január 21., kedd

SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

07:09

16:11

04:08

13:03

Ma frontmentes idő lesz. Már lehet bízni 
több-kevesebb-erősebb-szűrtebb napsütés-
ben is. A hosszú szürke, rétegfelhős időszakot 
követően igen kedvező hatású már a legkisebb 
napfény is.

Ma a kezdeti párásság, síkosság, 
ködfoltok után többnyire száraz 
vagy sónedves utakon közle-
kedhetnek az útnak indulók.

Vékonyodó rétegfelhő-
zet, esély a napsütésre.-4 °C

3 °C -3 °C  2 °C

-4 °C  1 °C

-4 °C  1 °C

-3 °C  2 °C -3 °C  3 °C

-3 °C  2 °C

-2 °C  3 °C

-2 °C  2 °C

Szürke, párás-
ság és szűrt 
napsütés is 
lehet.

Nagyobb esély 
napsütésre, 
csökkenő 
párásság.

Napsütés 
fátyolfelhők-
kel, gyengébb 
párássággal.

Borús, dél-
utántól szitáló 
havas- és ónos 
eső.

Vékonyodó 
felhőzet, de 
nagyrészt még 
felhős.

-4 °C  2 °C -2 °C  3 °C -3 °C  3 °C -2 °C  2 °C 0 °C  4 °C

Kedd reggel fagyos, 
ködös, szürke idővel indul 
a nap. Sűrűbb, zúzmarás 
ködfoltok is előfordulnak.

Napközben a helyenként 
egész nap megmaradó 
rétegfelhőzet mellett, 
lehet bízni itt-ott kiala-
kuló szűrt napsütés-
ben is.

Éjjel csillagfényes és kö-
dös, ködfelhős területek 
is előfordulnak. Fagyos 
lesz a hajnal.

-3 °C  2 °C  -2 °C  

Horoszkóp
A Mars és a 
Hold konjunk-
ciót alkot a 
mai napon, 

a tüzes bolygó felerősíti az érzéseit. A 
körülményektől függően előfordulhat 
otthoni súrlódás.

A Nap–Urá-
nusz kvadrát 
miatt most 
a személyes 

szabadság szinte kulcsfontosságú, és 
nem nagyon szeretne senkihez sem 
alkalmazkodni. 

A Merkúr az 
ön kilencedik 
sorsterületén 
halad át, ez 

különösen világnézeti kérdéseket érintő 
eszmecserékre alkalmas időszak. 

A Hold a Nyi-
las jegyén uta-
zik keresztül. 
Nyitottabbá 

válik, tudásszomja hatalmas, érdekli a 
világpolitika és az idegen kultúra. 

A Nap a 
hetedik 
sorsterületén 
vonul át, most 

az átlagosnál nagyobb szüksége van 
partnerre, valakire, aki segít megérteni 
önmagát. A partner a tükröt biztosítja a 
saját felfedezéséhez.

A Merkúr az 
ön hatodik 
sorsterületén 
halad át, ez 

egyike azoknak a napoknak, amikor 
mindenféle új ötlete támadhat a mun-
kája hatékonyabbá tételéhez.

A Nap az 
ön ötödik 
sorsterületét 
világítja 

meg, ez egy nagyon játékos nap lesz, a 
szokásosnál nagyobb kockázatot vállal 
szerelmi ügyeiben.

Ma a Merkúr 
az ön negye-
dik életterüle-
tén halad át, 

most a családi ügyek foglalkoztatják. 
Könnyedén meg tudja beszélni család-
tagjaival a változtatást. 

A Nap–
Uránusz 
kvadrátja az 
ön harmadik 

sorsterületét érinti, amely a közlekedést 
és a szóváltásokat, valamint a szomszé-
dokat jelöli.

A Merkúr az 
ön második 
életterületén 
halad át, ez 

egy jelentős nap a pénzügyek szem-
pontjából. Most kissé aggódik az üzleti 
ügyei miatt.

Valószínű, 
hogy meg-
beszéléseket 
kezdeményez, 

kapcsolatba lép másokkal, most hajlan-
dó beszélni magáról, múltjáról. 

A Merkúr az ön 
tizenkettedik 
sorsterületét 
veszi nagyító 

alá. A magányban vagy az egyedül-
létben keresi a válaszokat a múltban 
történt eseményekre. Megfelelő időszak 
a csendes szemlélésre.

Ágnes, Inez 227 éve Párizsban 38 éves 
korában lefejezték XVI. Lajos 
francia királyt.

Bikini a város gáláján
A várossá válás 28. év-
fordulójának ünnepére 
sokan gyűltek össze a 
nyíradonyi sportcsar-
nokban.

NYÍRADONY. A színpadi műsor 
gerincét a Valcer Alapfokú 
Művészeti Iskola produkciója 
adta, amelyet a Kölcsey-gim-
názium érettségizni készülő 
diákjainak tánca egészített ki. 

Már hagyomány a város-
ban, hogy ezen az alkalmon 
kitüntetéseket adományoz 
a helyi önkormányzat. Az 
„Akikre Büszkék Vagyunk” 
díj tulajdonosa a tengeren 
túl tevékenykedő magyar 
közösségek életét szervező, 
nyíradonyi származású Illés 
Bertold lett, a „Nyíradony Pro 
Urbe” díj pedig Jármy Tamás-
né nyugalmazott pedagógus 
kezébe került. Ezután a Bikini 
koncertezett, majd ajándék-
sorsolás zárta a műsort.

Vendégek Nyíradonyról
Papp Mihálynét és Bodolai 
Miklósnét régi, jó barátság fűzi 
össze, így együtt látogattak el 
a városnapi gálára. – Nagyon 

szeretjük a városunkat, a gá-
laműsorokat, jó látni, hogyan 
cseperednek fel a fiatalok. Pró-
báljuk őrizni a helyi hagyomá-
nyokat azáltal, hogy jelen va-
gyunk ezeken a programokon 
– nyilatkozta a két barátnő.

A debreceni Kvesztár Lász-
ló ezer szállal kötődik Nyíra-
donyhoz, hiszen valaha a vá-
ros egyik népszerű focistája 
volt, így nagyon sok barátja él 
itt. A városnapra 13 esztendős 

lányát kísérte el, aki a Valcer 
Alapfokú Művészeti Iskola 
színeiben latin táncokat tán-
colva lépett fel a programon.

Szilágyi György nyugdíjas 
éveiben jár, s egész életét a járási 
székhelyen dolgozta le. – Szere-
tem látni a város gyarapodását, 
minden évben itt vagyok, mert 
nagyon érdekel, kik a kitün-
tetettek. Büszke vagyok arra, 
hogy itt születtem, itt élek most 
is – mondta.  TULIPÁN CSILLA

Hatvanhét milliós kár lett
Sergio Romeróhoz 
hasonlóan a volt lo-
kista Dzsudzsák is tört 
már horribilis összegbe 
kerülő autót.

DEBRECEN. Csúnyán össze-
törte Lamborghinijét Sergio 
Romero, a Manchester United 
labdarúgócsapatának kapusa 
– számolt be róla a Nemzeti 
Sport Online.

Dzsudzsi is „lezúzta”
Úgy tudni, Sergio Romero 
éppen edzésre tartott a Man-
chester United edzőközpont-
ja felé, amikor megtörtént a 
baj. A 170 ezer fontos, átszá-
mítva 67 millió forintos Lam-
borghini csúnyán összetört a 
baleset következtében.

Azt nem tudni, hogy más 
autó is károsult-e a baleset-

ben, de szerencsére személyi 
sérülés nem történt. Az MU 
tartalékkapusa a történtek el-
lenére eljutott csapata edzé-
sére.

A DVSC volt játékosa, 
Dzsudzsák Balázs is járt már 
hasonlóan 2013-ban: a ma-

gyar válogatott labdarúgója  
az M3-as autópálya 67-es kilo-
méterszelvényénél csúnyán 
összetörte fekete, osztrák ide-
iglenes rendszámú Lamborg-
hini Aventadorját, amelyet 
mindössze két nappal koráb-
ban vásárolt.  HBN

Több százezer forintos bírság
HAJDÚ-BIHAR. Ártánd Közúti 
Határátkelőhelyen jelent-
kezett kilépésre egy férfi az 
általa vezetett járműszerel-
vénnyel vasárnap 1 óra körül. 
A rendőrök ellenőrizték a 
sofőrt és a tehergépjárműbe 
szerelt tachográf készüléket, 
amely során gyanú merült 
fel annak helytelen hasz-
nálatára. A Biharkeresztes 
Határrendészeti Kirendelt-

ség szakértője megállapítot-
ta, hogy nem megfelelően 
használta a jármű vezetője 
a menetíró készüléket, ezért 
vele szemben 800 ezer forint 
közigazgatási bírságot szab-
tak ki. 

Létavértes Közúti Határát-
kelőhelyen jelentkezett kilé-
pésre egy román állampolgár 
az általa vezetett tehergép-
járművel a hét utolsó napján 

6 óra körül. A rendőrök egy-
aránt ellenőrizték a sofőr, 
valamit a járművön szállított 
KTM típusú motorkerékpár 
dokumentumait is, amely 
alapján megállapították, 
hogy a motort az Egyesült 
Királyság körözi. A rendőrök 
a férfit előállították, a motor-
kerékpárt pedig lefoglalták 
– olvasható mindkét hír a 
www.police.hu oldalon.  HBN

Tasó Béla polgármester, Kovácsné Frank Magdolna alpolgármester, Illés 
Bertold, Jármy Tamásné, Tasó László országgyűlési képviselő (balról 
jobbra)  FOTÓ: TULIPÁN CSILLA

A manchesteri kapus alaposan összetörte a kocsiját  FOTÓ: AFP

Betti gyakran betér a konditerembe
Betti 26 éves miskolci lány. Vigyáz az alakjára, hogy mindig 
fitt legyen, ezért gyakori vendége a konditeremnek. A fotót 
szüleinek és párjának küldi.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Hadgyakorlaton az őrmester azt a pa-
rancsot adja, hogy mindenki ássa be 
magát. A kiskatona nekiáll, és iszonyú 
mély gödröt ás.
– Túlságosan mély az a gödör – mond-
ja ellenőrzés közben az őrmester. – Ab-
ból nem látod majd az ellenséget!
– Hát nem is nagyon vagyok kíváncsi 
rájuk!

Két körözöttet 
is elfogtak
HAJDÚ-BIHAR. A megyei 
járőröknek vasárnap 11 óra 30 
perc körül olyan információ 
jutott a tudomásukra, hogy 
Debrecenben, egy Farkas ut-
cai ingatlanban tartózkodik 
egy körözött férfi. A rendőrök 
a helyszínre mentek és igazol-
tatták a 30 éves helyi lakost, 
amely során kiderült, hogy 
vele szemben a Debreceni 
Törvényszék Büntetés-végre-
hajtási Csoportja elfogatópa-
rancsot adott ki. Még aznap, 
18 óra 30 perc körül Debrecen-
ben, a Biczó István-kertben 
igazoltattak egy férfit a kör-
zeti megbízottak, s megálla-
pították, hogy a 34 éves férfit 
szintén körözik. A rendőrök 
mindkét férfit előállították a 
rendőrkapitányságra, majd 
átszállították a büntetés-vég-
rehajtási intézetbe.  HBN

További viccek humor.haon.hu

 Lencsevégen a fehérkezű gibbon
A télies időben a debreceni állatkert lakói is többet pihennek. 
A fehérkezű gibbonok élénk állatok, akik ha elemükben van-
nak, izegnek-mozognak, azonban vannak pillanatok, amikor 
őket is lencsevégre lehet kapni.  FOTÓ: KISS ANNAMARIE
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