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15 °C
Erősen felhős 
ég, néhol 
kisebb eső is 
lehet

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró   329,10  +1,11

USA-dollár  293,77  -1,66

Svájci frank  295,71  +1,94

Angol font  381,35  +1,77

Román lej   69,24  +0,25

Ukrán hrivnya   11,97  +0,12

Horvát kuna  44,21  +0,19

Lengyel zloty  77,19  +0,07

Devizaárfolyam
(2019. 11. 5.)

Kowáék új 
dala 
16. OLDAL

Mária  
gyakran  

modellkedik
16. OLDAL

A tartalomból
Végre keleten is esett 5. oldal
Szépségek a közelben 7. oldal 
Gumicsereroham indul 8. oldal
Parányok rettentő serege  11. oldal

Bitó Viktória
Sajószentpéter

Tudjon meg többet  
Viktóriáról a 3. oldalon!

További képek és értékelés:

Nem volt nála 
tökéletesebb
DEBRECEN. Kiválóan szerepelt 
az ausztriai NABBA testépí-
tőversenyen a debreceni sze-
mélyi edző, Rénes Janka. A 
csinos szőke lány az Austrian 
Openen úgy tarolta le a me-
zőnyt, hogy külön trénerrel 
nem készült, hanem a saját 
módszereivel edzett a viadal-
ra. /9.  HBN 

Rénes Janka  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

 Busz és autó 
karambolja

Összeütközött egy sze-
mélygépkocsi és egy autó-
busz kedden reggel a 35-ös 
főúton, Józsán. Az autó az 
árokba hajtott, tűzoltók 
vonultak a helyszínre. A 
balesetben egy harmadik 
gépkocsi is érintett volt. 
Műszaki mentés céljából 
a debreceni hivatásos 
tűzoltók érkeztek a baleset 
helyszínére, ahol félpályán 
lezárták az utat. Az egy-
ségek áramtalanították és 
átvizsgálták a járműveket. 
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Levéltári szakemberek  
46. tanácskozása
DEBRECEN. Szemelvényeket 
hallhattak az érdeklődők tér-
ségünk 1848–49. évi történe-
teiből, Biharról és a háborúról 
a 46. Hajdú-Bihar Megyei Le-
véltári Napokon és a 11. Bi-
hari Diéta rendezvényein. A 
kétnapos eseményt a Magyar 
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bi-
har Megyei Levéltára, a Bihari 
Múzeum és a Bihari Múzeu-
mért Alapítvány közösen ren-
dezte azért, hogy rávilágít-
sanak a helyi hagyományok 

őrzésének, ápolásának és to-
vábbadásának fontosságára.

– A helyi identitás megőrzé-
se, a közösségépítés nagyon 
sokat jelent mindannyiunk 
életében, ebből a szempont-
ból is fontos a mai nap – hang-
súlyozta köszöntőjében Pajna 
Zoltán, a megyei önkormány-
zat elnöke kedden, a megye-
háza Árpád termében.

A gazdag programsorozat 
szerdán folytatódik Berety-
tyóújfaluban. /3.  HBN

Csütörtökön 
naplós véradás
DEBRECEN. Ismét véradásra vá-
runk minden segítő szándékú 
embert a hónap első csütör-
tökjén, ahogyan azt Olvasó-
ink már megszokhatták.

Ezúttal november 7-én 14 
és 17 óra között székházunk-
ban, a debreceni Dósa nádor 
tér 10. szám alatt nyújthatják 
karjukat azok, akik elmúltak 
18, de még nincsenek 65 éve-
sek, és a testsúlyuk megha-
ladja az 50 kilogrammot. 

A jelentkezőket arra kérjük, 
hogy hozzák magukkal a taj- 
és lakcímkártyájukat, továb-
bá a személyi igazolványukat 
is.  HBN

Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy, 
megyei szóvivő  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Kérdezzük a tűzoltókat!
Ismét meghirdette a 
katasztrófavédelem a 
társasházak napja nevű 
konzultációs napokat. 

DEBRECEN. Szabad-e vasrá-
csokkal lezárni a társasházak 
folyosóit; az épületeken belül 
hová, milyen növények, bú-
torok helyezhetők; hol jelöl-
hető ki dohányzóhely közös 

területen; milyen technológi-
ával kell hőszigeteléssel ellát-
ni az ilyen házakat?

Egyebek mellett ilyen kér-
désekre lehet választ kapni 
csütörtökön délutánig a ka-
tasztrófavédelem debreceni, 
hajdúnánási és püspökladá-
nyi kirendeltségein, 10 és 16 
óra között. Az ennek kapcsán 
kedden tartott sajtótájékozta-
tón Papp-Kunkli Nóra szóvivő 

elmondta: a tanácsadásnak 
az a célja, hogy a társashá-
zak lakóközösségei, a közös 
képviselők, az ilyen épületek 
biztonságát növelendő, tájé-
koztatást kapjanak a tűzmeg-
előzési szabályokról.

A testület egész évben 
ellen őrzi az előírások betartá-
sát, ám nem a bírságolás, ha-
nem a biztonság megteremté-
se a cél – emelték ki. /4.  HBN

Kezdődik a beiskolázás
Minden segítséget 
megadnak a nyolcadi-
kosok pályaválasztásá-
hoz.

DEBRECEN. Alig kezdődött el a 
tanév, már a következő beis-
kolázási szezonra készülnek 
a tankerületek: a nyolcadiko-
soknak, esetenként a hatodi-
kosoknak kell dönteniük, hol 
folytatják tovább – hangzott el 
kedden, a Debreceni Tankerü-
leti Központ (DTK) sajtótájé-

koztatóján az Új Városházán. 
– A megyeszékhely 32 általános 
iskolája mintegy 1500 gyere-
kének kell segíteni most, hogy 
megtalálja a képességeinek és 
érdeklődésének megfelelő kö-
zépfokú intézményt – hangsú-
lyozta Pappné Gyulai Katalin 
tankerületi igazgató. Elmond-
ta, a DTK fenntartásában mű-
ködő 4 gimnázium, 3 szakgim-
názium és egy többcélú iskola 
is várja a jelentkezőket, többek 
közt emelt szintű nyelvi, ter-
mészettudományos vagy akár 

művészeti képzési kínálattal. 
Kiemelte: országos beiskolá-
zással a Hajdú-Bihar Megyei 
Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium lehetőséget nyújt 
vak és gyengénlátó fiataloknak 
is gimnáziumi képzésre.

Aranyi Imre, a Debreceni 
Fazekas Mihály Gimnázium 
vezetője arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a következő 
hetekben a tanulók és szü-
leik számos program révén 
ismerkedhetnek meg a kö-
zépiskolákkal. Többek közt a 

november 6–7-ei suliválasztó 
fórumon, ahol diákok mesél-
nek az intézményről, ahova 
járnak; továbbá nyílt napok-
ra várják az érdeklődőket a 
középiskolák, képviselőik 
pedig pályaválasztási szü-
lői értekezleteket tartanak a 
nyolcadikos osztályokban. 
Azt javasolta, aki fontolgatja a 
gimnáziumi továbbtanulást, 
írja meg a központi felvéte-
lit, amire december 6-ig lehet 
jelentkezni, és január 18-án 
lesz. /3.  SZT

Lövészettel indítottak a felderítők
Négy külföldi és hat magyar alakulat méri össze lőkészségét, ügyességét, fizikai felkészültségét, valamint a tájékozódóképessé-
gét a felderítők idei nemzetközi versenyén, mely kedden vette kezdetét Hajdúhadházon, a Magyar Honvédség 24. Bornemissza 
Gergely Felderítő Ezred szervezésében. Szerdán a Bükkben folytatódik a találkozó, járőrversennyel. /5.  FOTÓ: NAGY DÓRA

Diákokkal telik 
meg a Séta-tér
HAJDÚ-BIHAR. Középiskoláink-
ból többen is arra vállalkoz-
tak, hogy megméretik magu-
kat az újságírás területén.

Az elmúlt évekhez hasonló-
an ugyanis ismét itt a Sajtó és 
Tanulás Médiaprogram, mely 
lehetőséget ad a fiataloknak 
arra, hogy hétről hétre más 
témakörben írhassanak. A di-
ákok munkáival a Napló és a 
Hajdú Online olvasói is meg-
ismerkedhetnek. /6.  SZD

Fotók tárlata
DEBRECEN. KÉPmás-másKÉP 
címmel nyílt meg Horváth 
Katalin fotóriporter, a Debre-
ceni Fotóklub tagjának fotó-
kiállítása kedden délután, a 
debreceni VOKE Egyetértés 
Művelődési Központjában.

A Holló László-díjas fotóri-
porter tárlata (amelyet Arany 
Lajos Holló László-díjas mű-
vészeti író nyitott meg) de-
cember 1-ig tekinthető meg 
az intézményben.  HBN

Horváth Katalin  FOTÓ: MOLNÁR P.
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 Aranymisés pap 
portréestje

A Magyar Örökség díjas 
gyi mesfelsőloki iskolaala-
pító, Berszán Lajos (mik-
rofonnal) portrékötetét 
mutatta be a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségé-
nek Debreceni Csoportja 
és a Sziklára Épített Ház 
Alapítvány kedden a Köl-
csey Központban. Berszán 
Lajos aranymisés pappal 
Keresztesné Várhelyi Ilona 
(Sziklára Épített Ház Ala-
pítvány; a kép bal szélén) 
beszélgetett.  FOTÓ: MOLNÁR P.

– Jelenleg fodrásznak tanulok, 
és készülök az érettségire, va-
lamint a szalagavatóra, amit 
már nagyon várok, mert gyö-
nyörű lesz a ruhám. Az isko-
la után pedig szeretnék saját 
fodrászszalont nyitni. Kedvenc 
hobbim a tánc, amire mosta-
nában kevés időm van, mert 
első a tanulás, de néha azért 
eljutok egy-egy szalszaórá-
ra. A versenyre azért jelent-
keztem, mert kíváncsi vagyok 
arra, hogy az emberek milyen-
nek látnak, és persze szeret-
ném magam próbára tenni egy 
ilyen megmérettetésen. 

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Bitó  
Viktória
Sajószentpéter

Életkor:
18 év
Magasság:
170 cm
Csillagjegy:
Skorpió
Kedvenc étel:
ananászos 
csirke
Kedvenc zene:
rap
Kedvenc parfüm:
Far Away

Cél a tudatos jövőtervezés
Személyre szabott 
tanácsadás, tapasz-
talatok megosztása 
is szerepel a döntést 
segítő palettán.

DEBRECEN. A végzős általá
nos iskolások döntésének 
megkönnyítésére komplex 
pályaválasztást segítő, pálya
orientációs programot valósít 
meg a Debreceni Tankerületi 
Központ (DTK) – hangzott el a 
szervezet keddi sajtótájékoz
tatóján, az Új Városházán.

A DTK 6, 5 és 4 éves közép
iskolai képzéseket is kínál. 
Az intézmények a követke
ző hetekben fogadják az ér
deklődő diákokat, vezetőik 
ellátogatnak az általános is
kolákba, honlapjaikon pedig 
minden szükséges informáci
ót közzétesznek. A tankerület 
emellett levélben is értesíti a 
szülőket a legfontosabb tud
nivalókról – sorolta Pappné 
Gyulai Katalin tankerületi 
igazgató.

Összehangolás
Sári Péterné, a HajdúBihar 
Megyei Pedagógiai Szakszol
gálat főigazgatóhelyettese 
arról beszélt, hogy a pályavá
lasztási tanácsadás folyamán 
az önismeret, a pályaismeret 
és a munkaerőpiaci igények 
hármasságát igyekeznek ösz
szehangolni. Előkészítő, tá
mogató, preventív munkát 
végeznek, hogy a megfelelő 
és reális döntés meghozatalá
ban segítsék a gyerekeket és 
szüleiket. Két éve készítenek 
a megye nyolcadikosainál 
személyre szabott értékelése
ket, melyek visszajelzést ad
nak, milyen kompetenciákkal 

rendelkezik a diák. Kiemelte, 
hogy a sajátos nevelési igényű 
gyerekek választását is segítik. 
– Célunk, hogy az érintettek 
jövőképüket tudatosabban 
tervezzék, illetve a vágyakat 
és lehetőségeket összehan
golják – mondta. Hozzátette: 
a napokban jelenik meg a kö
zépiskolásoknak szóló pálya
választási kiadvány.

Hiteles tájékoztatás
Leghitelesebben az tud tájé
koztatni egy iskoláról, aki oda 
jár – vélik a debreceni tanke
rületben, ezért hívták életre 
tavaly a Suliválasztó SuliFó
rumot, mely nagy sikert ara
tott a diákok körében. Ezen a 
rendezvényen – az egyes kö
zépiskolák standjainál – az ott 
tanulókat lehetett kérdezni, 
ők beszéltek az érdeklődők
nek iskolájukról, beleértve 
az ottani diákéletet is. Marosi 
Maximilián, a DTK Diákön
kormányzati Tanácsának el

nöke elmondta: fontos, hogy 
a szülők mellett a gyerekek is 
belelássanak a döntésekbe, 
ebben segít a fórum is.

– Az oktatás és a gazdaság
fejlesztés egyaránt Debrecen 
stratégiai ágazata; utóbbi 
sikereit mutatja, hogy az el
múlt években több mint 600 
milliárd forint működő tőke 
érkezett a városba, mely 6 ez
ret meghaladó új munkahe
lyet teremt folyamatosan. Ez 
kihívást jelent az oktatás szá
mára is, hiszen ezt a munka
erőt neki kell „létrehoznia” – 

fejtette ki Komolay Szabolcs, 
a debreceni önkormányzat 
tanácsnoka. – Debrecenben 
több mint 80 ezer diák tanul, 
a város oktatási tevékenysé
ge az egész régióra kiterjed. 
Azon igyekszünk, hogy von
zó legyen idejönni tanulni és 
majd letelepedni is! Most a 12–
14 éveseknek olyan pályákat 
tudunk kínálni, melyek biztos 
utat jelenthetnek az egyetem
re, illetve a munkaerőpiacra – 
mondta, hangsúlyozva, hogy 
az oktatásba fektetett minden 
forint megtérül.  SZT

Aranyi Imre, Marosi Maximilián, Pappné Gyulai Katalin, Komolay Szabolcs és Sári Péterné (balról jobbra) a 
tájékoztatón  FOTÓ: SZ. T.

Közvetlenül a diákoktól
A DTK Diákönkormányzati 
Tanácsa által kezdeménye
zett Suliválasztó SuliFórumot 
idén is megrendezik, mégpe
dig november 6án és 7én, 13
tól 17 óráig a debreceni Fórum 
bevásárlóközpont mínusz 
egyedik szintjén. A közép

iskolák egyegy stand révén 
lesznek elérhetők, az érdeklő
dő gyerekekkel és szüleikkel 
az ott tanuló diákok osztják 
meg tapasztalataikat. Mind
eközben a színpadon a diákok 
mellett a Fazekasgimnázium 
Tanárock zenekara lép fel.

A szabadság fővárosában 
Történelmi emlékek az 
1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc-
ról a levéltári napokon. 

DEBRECEN. – Szeretnénk meg
mutatni, hogy a cívispolgárok 
mit tettek hozzá ehhez az idő
szakhoz, milyen áldozatokat 
hoztak, hogyan élték meg az 
akkori napokat, azt az öt hó
napot, amikor a kormány itt 
volt a városban. Óriási feladat 
volt, hogy megszervezzék a 
hadsereget, a hírszolgálatot, 
az egészségügyet vagy épp 
a fuvarozást. Az Országos 
Honvédelmi Bizottmány 7 
ezer ügyet intézett el az öt 
hónap alatt, Kossuth Lajos 
pedig körülbelül 50 levelet 
fogalmazott meg egy nap 
alatt – mondta el a Naplónak 
Szendiné dr. Orvos Erzsébet, 
a Magyar Nemzeti Levéltár 
(MNL) HajdúBihar Megyei 
Levéltárának igazgatója.

Immár 46. alkalommal ren
dezték meg a HajdúBihar 
Megyei Levéltári Napokat, 

11. alkalommal pedig a Bihari 
Diétát. A hagyomány az, hogy 
első nap Debrecen a helyszín, 
másnap pedig a megye egy 
választott városa. A kétnapos 
rendezvény témája kedden 
az 1848–49es forradalom és 
szabadságharc volt, szerdán 
az I. világháború, a Tanács
köztársaság, a román meg
szállás és a II. világháború.

Színes programokkal
A cívisvárosban az esemény
sorozatot a Debreceni Hon
véd Táncegyüttes műsora 
nyitotta a Megyeháza Árpád 
termében. A köszöntőket kö
vetően kiosztották a Pro Ar
chivo emléklapokat, illetve 
előadást hallhattak a jelenlé
vők például a város vendég
látásáról vagy a debreceni és 
bihari egészségügy helyzeté
ről a forradalom és szabad
ságharc idején. 

Mindezek mellett a Megye
házán lehetőség volt a Deb
recen, a szabadság fővárosa 
című kiállítás megtekintésére 
is, melyet a Múzeumok Éj

szakájára készítettek. A tárlat 
akkor a városházán volt lát
ható, s így aki ott nem tudta 
megtekinteni, most újból le
hetőséget kapott rá. Szerdán 
a berettyóújfalui Nadányi 
Zoltán Művelődési Házban 
folytatódik a program, Bihar 
és a háború címmel.

A levéltár fontossága
– Minden népnek alapvető 
kötelessége a múltjának és 
történelmének megismeré
se és megismertetése, annak 
kutatása. Különösen igaz ez 
egy olyan jellegzetes népnek, 
mint a magyar. Hiszen törté
nelmünkben több olyan idő
szak is volt, amely sorsfordí
tónak nevezhető – mondta el 
Kiss Attila, Hajdúböszörmény 
polgármestere. Az idei HBM 
Levéltári Napok témáját a 
’49es események 170. évfor
dulója adta, középpontban a 
cívisváros felelősségvállalá
sával, a forradalom és szabad
ságharc ideje alatt tett erőfe
szítéseivel.

Dr. Germuska Pál, a MNL 
országos levéltári főigazga
tóhelyettese köszöntőjé
ben kifejtette: a konferencia 
és a másnapi diéta azért is 
fontos, mert a levéltárak tu
dományos tevékenységét 
igyekszik kidomborítani. A 
levéltári szakma a 21. század 
elején rendkívüli kihívások 
előtt áll, ilyen a digitalizáció 
vagy az elektronikus iratter
melés. Hozzátette, hogy az 
állampolgári igények gyor
sabb, egyszerűbb kiszolgálá
sa végett 2020 januárjától a 
MNL esetén is lehetőség lesz 
az elektronikus ügyintézésre 
az ország bármely pontjáról, 
interneten keresztül.  LD 

Szálkai Tamás főlevéltáros (balról), Szendiné dr. Orvos Erzsébet igazgató 
és Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a Debrecen, a szabadság 
fővárosa című kiállításon  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Rangos elismerések estje
Alföld-díjat adomá-
nyoztak a nyáron el-
hunyt Térey Jánosnak is.
DEBRECEN. Versánszky Ildikó 
hegedűjátékával és Csikos 
Sándor előadásával vette 
kezdetét a 42. alkalommal 
megrendezett Alfölddíja
sok estje. Az Alföld folyóirat 
szerkesztősége által odaítélt 
díjakat kedden este adták át 
a Nagyerdei Víztoronyban, a 
Debreceni Irodalmi Napokon. 
Az elismeréseket Bengi Lász
ló irodalomtörténész és Né
meth Zoltán költő, irodalom
történész, valamint a nyáron 
elhunyt Térey János költő, író 
(posztumusz) kapta, akinek 
özvegye, Harmath Artemisz 
vette át a díjat.

Mint arra Szirák Péter, az 
Alföld folyóirat főszerkesztő
je emlékeztetett, a szerkesz
tőség már a ’60as évektől 
adott kiemelkedő szerzőinek 
nívódíjakat. 1993tól a neve 
Alfölddíj, fő támogatója Deb
recen önkormányzata; ettől 

az évtől a pénzjutalom mellé 
a szerzők E. Lakatos Aran
ka szobrászművész emlék
plakettjét is megkapják. 1978
tól 2018ig 41 alkalommal 118 
szerzőnek 124 Alfölddíjat 
osztottak ki. Hatan (Csoóri 
Sándor, Sütő András, Kulcsár 
Szabó Ernő, Tandori Dezső, 
Oravecz Imre és Esterházy Pé
ter) kétszer is megkapták. A 
kitüntetettek között olyanok 
szerepeltek, mint Barta Já
nos, Kányádi Sándor, Hankiss 

Elemér, Tandori Dezső, Tar 
Sándor, Nádas Péter, Borbély 
Szilárd, Kovács András Fe
renc, Kukorelly Endre, Imre 
László, Szilágyi István, Térey 
János, Kiss Anna, Thomka 
Beáta, Takáts Zsuzsa, Tóth 
Krisztina, Szilágyi Zsófia, 
Bódi Katalin, Hansági Ágnes. 
Szirák Péter hozzátette: az 
Alfölddíj a hazai díjkultúra 
egyik legrangosabb kitünteté
se, amely mindig is érdemala
pú volt, és az is marad.  PTZ

Harmath Artemisz átveszi Térey János díját  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Neil Simon-vígjáték 
a Vasutasban
DEBRECEN. Az Őszi Színházi 
Esték sorozatban Neil Simon 
Pletykák című vígjátékát 
mutatják be a Faraktár utcai 
VOKE Egyetértés Művelődési 
Központban november 6-án, 
vagyis szerdán este 7 órától. 
A kétrészes darabot a Pótszék 
Társulat állítja színpadra.  
 HBN

Libát a tányérba, 
egri bort a pohárba
DEBRECEN. Márton-napi liba-
lakoma és egri borcsillagok 
fogadják a gasztronómia iránt 
érdeklődőket Debrecenben, a 
Kossuth téren péntek délelőt-
től vasárnap estig. A szerve-
zők az ínycsiklandozó, első-
sorban libából készült ételek 
mellé remek egri borokat és 
érdekes színpadi programo-
kat is kínálnak. Többek között 
fellép az Ölveti Blues Band és 
az Acoustic Gallery.  HBN

Egészségmegőrzés 
az áruházban
DEBRECEN. A prosztata- és a 
hererák veszélyére felhívó 
programot tartanak a Csapó 
utcai bevásárlóközpont-
ban, péntekek délután 4 és 
6 óra között. A rendezvényt 
többek között a Loki labda-
rúgócsapatának képviselői 
nyitják meg, majd férfiaknak 
szóló öltözködési tippeket 
ad egy stylist. A folytatás-
ban például urológiai prob-
lémákról beszélgetnek dr. 
Varga Dániel urológus szak-
orvosjelölttel. A látogatókat 
egyebek mellett ingyenes 
PSA-gyorsteszttel, urológiai 
tanácsadással, stresszkeze-
lési ötletekkel és nem utolsó-
sorban különleges motorok 
kiállításával várják.  HBN

Thür Ádám, Márton-napi libalako-
ma készítése közben  FOTÓ: ARCHÍV

Azért, hogy ne tűzben edződjünk!
Egyre kevesebb deb-
receni társasházban 
zárják le a folyosókat.
DEBRECEN. – Ebben a három 
napban nem a jogszabályo-
kat olvassuk fel a katasztró-
favédelmi kirendeltségeken 
az érdeklődőknek, hanem 
kollégáink megpróbálják 
köz érthetően elmagyarázni, 
mire kell odafigyelni a tűz-
védelemmel összefüggésben 
a társasházakban. Elmond-
ják például, hogy mit kell 
tartalmaznia a tűzvédelmi 
házirendnek, mik változnak 
január 1-től az Országos tűz-
védelmi szabályzatban – is-
mertette Papp-Kunkli Nóra 
tűzoltó hadnagy, a Hajdú-Bi-
har Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság szóvivője a 
hatóság nyílt napjairól szóló 
debreceni sajtótájékoztatón.

Szakmai segítségnyújtás
Sándor András tűzoltó alez-
redes, a katasztrófavédelem 
hatósági osztályvezetője arról 
beszélt, hogy a háromszintes-
nél magasabb és 10-nél több 
lakásos épületek esetében pél-
dául írásba kell foglalni az épü-
letek használatával kapcsola-
tos tűzmegelőzési szabályokat, 
biztosítani kell a házak tűzoltó 
gépjárművekkel történő meg-
közelítését, s azt a területet ál-
landóan szabadon kell tartani.

– A tűzvédelmi házirend ki-
dolgozásához célszerű szak-
ember segítségét igénybe 
venni, mert a laikusok nem 
feltétlenül látják át a jogsza-
bályokat – magyarázta.

Kacatokkal elzárt utak
Kérdésünkre Sándor András 
elmondta: tűzoltás közben a 
legtöbb gondjuk napjainkban 
továbbra is a lépcsőházakba 
kirakott bútorokkal, kacatok-
kal, a folyosók rácsokkal való 

lezárásával és a dohányzóhe-
lyek szabályos kijelölésével 
akad. Ugyanakkor elsősorban 
a mostanihoz hasonló nyílt 
napoknak és a folyamatos el-
lenőrzéseknek köszönhetően 
ilyen tekintetben kis mérték-
ben javult a helyzet az elmúlt 
években a megyeszékhelyen.

Ismeretlen szomszédokkal
Papp-Kunkli Nóra kifejtette: 
a közelmúltban a debrece-
ni Dienes János utca egyik 

társasházának pincéjében 
nagy füsttel járó tűz alakult 
ki, sok embert kellett ki-
menekíteni. Ott problémát 
okozott, hogy több lakásban 
olyan albérlők laktak, akik-
ről sem a szomszédok, sem 
a közös képviselő nem tud-
ta, hogy otthon vannak-e. 
Ezért be kellett törni pár aj-
tót. Ráadásul ugyan ott volt 
a fő lépcsőház közelében egy 
füstmentes külön lépcsőház 
is, ám azt a megszokás miatt 

szinte senki nem használta. 
Szerencsére csak néhányan 
kerültek kórházba, ők is 
megfigyelésre.

Panelben tilos a gázpalack
Papp-Kunkli Nóra szóvivő 
szavaiból az is kiderült, hogy 
egy jogszabályváltozás miatt 
január 1-től a 14 méternél ma-
gasabb házak központi szel-
lőzőit a gyártó által meg nem 
határozott esetben nem há-
rom-, hanem négyévente kell 
majd kitisztítani. Az utólagos 
hőszigetelés kialakításakor 
pedig megfelelő technológiát 
használó szakembereket kell 
megbízni a munkával.

Hozzátette: abban a tekin-
tetben viszont nem változnak 
az előírások, hogy panelek-
ben ezután sem lehet gáz-
palackot tárolni, használni, 
mert robbanás esetén komo-
lyan károsodhatna az épület 
szerkezete.  OCS

Vezetői és képviselői juttatásokról dönt a közgyűlés
Pénzügyek mellett a 
gyárépítéshez szük-
séges telekátadás is a 
napirenden.

DEBRECEN. A városvezetőknek 
és képviselőknek járó jutta-
tásokról is dönt a debreceni 
önkormányzat közgyűlése a 
csütörtöki ülésén. A képvi-
selők tiszteletdíja havi bruttó 
135 ezer forint lehet az elő-
terjesztés alapján, emellett 
tömegközlekedésre vagy 
mobilparkolásra havi tízezer 
forintot vehetnek igénybe. 
Mobilinternet, illetve térítés-
mentesen biztosított informa-
tikai szolgáltatások, valamint 
használatra átadott számító-
gép egészítheti ki a juttatást.

Efölött egy állandó bizottsági 
tagság esetén az alapdíj 60 szá-
zaléka (81 ezer forint), két vagy 
több állandó bizottsági tagság 
esetén további 15 ezer forint jár-
hat, míg a bizottság elnöke az 
alapdíj 100 százalékát (135 ezer 
forintot) kaphatja – ha elfogadja 
az előterjesztést a testület.

Nyelvtudás után is jár
Dr. Papp László főállású pol-
gármester illetményét havi 
bruttó 997 ezer 200 forint-
ban, költségtérítését havi 
bruttó 149 ezer 580 forintban, 
idegen nyelv-tudási pótlékát 
havi bruttó 23 ezer 190 forint-
ban állapíthatja meg a testület. 
(Az önkormányzati törvény 
alapján megyei jogú város 
polgármestere illetményének 

összege megegyezik az ál-
lamtitkárok alapilletményből, 
illetménykiegészítésből és ve-
zetői illetménypótlékból álló 
juttatásával, ami jelenleg 997 
ezer 200 forint. Papp László 
idegen nyelv-tudási pótléka 
egy német komplex középfo-
kú nyelvvizsga után jár.)

Főállású alpolgármester-
ként Balázs Ákos, Barcsa Lajos, 
Széles Diána és Puskás István 
illetménye is havi bruttó 897 
ezer 500 forint, költségtérítése 
havi bruttó 134 ezer 625 forint 
lehet az előterjesztés szerint.

Barcsa Lajos szintén egy 
német komplex középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik, 
ami után 23 ezer 190 forint, 
valamint egy angol komplex 
felsőfokú nyelvvizsga után 38 

ezer 650 forint idegennyelv-tu-
dási pótlék illeti meg. Széles 
Diána egy angol komplex kö-
zépfokú nyelvvizsga után 23 
ezer 190 forint idegennyelv-tu-
dási pótlékra jogosult. Ameny-
nyiben a közgyűlés az alpol-
gármesteri munkakört az olasz 
nyelv szempontjából idegen-
nyelvtudási pótlékra jogosító 
munkakörként állapítja meg, 
Puskás István egy olasz komp-
lex felsőfokú nyelvvizsga után 
az illetményalap 50 százalé-
kának megfelelő (19 ezer 325 
forint) pótlékra lehet jogosult.

Hitelkeretek
Két intézmény esetén jövő 
évre vonatkozóan is folyó-
számlahitel-szerződést köthet 
a város. A Dehusz Debreceni 

Humán Szolgáltató Nkft. éven 
belüli lejáratú folyószámlahi-
tel-szerződése az OTP Bank 
Nyrt.-vel legfeljebb 50 millió 
forint keretösszegről és 2020. 
január 2-től legkésőbb 2020. 
december 31-ig szól.

A Modem Modern Debrece-
ni Művészeti Közhasznú Nkft. 
és az OTP Bank Nyrt. között 
fennálló vállalkozói folyó-
számlahitel-szerződést meg-
hosszabbítanák legkésőbb 
2020. december 30-ig, ennek 
keretösszege 30 millió forint, 
míg korábban (2011-től 2019-
ig) évi 50 millió forint volt – áll 
az előterjesztésben.

Ingyenes használati jogot 
biztosíthat az önkormányzat 
az E.ON Tiszántúli Áramháló-
zati Zrt. részére közcélú, 132 

kV-os kapcsolóállomás léte-
sítése céljából a város tulaj-
donában lévő, kialakítás alatt 
álló, „üzemi terület, transz-
formátorállomás” megneve-
zésű, 3,9 hektár nagyságú, az 
Észak-Nyugati Gazdasági Öve-
zet területén lévő ingatlanra, 
a kapcsolóállomás fennállásá-
nak időtartamára közfeladat 
ellátása céljára. Az E.ON Zrt. 
a kapcsolóállomás üzembe 
helyezését követően az általa 
megvalósított felülépítményt 
saját tulajdonú önálló ingat-
lanként az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyeztetheti.   HBN

Az Árpád közösség alkotásai
Megnyílt az Árpád Művészeti Alkotó Közösség kiállítása 
kedden Debrecenben, a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtá-
rában. Nyitóbeszédet Kolozsváry Katalin Holló László-díjas 
festőművész, a csoport vezetője mondott. A tárlat november 
29-ig tekinthető meg a Piac utca 68. szám alatt. Képünkön a 
kiállító alkotók közül Gebei Judit látható, Csendélet vázákkal 
című gyöngygobelinje előtt. FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Fókuszban az adatbiztonság
A kiberbűnözők kímé-
letlenül kihasználják az 
„adatvédelmi réseket”. 
DEBRECEN. A cívisvárosba 
is megérkezett az adatbiz-
tonsági országos roadshow, 
melyen neves informatikai 
szakemberek tartottak elő-
adásokat elsősorban az üzleti 
hatékonyság növeléséről, va-
lamint a korszerű adatbizton-
ság eszközeiről helyi kis- és 
középvállalkozóknak a Hotel 
Lyciumban, kedden.

A rendezvényen elhang-
zott: a digitalizáció elterje-
désével a magyar cégek is 
hatalmas mennyiségű és ér-
tékű üzleti adatot állítanak 
elő, amivel sajnos a kiberbű-
nözők is tisztában vannak, és 
kíméletlenül kihasználják az 
„adatvédelmi réseket”.

Az üzleti délelőttön az ér-
deklődők tájékoztatást kaptak 

arról is, milyen adatbiztonsági 
fenyegetettségnek van kitéve 
cégük, valamint hogyan véd-
hetik meg vállalkozásukat a 
több milliós adatvesztéstől és 
a GDPR-bírságtól. A helyi cég-
vezetők tanulságos esettanul-
mányokat is hallhattak a hazai 
kis- és középvállalkozásokat ért 

kibertámadásokról. Az előadók 
között volt Iván László, az Év 
Microsoft Partnere díjas Kvazar.
cloud Kft. értékesítési és mar-
ketingigazgatója, Gölcz Dénes, 
a Panda Security ügyvezető 
igazgatója, illetve Szabó Zoltán, 
a Microsoft Magyarország terri-
tory channel managere.  GYT

Iván László, a Kvazar.cloud Kft. értékesítési és marketingigazgatója  
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

…kis mértékben 
javult a helyzet az 
elmúlt években a 
megyeszékhelyen. 
SÁNDOR ANDRÁS

Elmagyarázzák a társasházi tűzvédelmi tudnivalókat (képükön Sándor András tűzoltó alezredes) FOTÓ: M. I.

http://www.haon.hu
Közélet. További közéleti 
híreket, olvashat  
portálunkon.
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Zöldebb, szebb 
és rendezettebb
HAJDÚSZOBOSZLÓ. Befejeződött 
a Kálvin tér és környezetének 
zöldterületi és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, 
és elbontották a városképet 
romboló éttermet. Megújult 
a Gönczy Pál utca, Kálvin tér 
és Foghtüy utca eleje. A he-
lyi kézművespiac kialakítása 
során a kertmozi jelenleg ke-
vésbé hasznosított területét 
is felújították. Mindezt egy 
pályázat segítségével valósí-
totta meg a város.  HBN

,,Nyilas Misi” most 
Adyt fog szavalni
BERETTYÓÚJFALU. Dalok a lab-
datérről (Ady 100) című mű-
sorát mutatja be a Körömvi-
rág együttes és Pető István 
versmondó november 11-én, 
18 órától Berettyóújfaluban a 
Nadányi Zoltán Művelődési 
Házban a Biharországi Esték 
sorozat keretében. Pető Ist-
ván bő két és fél évtizeddel 
ezelőtt Nyilas Misit alakította 
a Csokonai Színház Légy jó 
mindhalálig című előadásá-
ban.  HBN

Réz Szilárd maradt 
az alpolgármester
NÁDUDVAR. Megtartotta első, 
alakuló ülését az újonnan 
megválasztott testület ok-
tóber 28-án. Eskütételt kö-
vetően módosították az ön-
kormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát, s 
megválasztották az ügyren-
di bizottság tagjait. Elnöke: 
Kalmár Erzsébet, tagja: dr. 
Koroknai-Bokor Erzsébet, 
külsős tagja: dr. Réz Szilvia. 
Alpolgármestert is választot-
tak Réz Szilárd személyében. 
 MARJÁN LÁSZLÓ

Új üdvözlőtábla, 
szebb temetőbejárat
POCSAJ. A falu határát jelző 
üdvözlőtábla az évek során 
elkopott, a napokban megújí-
totta az önkormányzat. Ezzel 
együtt a köztemető bejárati 
útja mellett parkosítást vé-
geztek. A tujafákat felnyírták, 
és halottak napja tiszteletére 
virágokkal beültetett viráglá-
dákat is elhelyeztek a bejárat 
mellett. 
 NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Kocsis Csaba a Körömvirág együt-
tesben  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Az új üdvözlőtábla Pocsaj határá-
ban  FOTÓ: NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Közösen emlékező egyházak 
A falu reformátusainak 
közössége a helyi bap-
tistákkal emlékezett 
meg a reformáció 502. 
évfordulójáról.

KÖRÖSSZEGAPÁTI. Az ima-
teremben Lázár Péterné 
nyugalmazott lelkipásztor 
beszélt a reformáció jelentő-
ségéről. A már félévezredes 
tanainak egyre több követője 
igazolja, hogy az mennyire az 
emberek lelkivilágával egye-
ző.

Kapcsolat a mai világgal
A reformáció megtisztította 
az egyházat a sok-sok feles-
leges olyan kelléktől, mely 
megnehezítette a leírtak, 
elmondottak megértését. A 
szentírás, mely már nem lati-
nul, hanem magyarul is szól, 
így érthetővé vált és válik a 
hívek számára. Az emberi élet 
szinte minden időszakában 
van aktualitása, mindig van 
realitása. Kapcsolata a mai 
világgal sok lehetőséget ad a 
vallás gyakorlására.

Veres Imre baptista lelki-
pásztor bizonyságtételt tett. 
A megjelenteknek elmondta, 
örömteli esemény, hogy a kis 
telepsülésen működő egy-
házak hívei együtt vannak, s 
közösen imádkoznak. A kö-
zös programok még jobban 

összekovácsolják a kis közös-
ségeket. Az pedig már termé-
szetes, hogy ezt az ünnepi 
összejövetelt a helyi reformá-
tus gyülekezeti kórus fellépé-
se tette még emlékezetesebbé 
a megjelentek számára.

 VMIRJÁNCKI JÓZSEF

Tanácsok a protokollfőnöktől
Papucs a munkahelyen, 
zakó és pulóver – pro-
tokollszabályok a min-
dennapokban Görög 
Ibolya előadásában.

BERETTYÓÚJFALU. Telt ház fo-
gadta a Bihari Polgári Esték 
idei utolsó állomásán Görög 
Ibolyát. A „protokoll nagy-
asszonya” legutóbbi könyvé-
nek címe egyben előadásának 
témájául is szolgált, másfél 
órában járta körbe sok-sok 
humorral fűszerezve a pro-
tokoll, a viselkedéskultúra, 
az etikett és az öltözködés 
mindennapi vagy éppen nem 
mindennapi kérdéseit, érde-
kességeit.

Magyarország első számú 
protokollszakemberének 
előadása igazán sokrétű volt. 
Olyan írott és íratlan szabá-
lyokról beszélt, amelyekkel 
bármelyikünknek tisztában 
kell lennie hétköznapi szitu-
ációkban.

Miniszterelnököknél
Az első találkozáskor meg-
történő első benyomás, a 
kézfogás, a tegezés-magázás 
vendégségben vagy üzleti tár-
gyaláson. Hallhatott a közön-
ség a különböző élethelyzetek-
ben elvárható viselkedésről, a 
nő vagy férfi megjelenéséről, 
öltözködéséről, testtartásáról, 
metakommunikációjáról, tele-
fonálásról, étkezésről.

Hasznos tanácsok hang-
zottak el kötetlen formában 
Görög Ibolya egyéni előadás-
módjában, mely garantáltan 
emlékezetes marad hallgató-
sága számára. Görög Ibolya 
1987-től 12 évig volt minisz-
terelnökök protokollfőnöke, 
szervezte a kormány hivata-
los rendezvényeit, az elmúlt 
18 évben pedig számos könyv 
szerzője, és sikeres előadáso-
kat tart szerte az országban, 
illetve a felnőttoktatásban is 
részt vesz.

És hogy hogyan piheni ki 
magát, erre azt a választ kap-
tuk: olvasás, utazás és főzés. 
Két mániája van: az igényes-
ség és a pontosság. 

 KOGYILLÁNÉ H. SZÓFIA

Körösszegapáti református kórusa is szerepelt  FOTÓ: VMIRJÁNCKI JÓZSEF

A polgári művelődési ház FOTÓ: MA

Végre keleten is esett az eső
A felső 20-30 centis 
talajréteg nedvesség-
tartalma a szabadföldi 
vízkapacitás 70 száza-
léka fölé emelkedett.

HAJDÚ-BIHAR. A hónapforduló-
val gyökeres fordulatot vett 
időjárásunk is: a lehűlés mellé 
nagy területen érkezett meg a 
kiadós, áztató csapadék.

A huszonnegyedik órában
Október nagy részében tér-
ségünk fölé a nyugat-európai 
frontrendszerek előoldalán 
folyamatosan az átlagosnál jó-
val enyhébb levegő érkezett, a 
tartósan fennálló magas nyo-
más hatására pedig száraz ma-
radt az idő, sok napsütéssel. 
A hónap utolsó napjaiban a 
késői „indián nyarat” biztosí-
tó anticiklon gyengülve kelet 
felé mozdult, mögötte sark-
vidéki – s még mindig száraz 
– légtömeg hatására erősen 
visszaesett a hőmérséklet.

A 20 °C körüli maximumok-
nak az elmúlt hét első napjával 
vége szakadt, a legtöbb helyen 
már csupán 10 fok tájára emel-
kedett a hőmérők higanyszála 
a legenyhébb órákban. A hi-
deg levegő nyugalomba jutá-
sát követően ismét megjelen-
tek a kiterjedt éjszakai fagyok, 
épp a hosszú hétvége idején 
mérhettünk egy-két hajnalon 
erősebb, mínusz 2 – mínusz 4 
fokos fagyot.

Az elmúlt hét nap középhő-
mérséklete a hideghullám ha-
tására már a sokéves átlag alatt 
alakult, de csupán néhány 
tized fokkal. Az időszak legvé-
gére a délire forduló áramlás-
sal melegebb levegő érkezett, 
a fagyok megszűntek, és az 
alapvetően felhős, borongós 
égbolt ellenére is jelentősen 
megenyhült az idő. Ismét a 
nyugati ciklonrendszer elő- 
azaz meleg oldalára került a 
térség, ezúttal azonban ala-
csony légnyomás hatása alatt, 
amely a korábbinál jóval több 
nedvességet, területi átlagban 
is jelentős csapadékot ígért. Az 
előrejelzéseknek megfelelő-

en, de az őszi vetések számára 
szinte a huszonegyedik órá-
ban érkező csapadék átlagos 
mennyisége a megyében 15-25 
milliméter között alakult. El-
oszlása most a keleti vidékeket 
kárpótolta leginkább, arrafelé 
hullott a nagyobb mennyiség, 
de a kevésbé záporos jelleg mi-
att ezúttal jóval csekélyebb te-
rületi változékonyság mellett.

A betakarítási munkák – 
ahol ezekkel megkéstek – a 
sáros, felázott talajállapot 
miatt a kötöttebb talajokon 
átmenetileg nem voltak foly-
tathatók. Az őszi alapműve-
lés, magágykészítés, vetés 
feladatai ugyancsak szüne-

teltek, mégis, a művelt réteg 
nedvesedése pozitívan hat 
majd a talajművelés minősé-
gére. Ennél is kedvezőbb hír, 
hogy a felső 20-30 centiméte-
res réteg nedvességtartalma 
a legtöbb tájon a szabadföldi 
vízkapacitás 70 százaléka fölé 
emelkedett. A megszokott 
értékek közelébe visszaesett 
hőmérséklet mellett ez opti-
mális viszonyokat teremt az 
őszi gabonák és a repce csí-
rázásához, fejlődéséhez és a 
télre való felkészüléséhez.

 DEBRECENI EGYETEM, 
 AKIT DTTI AGROMETEOROLÓGIAI 
 ÉS AGROÖKOLÓGIAI MONITORING 
 KÖZPONT

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: DEBRECENI EGYETEM – AKIT DTTI AGROMETEOROLÓGIAI ÉS AGROÖKOLÓGIAI MONITORING KÖZPONT

A hőmérséklet és a csapadék alakulása október 28. és november 3. között
maximum átlag minimum csapadék (mm) (Debrecen, H.-B. megye)
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Szomszéd városok 
alkotói munkáiból
POLGÁR. Kóstoló címmel a 
Nemzeti Művelődési Intézet 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgató-
sága szervezésében vándorki-
állítás nyílt a napokban a pol-
gári Ady Endre Művelődési 
Központ és Könyvtár Megyesi 
Fivérek termében. A tárlatot 
Kolozsváriné Ugrai Mária, a 
Nádudvari Képzőművészeti 
Kör és Szabadiskola tagja nyi-
totta meg.

A kiállítást Kaba, Nádudvar, 
Püspökladány közművelődé-
si szakemberei és a Nemzeti 
Művelődési Intézet Hajdú-Bi-
har megyei igazgatósága kez-
deményezte, annak érdeké-
ben, hogy segítse az amatőr 
alkotók helyi elismertségét.

Ez a vándorkiállítás tavaly 
októberben nyílt meg Nádud-
varon. A szervezők egy 25 
darabos kollekciót állítottak 
össze, elsősorban festmé-
nyekből, grafikákból. A tárla-
ton Kaba, Nádudvar, Püspök-
ladány, Téglás és Hosszúpályi 
alkotóköreinek munkái szere-
pelnek, amelyek az érdeklő-
dők számára november 18-ig 
látogathatók.  CSŐKE VIVIEN

Ügyesség, állóképesség 
és lőkészség is számít
Tíz alakulat méri össze 
tudását az idei felderítő 
versenyen Hajdúhadhá-
zon és a Bükkben.

HAJDÚHADHÁZ. Kedd reggel 
vette kezdetét a XIV. Szent 
Márton Nemzetközi Felderítő 
Verseny a Magyar Honvédség 
24. Bornemissza Gergely Fel-
derítő Ezred szervezésében. 
Idén négy külföldi és hat ma-
gyar alakulat méri össze lő-
készségét, ügyességét, fizikai 
felkészültségét, valamint a 
tájékozódó képességét.

Végig fegyverzetben
– Ez a megmérettetés régi 
hagyománnyal rendelkezik, 
2006-ig nemzetközi felderítő-
versenyként működött, 2007-
ben törölték, majd 2016-ban 
kezdtük újjáépíteni. Most 
nemzetközi szinten két len-
gyel, egy horvát és egy román 
csapat fogadta el a meghívá-
sunkat – tudtuk meg Hajnal 
István ezredestől, a MH 24. 
Bornemissza Gergely Felde-
rítő Ezred parancsnokától. A 
háromnapos megmérettetés 

két helyszínen zajlik, kedden 
Hajdúhadházon kezdődött a 
lövészeti verseny, szerdán pe-
dig a Bükki Nemzeti Parkban 
járőrversenyen vesznek részt 
az alakulatok.

A csapatokat az állomáso-
kon különböző feladatok vár-
ják, a felderítők fegyverzetü-
ket és felszerelésüket végig 
maguknál tartják.

– Az Északi-középhegység-
ben 30-35 kilométer hosszú 
pályán kell végigmenniük az 
alakulatoknak, különböző 
töréspontokat érintve. Nyolc 
ellenőrzési pont lesz, ahol 
különböző feladatokat kell 
végrehajtani, például sebe-
sültszállítást, vízi átkelést 
csónakkal, késdobást. Csü-
törtökön visszajövünk Haj-
dúhadházra, ahol fegyveres, 
6x1000 méteres váltófutás 
lesz – ismertette a versenyfel-
adatokat az ezredes.

A programsorozat része-
ként pénteken Szent Már-
ton-napi események követ-
keznek, ennek része katonai 
menet, szentmise, ünnepi ál-
lománygyűlés és felderítőbál 
is.  KISS DÓRA

Útra készen, teljes felszerelésben  FOTÓ: NAGY DÓRA
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A levélírás evolúciója
Régebben papírra vagy 
papiruszra írtak az 
emberek – napjainkra a 
levélírás teljesen meg
reformálódott.

DEBRECEN. A levélírás nagyon 
régről, már az őskortól kez-
dődött, amikor kezdett kitel-
jesedni a kommunikáció és 
az információközlés. Abban 
az időben is kommunikálni 
kellett valamilyen úton mó-
don, s ha nem volt megold-
ható beszéddel, akkor más 
módját választották ennek a 
közlésformának. 

Elkezdtek kőbe kővel, fába 
fával különböző formákat, 
szimbólumokat, mai ismerete-
ink szerint betűket, különféle 
ábrákat vésni, amit értettek 
az akkori emberek. Valójában 
a levélírás inkább a fontosabb 
ügyekben volt népszerű. Egy-
re jobban kezdtek rá odafi-
gyelni, ugyanis egy fontosabb 
levél, irat nem jelenhetett meg 
igénytelenül a címzettnél. El-
kezdődött a borítékok hasz-
nálata, ami nagy mértékben 
megnövelte a levélírás kul-
tuszát. Kiemelkedő szerepet 

töltött be, s tulajdonképpen 
esztétikai szempontból is nagy 
jelentőségű a pecsét haszná-
lata. Mindez leginkább a dip-
lomáciában, országok közötti 
levélváltásnál, elsősorban 
magasabb rangú családok kö-
zött volt jelentős szerepű. Né-
hány évvel ezelőtt, úgy 15-20 
éve sokkal inkább a hivatalos 
ügyekben küldtünk, kaptunk 
egy-egy levelet. 

Ma már olyan gyorsan zajló 
modern világban élünk, mely-
ben nem engedhetjük meg ma-
gunknak a várakozást. Olykor 

egy üzlet léte foroghat kockán, 
akár aktualitását is veszítheti 
egy esemény, ha nem tudunk 
róla időben. Véleményem sze-
rint a jövőben nem tűnnek el a 
papírra megfogalmazott gon-
dolatok annak ellenére, hogy 
a környezetvédelem, a gyor-
saság és olykor megbízhatóság 
szempontjából is sokkal jobb 
minden lehetséges feladatot 
elektronikusan intézni.

 BERI ALEX 
 DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA 
 SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
 SZAKKÖZÉPISKOLA

Iskolában a jövő tudománya
A robotika nemcsak 
hasznos, hanem leg
alább annyira izgalmas 
tantárgy is.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Jól tud-
ja ezt a Hajdúböszörményi 
Bocskai István Gimnázium 
közössége, ahol Oláh Tibor 
tanár úr vezetésével már egy 
évtizede foglalkoznak robo-
tikával. A szakköri közösség 
komoly szakmai fejlődésen 
ment keresztül, 2019-ben 
nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg a Robotolimpiát, 

amelyen 19 városból 81 csapat 
nevezett. A versenyzőknek 
egy olyan robotot kell ter-
vezniük, építeniük és prog-
ramozniuk, amely öt teljesen 
különböző feladatban állja 
meg a helyét: akadályfutás-
ban, dartsban, labirintusban, 
műlesiklásban és szumóban.

Új irányzatok
A robotikával 5. osztályos 
korunk óta foglalkozunk. 
Fenomenális érzés volt, hogy 
azokat a robotokat, amelye-
ket első órán láttunk, beprog-
ramozhatjuk. Egy teljesen új 

dolog került az életünkbe, 
amelyben megláttuk a jót és a 
hasznosat is egyaránt. 

A szakkörön minden évben 
elkészíthetünk egy saját pro-
jektet. Mi idén a szegedi ki-
rándulásunk során megismert 
Szegedi Katicát, az 1957-ben 
Muszka Dániel által tervezett 
első tanuló robotot szeretnénk 
megvalósítani a saját eszköze-
inkkel. A Katica a világ egyik 
első tanuló robotja volt, az 
állatoknál kialakuló feltételes 
reflexeket is szemléltette.

A versenyeken kívül a leg-
nagyobb élmények egyike 
volt, amikor robotjainkkal 
részt vehettünk a TEDx Deb-
recen elnevezésű tudomá-
nyos előadás-sorozaton.

A robotikát mindenkinek 
csak ajánlani tudjuk. Jó roboti-
kás mindenki lehet, akinek van 
legalább egy kicsi kreativitása, 
és a matek sem megy rosszul 
neki. Ezenkívül elengedhetet-
len hozzá a nyelvtudás, hiszen 
a programozási nyelvek nagy 
részének alapja az angol.

 CSORBA ISTVÁN ÉS  
 TÓTH TAMÁS BENCE  
 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI 
 ISTVÁN GIMNÁZIUM

Okosító telefonok az Adyban
Vele vagy nélküle – ha
zánk középiskoláiban 
még ma sincs egységes 
álláspont.

DEBRECEN. Napjainkban az 
okostelefonok a legtöbb fia-
tal életének nélkülözhetetlen 
kiegészítői. Sokszor már alsó 
tagozatos gyerekek kezében 
is láthatjuk a modern techno-
lógia ezen vívmányát, de az 
sem ritka, hogy óvodás, még 
írni, olvasni nem tudó lurkók 
apu vagy anyu mobiljával 
ütik el az időt. Nyilvánvaló, 
hogy ez hamarosan új prob-
lémákat generál az oktatás-
ban, de az alfa generációhoz 
kapcsolódó nehézségeket 
egyelőre hagyjuk, hiszen a 
köznevelés intézményében 
jelenleg a Z generáció a fősze-
replő. Ennek a korosztálynak 
a jellemzéséről ma már jelen-
tős szakirodalom áll rendel-
kezésünkre, én mégsem ezt 
ismertetném, hanem inkább 
személyes érintettként sze-
retném körüljárni a témát.

Szerencsés helyzetben
Először is fontosnak tartom 
leszögezni, hogy az okostele-
fon alapvetően nem „ördög-
től való” találmány, hanem 
olyan eszköz, melynek hasz-
nálata – megfelelő keretek kö-
zött – hatékonyan bevonható 
a tanítás-tanulási folyamatba 
is. Szerencsésnek érzem ma-
gam, mert nálunk, a Debrece-
ni Ady Endre Gimnáziumban 
megengedett, sőt támogatott 
ezeknek az eszközöknek a 

használata. Sok tanórán töl-
tünk ki online teszteket, kví-
zeket a telefonunk segít-
ségével. 

Az okostelefo-
nok nemcsak az 
iskolában nyújt-
hatnak segítséget, 
hanem otthon is. A 
legtöbb informatikai 
cég már felfedezte az 
ebben rejlő lehetősé-
geket, így egyre több di-
gitális alternatívát kapunk 

a tanulás megkönnyítésére, 
amiket a mobiljainkon ke-

resztül tudunk legegy-
szerűbben elérni. 

Sok tanárunk jelen 
van a közössé-
gi médiában, ők 
arra bátorítanak, 
hogy írjunk üze-

netet, ha kérdé-
sünk van a tanul-

takkal kapcsolatban. 
Remek oktatóvideók és 

különböző jó applikációk 

is találhatóak az interne-
ten, melyek komoly segítsé-
get nyújthatnak a tanagyag 
megértésében vagy olyan-
kor, ha elakadtunk a feladat 
megoldásában. Egy kattin-
tással elérhetjük a tanáraink 
által gyakorlásra készített fel-
adatlapokat, és az óra anya-
ga is megosztásra kerülhet 
a közösségi portálokon. Ezt 
otthon újra átnézhetjük, így 
az iskolában nem kell kétség-
beesetten körmölni, hanem 

koncentrálhatunk a tanagyag 
tényleges megértésére. Még a 
házi feladatok is kreatívabbá 
tehetők a digitális alkalmazá-
sok használatával. 

Az elmondottak alátámaszt-
ják, milyen hasznosak lehet-
nek ezek az eszközök, mégis 
azt gondolom: nem szabad 
alábecsülni az élőszó vará-
zsát, azaz a tanárral folytatott 
személyes kommunikációt.
 JENE ZSÓFIA  
 DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

Egy kattintással elérhetjük a tanáraink által gyakorlásra készített feladatlapokat is  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Nehezen kiszámítható, meddig találunk még borítékba hajtott levelet 
postaládánkban  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Sikeresen szerepeltek az idei Robotolimpián   FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A kütyüzés illemtana: hogyan és hogy ne cseteljünk?
Néha nehéz eldönte
nünk, hogyan legyünk 
„illemszabályosak” 
online kommunikáci
ónkban.

DEBRECEN. Az internet és a 
modern technika gyorsab-
ban robbant be a köztudat-
ba, mint ahogy azt követni 
tudtuk volna. Az X és az Y 
generáció számára alig ért-
hető milyen így felnőni, hisz 
ők csak belecsöppentek ebbe, 

mi viszont, a Z generáció kéz-
hez kaptuk egész kicsi ko-
runkban. Eleinte nehéz volt 
megérteni, de szép lassan be-
lenőttünk, és már a napjaink 
nagy részét az teszi ki, hogy 
használjuk őket, bár nemcsak 
mi, hanem más korosztály 
is. Éppen ezért fontos, hogy 
ismerjük, mit szabad és mit 
nem. 

A csetelés gyorsabb formá-
ja a beszélgetésnek két vagy 
több ember között, akik tá-
vol vannak egymástól. Nem 

mindegy, hogy ki a beszél-
gető partnerünk, mert telje-
sen máshogy beszélünk egy 
jó baráttal, és máshogy egy 
tanárunkkal. Megint más a 
helyzet, ha a szüleinkkel, más 
felnőttel társalgunk, vagy hi-
vatalos ügyben keresünk fel 
valakit.

Az alapszabály, hogy cse-
telés esetén is fontos a nap-
szaknak megfelelő köszönés. 
Ha valaki csupa nagybetűvel 
ír, az kiabálásként értelmez-
hető, és ahogy a valóságban, 

a virtuális közegben sem fest 
túl jó képet az illetőről, ha 
oda nem illő módon, csúnyán 
beszél.

Ma már az is elég elterjedt 
lett, hogy ékezetek nélkül 
írunk, viszont erre oda kell 
figyelnünk, ha nem egy bará-
tunkkal beszélünk.

Sajnos a rohanó, kapkodó 
világunkban előfordulhat, 
hogy egy üzenetet véletlenül 
másnak küldünk el, vagy egy 
képernyőfotót visszaküldünk 
ugyanabba a beszélgetésbe. 

Ezeket a bakikat persze nehéz 
kimagyarázni, de néha szü-
lethet belőlük igazán vicces 
pillanat.

Mindig a beszédpartner-
től és a vele kialakított kap-
csolattól függ, hogy milyen 
szavakat és mennyi érzelem-
kifejező képet használunk. 
Ezt az alapszabályt mindig 
szem előtt kell tartani, tehát 
vigyáznunk kell, mit írunk és 
hogyan. SUBA NIKOLETT  
 DSZC BETHLEN GÁBOR 
KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

Nyelvtanulás 
az interneten? 
Természetesen!
DEBRECEN. Valószínűleg min-
den 21. századi diák hallotta 
már a szülei szájából, hogy 
inkább tanuljon az internet 
bújása helyett. Manapság 
rengeteg olyan portállal is 
összefuthatunk, melyek túl-
mutatnak a tankönyv kopta-
tásán.

Quizlet
A nyelvtanulás egyik legne-
hezebb része a több száz szó 
megjegyzése. A Quizlet segít-
ségével szókártyákat kreálha-
tunk, majd tesztszerűen vagy 
játékosan bővíthetjük szókin-
csünket. Az oldal applikáció 
formájában is elérhető, ezért 
akár egy unalmas buszos uta-
zás közben is készülhetünk a 
következő szódolgozatra.

Wordhippo
Ez az oldal jól jöhet, ha vál-
tozatos nyelvezettel, angolul 
szeretnénk írásba foglalni 
gondolatainkat. Szinonimá-
kon és szavak ellentétein 
kívül akár rímeket is találha-
tunk, de tradicionális szótár-
funkcióval is rendelkezik.

Lingolia
A Lingolia csak néhány nyel-
ven érhető el, viszont a nyelv-
tannal kapcsolatban nemcsak 
magyaráz, hanem példákat és 
gyakorlófeladatokat is bizto-
sít. Mindezt egy helyen, így 
tökéletes lehet ismétlésre, de 
segíthet az önálló nyelvtanu-
lásban is.

Ezek az oldalak mind azt bi-
zonyítják, hogy ma már a sa-
ját szobánkból, ingyen is fej-
leszthetjük nyelvtudásunkat.

 SIE RÉKA  
 ADY ENDRE GIMNÁZIUM

Több alkalmazás is segít 
 FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍVUM
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Nem kell a cívisvárostól messzire menni
A megyeszékhelyhez 
közeli túrákkal is kisza-
kadhatunk a hétközna-
pokból.

HAJDÚ-BIHAR. Lenn az Alföld 
tengersík vidékin csokorba 
szedtük, hová érdemes ellá-
togatni, ha az őszi időben a 
szabadba vágynánk. Semmi 
komoly, csak egy kis séta. A 
kezünket pedig Löki Viktor 
biológus, a Duna-kutató Inté-
zet Tisza-kutató osztályának 
tudományos segédmunkatár-
sa fogta.

Vadregényes fűzligetek
Ha közelebb szeretnénk 
maradni a városhoz, a Tócó 
patak is tartogathat még 
meglepetést számunkra. 
Zeleméren ered, Józsától 
kicsit északra. Kizárólag a 
talajvíz és az esővíz táp-
lálja, vízszintje így hát ki-
fejezetten ingadozó. Nagy 
szárazság esetén akár el is 
apadhat. E felső szakasz, 
egészen Józsáig a legérintet-
lenebb, legszebb része, ahol 
fűzligetek mellett tehetünk 
vadregényes sétát. Az élő-
világ mellett egy híres, Ár-
pád-kori templom romjai is 
megtalálhatók Zeleméren. 
A ma látható templomto-
rony a 16. században épült 
gótikus stílusban. És ha már 
templomtorony, a herpályi 
Csonkatoronyhoz is érde-
mes ellátogatni, amely a 12. 
században épült monostor 
maradványa, s a megye leg-
régebbi építménye, Berety-
tyóújfalu határában.

De térjünk vissza Debrecen-
be, méghozzá a Nagyerdőbe, 
országunk első természet-
védelmi területére! Ha elin-
dulunk a Móricz Zsigmond 
úttól, onnan folyamatos az 
erdőborítás Pallag felé. Aki 
magányra, csendre és erdőre 
vágyik, egészen Pallagig elsé-
tálhat, útját pedig ismeretter-
jesztő táblák is tarkítják.

Aki pedig csak arra vágyik, 
hogy az őszi napsütésben fale-
velet gyűjtsön, sétáljon le a Kar-
tács utcán, majd 30-50 métert 
menjen a lovarda felé, ezután 
pedig rögtön forduljon balra, és 
haladjon a sínekig. Vörös töl-
gyesre bukkanhatunk itt, ami 
mostanában kezd majd bíbor-
vörös színben pompázni, és pici, 
kerekded makktermése van.

A korai juhar szép, tenyere-
sen tagolt, sárgás-zöldes szín-
ben játszó, nagyon változatos 
módon színeződő levelekkel 
pompázik. Gyakori parkfa, vá-
roson belül is megtalálhatjuk.

Sárga lombszíneződés-
sel rendelkezik az ostorfa is, 
amely például a Böszörményi 

úton fellelhető kicsi, ovális 
leveleivel, vagy az óvárosban 
Szentlászlófalván. Nevét on-
nan kapta, hogy ha lehullik a 
betonra apró termése, az em-
beri lépésektől csattog, pattog, 
mintha ostor lenne. Fontos ele-
dele az olyan téli madárvendé-
geknek, mint a fenyőrigó.

Varázslat a pusztán
A Hortobágy egyik őszi cso-
dája a daruvonulás. Az Alföld 
ideális terep a délre tartó, 
átvonuló madarak számára. 
Hosszú útjuk eme állomása 
pedig szemet gyönyörködte-
tő varázslat. A darvak főleg 
halastavakra járnak pihen-
ni, napközben pedig jobbára 

kukoricatarlókon táplálkoz-
nak. Vonulások alkonyatkor 
a leglátványosabb. Mellettük 
azonban az érintetlen táj már 
önmagában pazar. A látóha-
tárt megtöltik a legelő gu-
lyák, ménesek, gémeskutak, 
ameddig csak a szem ellát. 
Október–november környé-
kén pedig tele van mezei csi-
perkével, szegfűgombával és 
sziki csiperkével is.

A körforgalom előtt, a Hor-
tobágyi csárdánál az őszi–téli 
időszakban erdei fülesbag-
lyok kezdenek nappalozni. 
Éjjelente vadásznak, nappal 
pedig egy örökzöld fára tele-
pednek, legyen az tuja vagy 
fenyő. Akár az is előfordul-

hat, hogy egy fán 10-15 fü-
lesbagoly is egyszerre pihen. 
Debrecenben a Poroszlay 
úton is gyakran gyűlnek ösz-
sze az éjszakai ragadozók, 
híres bagolyfák pedig többek 
között Hajdúböszörményben 
is vannak.

Fazekas Mihály szavaival 
élve van egy falu a „Horto-
bágy mellyékén”, ez pedig 
Nagyhegyes. Egy igen külön-
leges képződmény, a csak-
nem 200 méter átmérőjű Krá-
ter-tó uralja az erre látogatók 
figyelmét. A meder egy 1961-
es gázkitörés eredménye, a 
kitörés hordalékaiból pedig 
földsánc keletkezett. Ezt erdő 
veszi körül, a tavat pedig séta-

úton lehet körbejárni. Nagy-
hegyesen található továbbá a 
Rickl-kúria is, mely jelenleg 
könyvtárként működik.

Említést kell tennünk to-
vábbá az őszi kikericsről is, 
amely ugyan gyönyörű, még-
is az egyik legmérgezőbb nö-
vényünk. A Bihari-sík szikes 
pusztáinak keleti szélein él, 
melynek természetvédelmi 
kezelője a Hortobágyi Nem-
zeti Park igazgatósága.

A sokarcú Jónás-rész Vá-
mospércs után terül el. 
Nyírségi buckakomplexum, 
amely rengeteg értékes nö-
vény otthona. Az alsóbb ré-
szek kifejezetten vizesek, 
mocsarasak, a homokbucka 
teteje felé haladva azonban a 
növényzet borítása csökken. 
Ez a fajta mozaikosság olyan 
változatos élőhelyeket ered-
ményez, amely jól bemutatja 
a nyírségi nyílt homokbuc-
kagyepek különleges mivol-
tát. A régió legértékesebb nö-
vénye a zergeboglár, melyet 
inkább a vizes mélyedésekkel 
tarkított ligeterdőkben látha-
tunk. A térség különlegessége 
a szürke veronika, ami ha-
zánkban már csak a Nyírség 
néhány pontján ismert.

Panoráma, akár Nagyváradig
Ezeken túl bőven akad még 
látnivaló. A Panoráma út mel-
lett például tavasszal tarka 
sáfrányokat láthatunk; vé-
dett növények, állományuk 
pedig az erdők kitermelése, 
a termőhely szárazodása és 
néhány egyéb ismeretlen ok 
miatt folyamatosan csökken. 
Izgalmas lehet az Ördög-árok 
is, az ókori védműrendszer a 
Zsuzsi erdei vasút vonalán, 
Csereerdő megálló közelé-
ben. És végül Hármashegyal-
ja, mely homokbuckáit a szél-
nek köszönheti. Itt a kilátó 
mellett (melyről az a hír járja, 
hogy akár Nagyváradig is el 
lehet látni) erdei tanösvény is 
várja a túrázókat.  
 LASZKÁCS DENISE

Ahol természet és történelem találkozik: az Ördög-árok, Debrecen keleti határában   FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍVUM, MOLNÁR PÉTER

Rekordszámú turista 
utazott Csernobilba
A látogatók csaknem 
80 százaléka külföldi, a 
legtöbben Nagy-Britan-
niából érkeztek. 

UKRAJNA. Idén eddig rekord-
számú, mintegy 107 ezer tu-
rista látogatott el a csernobili 
atombaleset övezetébe – szá-
molt be róla hétfőn az ukrán 
sajtó a tiltott zónát kezelő ál-
lami ügynökség sajtószolgála-
tára hivatkozva. A közlemény 
szerint a látogatók száma kü-
lönösen tavasszal ugrott meg. 
Az ügynökség szerint a turis-
ták számának jelentős növe-
kedésében elsősorban az ját-
szott szerepet, hogy számos 
infrastrukturális fejlesztést 
hajtottak végre, egyebek mel-

lett elektronikus belépőjegye-
ket vezettek be, ami megköny-
nyíti a bejutáshoz szükséges 
adminisztrációt. Emellett az 
HBO Csernobilról készített 
sorozata is nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy megnőtt 
az érdeklődés a nukleáris ka-
tasztrófa sújtotta terület iránt 
– olvasható az Origo oldalán.

Több mint a fele
A britek után a második legné-
pesebb csoport Lengyelország-
ból érkezett, őket követi a sor-
ban Németország, az Egyesült 
Államok és Csehország. Össze-
hasonlításképpen: 2018 januárja 
és októbere között a mostaninak 
alig több mint a fele, mintegy 62 
ezer turista látogatta meg a cser-
nobili övezetet.  HBN

Számos infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre, egyebek mellett 
elektronikus belépőjegyeket vezettek be  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Harminc éve omlott le a berlini fal 
November első hetében óriási fesztivált szerveznek Ber-
linben: fotók, koncertek, múltidéző programok és vezetett 
séták idézik fel a leomlás napját.  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Napló-olvasó: 
A jól informált ember! 34
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MÁR KAPHATÓ
A KÁRPÁT-MEDENCE 
ÍZEI OLVASÓINKTÓL
CÍMŰ SZAKÁCSKÖNYVŰ Á ÖCÍMŰ SZAKÁCSKÖNYVV

1790 Ft*

3990 Ft
helyett

*csak megye kártyával rendelkező előfizetőknek

KERESSE A KÉZBESÍTŐKNÉL ÉS 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNKBAN!

Debrecen, Dósa Nádor tér 10.

**

csak megye kártyával rendelkez
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Gumicsereroham jelzi a lehűlés kezdetét
Az autósok nyolcvan 
százaléka még október-
ben is nyári abroncsot 
használt.

BUDAPEST. Az autósok nyolc
van százaléka még október
ben is nyári abroncsot hasz
nált, de a mostani lehűlés 
miatt a többség egyszerre 
indul abroncsot cserélni – de
rült ki a Bridgestone közel 20 
ezer megkérdezett bevonásá
val készült friss kutatásából. 
A felmérés megmutatta azt 
is, hogy a férfiak és nők elté
rően hozzák meg az abroncs
cseréhez és az új autógumik 
vásárlásához kötődő dönté
seiket, továbbá hogy a kitöl
tők több mint egyharmada 
kivárja, amíg az autógumik 
profilmélysége eléri a KRESZ 
szerinti minimális értéket, 
ami a közlekedésbiztonság 
szempontjából kockázatos. 
Az évszaknak megfelelő ab
roncshasználatra vonatkozó 
kérdésre az autóvezetők 55 
százaléka adott csak helyes 
választ.

Megdőltek a melegrekordok
A Bridgestone országos fel
mérés keretében minden 
eddiginél nagyobb mintán, 
19 550 autós bevonásával 
vizsgálta az abroncscserélé
si és közlekedésbiztonsági 
szokásokat, valamint a gép
járművezetők általános felké
szültségét. A kitöltők 80 szá
zaléka még jelenleg is nyári 
abroncsot használ, ami nem 
meglepő, tekintettel arra, 
hogy októberben sorra dőltek 

meg a melegrekordok. Most 
viszont az első fagy már jelzi 
a hűvösebb időjárás közeled
tét. A válaszadók hasonlóan 
magas aránya (78%) ért egyet 
abban, hogy a gumicserének 
akkor jön el az ideje, amikor 
az átlaghőmérséklet tartósan 
7 fok alá csökken, így a követ

kező hetekben hosszú sorok 
várhatóak az abroncsműhe
lyek előtt.

Szakember segítségét kérik
A felmérés megmutatta, hogy 
a férfi és női autósok eltérő 
szempontok alapján hozzák 
meg döntéseiket. Új abron
csok vásárlásakor a férfiak 
elsősorban az interneten 
fellelhető forrásokból tájé
kozódnak (férfiak: 61%, nők: 
38%). Ezzel szemben a női 
kitöltők közel fele (nők: 49%, 
férfiak: 21%) nyilatkozott úgy, 
hogy szívesebben hagyatko
zik gumis szakemberek véle
ményére. Szintén a hozzáér
tők iránti bizalmat mutatja, 
hogy amíg a férfi válaszadók 
közel harmada (32%) meg

határozott időközönként, 
45 évente cserél abroncsot, 
addig a hölgyek egy jó része 
(37%) ebben a kérdésben is 
inkább a szakemberek vissza
jelzésére alapozza a döntését. 
A gumicserék ellenőrzését a 
nők 31 százaléka szintén az 

ő bevonásukkal végzi, amely 
a férfiak csak 12 százalékára 
jellemző.

Sajnos, az új gumik vásár
lásával a megkérdezettek 
több mint egyharmada (38%) 
még mindig kivárja, amíg a 
gumik profilmélysége eléri 

a KRESZ szerinti minimális 
1,6 mmes határértéket, ami 
balesetmegelőzés szempont
jából már kockázatosnak szá
mít.

A teljesítményre is kihat
„Ne várjuk meg, hogy az au
tógumi az előírásban megfo
galmazott értékig elkopjon” 
– figyelmeztetett Hunyadi 
Szabolcs, a Bridgestone Ma
gyarország Kft. értékesítési 
vezetője. „Az erőteljes kopás 
a teljesítményre is hatással 
van, hiszen a futófelületen 
található, kapaszkodást segí
tő lamellák és a vízelvezetési 
árkok amortizálódása a ned
ves utakon könnyen tapadás
vesztést eredményezhet”. 
 ÉKN

A mostani lehűlés miatt a többség egyszerre indul autóabroncsot cserélni FOTÓK: INTERNET

Az erőteljes kopás 
a teljesítményre is 
hatással van. 
HUNYADI SZABOLCS

Mit mond a jogszabály?
Minden évben legalább egy
szer felmerül annak a kér
dése, hogy érdemes lennee 
hazánkban is kötelezővé ten
ni az évszaknak megfelelő 
abroncshasználatot. A szabá
lyozás körüli vita bizonyta
lanságot eredményez, mert 
ugyan a jelenleg hatályos ma
gyar törvények szerint a ta

xisofőrökön kívül senki sem 
kötelezhető az évszaknak 
megfelelő abroncs használa
tára, a válaszadók közel fele 
ezt nem tudta. Az erre vonat
kozó kérdésre a női kitöltők 
csupán negyven százaléka, 
a férfi kitöltők pedig hetven 
százaléka tudta a helyes vá
laszt.

Forradalmi újítás Zwickauban
Elkezdődött a Volks-
wagen első teljesen 
elektromos autójának 
sorozatgyártása.

BERLIN. Elkezdődött hétfőn 
a németországi Zwickauban 
az első teljesen elektromos 
Volkswagen személyautó, az 
ID.3 sorozatgyártása.

Átképzett munkatársak
– Zwickauban nem csupán 
egy új modell gyártása kez
dődik, hanem „a Volkswagen 
jövője” – emelte ki a Volkswa
gen csoport vezérigazgatója, 
Herbert Diess a sorozatgyár
tás beindításának alkalmából 
tartott ünnepségen, amelyen 
részt vett Angela Merkel kan
cellár is.

Mint mondta, egy olyan 
„ipari nemzetnek, mint Né
metország, mindig újra fel 
kell találnia magát”, mert 
csak a fejlődés révén tudja 
fenntartani teljesítményét. 
Erre példa az egykori NDK te
rületén fekvő Zwickau, ahol 
kezdetben – a két világhábo
rú között – Horch márkájú 
kocsikat gyártottak, az NDK 
idején pedig Trabantokat, és 
mostantól a Volkswagen első 
sorozatgyártásra fejlesztett 
elektromos autóját.

A zwickaui üzem lesz Euró
pa legnagyobb és leghatéko
nyabb elektromosautógyá
ra, átalakítására 1,2 milliárd 
eurót (390 milliárd forint) 
fordítanak, és mind a nyolc
ezer munkatársat átképzik 
– mondta a vezérigazgató, 
kiemelve, hogy valószínűleg 
ez az autóipar történetének 
legnagyszabásúbb „képzési 
offenzívája”.

Herbert Diess hangsúlyoz
ta, hogy a személyautók pi
acán nincs alternatívája az 

elektromos meghajtásnak, 
csak ezt a technológiát lehet 
bevezetni gyorsan, széles 
körben és elfogadható áron. 
A hidrogénalapú meghajtási 
technológia csak a következő 
évtizedben válhat versenyké
pessé, és akkor is elsősorban a 
teherszállító járművek, a ha
jók és a repülőgépek számára.

Az autógyártásban a je
lenkor a korszakváltás ideje, 
most már nem az a kérdés, 
hogy megtörténike az elekt
romos meghajtási technoló
gia áttörése, hanem az, hogy 
mennyire gyorsan és a világ 
melyik régiójában, és ha Né
metország továbbra is veze
tő szerepet kíván betölteni 
az autógyártásban, akkor az 
elektromobilitásban is az élen 
kell járnia – mondta a Volks
wagen csoport vezérigazga
tója.

Aláhúzta, hogy az autó
gyártás Németországban csak 
akkor kifizetődő, ha a magas 
bérek a lehető legnagyobb 
termelékenységgel és legjobb 
minőséggel járnak együtt, 

méghozzá a termelési lánco
lat valamennyi elemében.

Kifejtette, hogy az elektro
mobilitáshoz kapcsolódó va
lamennyi fejlesztést Német
országban összepontosítják. 
Így például az ID modellcsalád 
 akkumulátorrendszerét a bra
unschweigi üzemükből szál
lítják Zwickauba, a motor Kas
selből érkezik, Salzgitterben 
pedig akkumulátorcellákat 
gyártanak majd a Northvolt 
nevű svéd céggel együttmű
ködésben. Arról is szólt, hogy 
az elektromobilitás nélkül 

nem lehet győzni a klímavál
tozás elleni küzdelemben. 
Mint mondta, a Volkswagen 
csoporthoz tartozó márkák 
jelenleg használatban lévő 
mintegy 100 millió gépkocsija 
a globális széndioxidkibo
csátás 1 százalékáért felelős. 
A társaság célja, hogy ezt az 
értéket 2050re nullára csök
kentse, és már 2025re 30 szá
zalékkal mérsékelje a flotta
szintű kibocsátást.

Még nem árusítják
– A gyártási folyamatot is 
át kell alakítani – mond
ta Herbert Diess, kiemelve, 
hogy az ID.3 a világ első elekt
romos meghajtású gépko
csija, amelyet úgynevezett 
karbonsemleges módon – a 
klímaváltozást fokozó gázok 
széndioxidban mért kibo
csátásának a lehető legalacso
nyabb szintre szorításával és 
a fennmaradó kibocsátás el
lentételezésével – állítják elő.

Az ID.3 mindennapos hasz
nálatra szánt, kompakt autó, 
alaptípusa egy 45 kilowattóra 
teljesítményű akkumulátor
ral rendelkezik, egy feltöltés
sel legfeljebb 330 kilométert 
tud megtenni, ára 30 ezer 
euró körül lesz, Európában 
még nincs kereskedelmi for
galomban.  MTI

Zwickau a világ egyik leginkább automatizált autógyára lesz  
 FOTÓ: ELECTRIVE.COM

Automatizált autók
A Volkswagen adatai szerint 
Zwickau a világ egyik legin
kább automatizált autógyára 
lesz, a kocsikat 1700 robot 
és 500nál is több automata 
szállítóegység mozgósításá
val szerelik össze. Az üzemet 
„menet közben”, fokozatosan 
állítják át elektromos autók 
gyártására, az ID.3 melletti 
jelenlegi modell, a Golf Vari

ant helyére 2020tól további 
elektromos modellek kerül
nek. Az átalakítás 2021ben 
kezdődő utolsó szakaszának 
végén Zwickauban már hat
féle elektromos autót gyár
tanak majd a csoport három 
márkája, a Volkswagen, az 
Audi és a Seat számára, és az 
üzem kapacitását évi 300 ezer 
darabra növelik.

Autós szövetségesek 
közös nyilatkozata
Az előírásokat nemcsak 
az új autókra, hanem a 
járműpark egészére ki 
kell terjeszteni.

BUDAPEST. Közös nyilatkozat
ban foglalták össze a közle
kedés fenntarthatóságával, 
a járműipar átalakulásával 
kapcsolatos észrevételeiket 
és elvárásaikat a visegrádi 
államok autós szövetségei 
budapesti konferenciájukat 
követően.

Erdélyi Péter, a Magyar 
Gépjárműimportőrök Egye
sületének (MGE) vezetője a 
rendezvény után ismertette, 
hogy a nyilatkozat a jármű
vek gyártását, újrahaszno
sítását és megsemmisítését 
szabályozó intézkedéseket 
sürget a környezet védelme 
érdekében.

Az előírásokat nemcsak az 
új autókra, hanem a jármű
park egészére ki kell terjesz
teni az állásfoglalás szerint.

A szakmai szövetségek eu
rópai szinten sürgetik a ká
ros anyagok kibocsátásának 
csökkentését, hiszen a nyu
gati országok elavult autói a 
kontinens keleti felében még 
sokáig szennyezik a környe
zetet. Véleményük szerint a 
tagállami szintű intézkedések 
nem okozhatják a szennyezés 
erősödését más országokban, 
ezért szigorúbb kereskedelmi 
szabályozást és egységes jár
műbesorolást várnak az EU 
döntéshozóitól.

A tiszta mobilitást az elekt
romos meghajtás mellett 
többféle üzemanyag és tech
nológia határozhatja meg a 
következő években, ezért 
meg kell teremteni a fejleszté
sek és a kereskedelmi ösztön
zők egyensúlyát, az alternatív 
megoldások infrastruktúrá
ját, a környezet védelmével 
párhuzamosan pedig az ipar 
és a foglalkoztatás fenntart
hatósági szempontjait is fi
gyelembe kell venni.  MTI

A járműpark egészére kiterjesztik az állásfoglalást  FOTÓ: INTERNET
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Az életben minden egyes ember küszködik 
valamivel, amit le kell győznie nap mint nap.

A hatodik F1-es vb-diadalát ünneplő Lewis Hamilton nem akar a rekordokkal foglalkozni, csak arra 
koncentrál, hogy az őt gyötrő démonokat legyőzve minden napot boldogan éljen meg

69
Carlos Velát, a Los Angeles FC 
mexikói támadóját választot-
ták a szezon legértékesebb 
játékosának az észak-ameri-
kai labdarúgó-bajnokságban 
(MLS). A 30 éves Vela 34 gólt 
szerzett az alapszakaszban, 
és volt 15 gólpassza is. Vela 
a szavazatok 69.6 százalékát 
gyűjtötte be. A második he-
lyen Zlatan Ibrahimovic (Los 
Angeles Galaxy) végzett, a 
svéd  31 góllal zárt. A 38 éves 
csatárra 14.1 százalék voksolt.

Bényeinek  
a válla sérült
LABDARÚGÁS. Vállsérülést 
szenvedett Bényei Balázs, 
a DVSC védője a Paks elleni 
mérkőzésen, emiatt nem is 
tudta végigjátszani a találko-
zót. A játékos a klubhonlap-
nak elmondta, hogy bevérzett 
a jobb vállízülete, és az izom 
kicsit beszakadt. A hátvéd 
pénteken kontrollra megy, és  
további vizsgálatok is várnak 
rá. Jelenleg nagy fájdalmai 
vannak, így edzeni nem tud, 
a karja fel van kötve. Vélhe-
tően a vasárnapi, FTC elleni 
mérkőzést kihagyja.

Ausztriában mindent megnyert, amit lehe-
tett  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Akár öt csapat is révbe érhet máris
Több gárda is a tovább-
jutás küszöbén a Bajno-
kok Ligájában.
LABDARÚGÁS. A Nemzeti Sport 
csokorba szedte, a szerdai 
BL-játéknapon mely gárdák 
juthatnak máris tovább.

Az A csoportban a PSG ér-
het révbe. A párizsi gárda a 
Real Madridot, az FC Bruges-t 
és a Galatasarayt is elintézte, 
ha újra megveri a belga csa-
patot (idegenben 5–0 lett), 
akkor már biztosan tovább-
jut, sőt, ha a királyi gárda ik-
szel a törökökkel, akkor már 
a csoportelsőség is fix lenne. 
Mindeközben a franciáknak 
már egy döntetlen is elég le-
het a 16 közé jutáshoz, ha a 
Real nem kap ki a Galatától.

A D-ben ketten is
A B-jelű kvartettben a Bayern 
München lehet az a csapat, 
amelyik hátradőlhet.

Hasonló a helyzet, mint 
a PSG esetében, a Bayern a 
Crvena zvezdát (3–0), a Tot-

tenhamet (7–2) és az Olympi-
akoszt (3–2) is legyőzte, itt is 
négypontos a második helye-
zett. Így a görög csapat újbóli 
megverése itt is továbbjutást 
érhet, sőt, ha az angolok ik-
szelnek a szerbekkel, akkor 
már a csoportelsőség is meg-
lenne. Mi több, a Bayernnek 
is elég az iksz, ha a Totten-
ham nyer.

A C-ben a Citynek áll az 
zászló: a manchesteriek a 
Sahtart (3–0), a Dinamo Zag-
rebet (2–0) és az Atalantát (5–
1) is elintézték, itt a horvátok 
és az ukránok állnak négy-
négy ponttal. Az angolok 
újabb sikere az olaszok ellen 
továbbjutást ér, ha a Dinamo 
és a Sahtar Horvátországban 
ikszel, akkor pedig a csoport-

elsőség is fix. A D csoportban 
ezen a héten már mindkét 
továbbjutó meglehet, ha a Ju-
ventus Moszkvában is legyő-
zi a Lokomotivot, az Atlético 
Madrid pedig Leverkusenben 
is megveri a Bayert. Az ola-
szoknak egy siker minden-
képpen továbbjutást ér, a spa-
nyoloknak kell a Lokomotiv 
veresége is.  HBN

Thomas Partey és az Atlético (balra) továbbjuthat szerdán  FOTÓ: AFP

Rábl János mesterhármasig jutott a Rubeola ellen  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Továbbra is veretlen  
a listavezető Mezei-Vill
FUTSAL. Bajnoki mérkőzést 
játszott hétfőn az MVFC és a 
DEAC is. 

Az újfaluiak az NB I. nyolca-
dik fordulójában hazai pályán 
fogadták a Rubeola együtte-
sét. Semmit sem bíztak a vé-
letlenre a Mezei-Vill játékosai: 
Rábl János triplázott, mellet-
te pedig Gál István és Szabó 
Péter is betalált, 5–0-ra hozta 
a listavezető Berettyó a sereg-
hajtó elleni kötelezőt.

A Debrecen ezúttal nem 
járt sikerrel, Elek Gergő tanít-
ványai nagy csatában, 3–2-re 
maradtak alul a Kecskemét 

otthonában. Az első félidő 
nem hozott gólt, de aztán be-
indultak a felek, a DEAC-ból 
Kántor Tamás és Szentes-Bíró 
Tamás zörgette meg az ellen-
fél hálóját, a hazaiaktól Rutai 
Balázs nyerte meg a meccset 
a Bács-Kiskun megyeieknek.

A TFSE ellen
A bajnoki után szerdán Ma-
gyar Kupa-találkozó vár a 
debreceniekre. Este fél ki-
lenctől a Vasas Sportcsar-
nokban, a TFSE vendégeként 
lépnek pályára az MK első kö-
rében a cívisvárosiak.  HBN

Elégedettek a Hullnál 
Balogh Norberttel
LABDARÚGÁS. Balogh Norbert-
nek eddig mindössze 17 perc-
nyi játéklehetőség adatott 
meg az angol második ligás 
Hull Cityben: a felkészülés-
be későn kapcsolódott be, a 
bemutatkozó mérkőzésén 
megsérült. Ennek ellenére  
nagyon meg vannak eléged-
ve a volt debreceni labdarúgó 
hozzáállásával.

Nemcsak a kései, szeptem-
beri érkezés, hanem a nyelv-
tudás is nehezíti a csatár beil-
leszkedését.

„Egy hozzá hasonló, mesz-
sziről érkező fiatalember szá-
mára gyakran jelent akadályt 

az idegen nyelv – mondta 
Cliff Byrne pályaedző. – Rá-
adásul egy olyan közösségbe 
csöppent bele, amelyik július 
óta együtt van, kialakultak az 
erőviszonyok. De én nagyon 
bízom benne. Nem a legjobb 
az angolja, ám önerőből el-
jutott vele odáig, hogy képes 
volt egymaga kiválasztani 
az új otthonát, és elintézni 
mindent, ami az élete elin-
dításához kell egy idegen or-
szágban. Igen jó futballista, és 
a szorgalmára sem lehet pa-
nasz. Jó modorú, intelligens 
fiatalember, aki pontosan érti 
a játék lényegét.”  HBN

 Ovisok fociztak a Főnix Csarnokban
A DSC-SI labdarúgó-szakosztálya ebben a nevelési évben 
első alkalommal rendezte meg a Bozsik Grassroots ovis 
fesztivált. Öt debreceni óvoda (Gönczy Pál utcai, Kemény 
Zsigmond utcai, Közép utcai, Margit téri, Táncsics Mihály 
utcai) mintegy 120 gyermeke focizott a Főnixben.  FOTÓ: M. P.

Bajnokok Ligája
A szerdai program    
csoportkör, 4. forduló:
A csoport:
Paris Saint-Germain–Club Brugge 21 
óra (tv: Spíler2)
Real Madrid–Galatasaray 21 (M4 Sport)
B csoport:
Bayern München–Olympiakosz 18.55 
(Spíler1)
Crvena zvezda–Tottenham Hotspur 21
C csoport:
Dinamo Zagreb–Sahtar Donyeck 21
Atalanta–Manchester City, Milánó 21 
(Spíler1)
D csoport:
Lokomotiv Moszkva–Juventus 18.55 
(Spíler2)
Bayer Leverkusen–Atlético Madrid  21

Egyedül
készült a
versenyre
A szemrevaló cívis-
városi személyi edző, 
Rénes Janka tarolt az 
ausztriai megmérette-
tés mezőnyében.

TESTÉPÍTÉS. Az ausztriai 
Grafenwörth adott otthont 
októberben a testépítők 
NABBA WFF Austrian Open 
elnevezésű versenyének. A 
megmérettetésen részt vett 
a debreceni szőkeség, Ré-
nes Janka is. Az ifjú hölgy 
a kategóriájában és az ösz-
szesítésben is a legjobbnak 
bizonyult.

Először próbálta meg
– Ez a NABBA Universe-nek 
volt a kvalifikációs viadala, 
amelyet egy héttel később 
rendeztek meg Angliában, 
Bradfordban.  Oda már 
csak a győztesek kerültek 
ki, akik megnyerték a saját 
kategóriájukat. A nagyon 
erős mezőnyben ezúttal 
nem tudtam dobogóra állni 

– nyilatkozta Jan-
ka, aki a közössé-
gi oldal tanúsága 
szerint már annak 
is nagyon örült a 
verseny után, hogy 
ehetett egy jót.

– Két évvel ez-
előtt kezdtem 
el versenyezni a 
KIRO Kupán ver- s e -
nyeztem, a NABBA-szer-
vezet égisze alatt Szlová-
kiában, ahol szintén első 
lettem. A legutóbbi verse-
nyem tavaly volt, amikor 
ötödik lettem a Universe-en 
– fogalmazott a sportoló, 
aki akkor még az ismert 
debreceni edzővel, Jenei 
Istvánnal készült fel. – 
Most viszont már a kezem-
be vettem az irányítást, és 
teljesen egyedül készültem 
az idei megmérettetésekre. 
Ez számomra új dolog, most 
próbálkoztam vele először – 
mondta Janka, aki az Elite 
Fitness személyi edzője-
ként dolgozik civilben. 

Most könnyebben ment
A testépítő hölgyet megkér-
deztük, mennyire viselte meg 
a versenydiéta és a kőkemény 
fogyasztás.

– Természetesen, aki 
benne van ebben a sport-
ban, az tudja, hogy meny-
nyire kemény, és  mennyi 
lemondással jár egy ilyen 
felkészülés. Most csinálom 
ezt végig pályafutásom so-
rán negyedjére, s bár ez is 

nehéz és fárasztó volt,  de 
az eddigieknél valahogy 
vidámabban, könnye-
debben vettem az aka-
dályokat. Ezúttal lel-
kileg és fejben jobban 
bírtam, mint a korábbi 
alkalmakkor – mondta 
a szépség, akit egykori 
élsportoló barátja is 
segített a felkészülés 
során, azonban van 

Jankának egy „titkos 
fegyvere” is, akire min-

dig számíthat.
– Nyilván mellettem 

állt a párom is,  de egy na-
gyon kedves kis barátnőm, 
Kamilla volt a leginkább 
segítségemre.  Angliába is ő 
kísért el, ahogyan a korábbi 
versenyeimre is ő szokott. 
Mindenben számíthatok rá 
és támogat, tulajdonkép-
pen hű „fegyverhordozóm” 
Kamilla. Nagy köszönettel 
tartozom neki ezért – zárta 
a beszélgetést Rénes Janka. 
 TN

Valahogy vidá-
mabban, köny-
nyebben vettem 
az akadályokat. 
RÉNES JANKA
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Röviden

Három játékossal 
hosszabbítottak
KÉZILABDA. Arany Rebeka, Je-
lena Deszpotovics és Kovács 
Anna is újabb szerződést írt 
alá a DVSC Schaeffler csapa-
tával – számolt be róla a klub 
honlapja. A montenegrói vá-
logatott Jelena Deszpotovics 
és a magyar válogatott ke-
rettag Kovács Anna egyaránt 
két esztendővel hosszabbí-
totta meg szerződését, míg a 
junior Eb-aranyérmes Arany 
Rebeka további három esz-
tendőre kötelezte el magát. 
„Remek döntést hoztam, 
amikor Debrecenbe igazol-
tam, és nem is volt kérdés, 
hogy meghosszabbítom-e a 
szerződésemet. A DVSC-ben 
újra megtaláltam önma-
gamat, jól érzem magam 
a csapatban, jól együtt tu-
dok dolgozni a klub minden 
munkatársával. Úgy érzem, 
itt sínen van a pályafutásom, 
s erről nem szeretnék le-
térni!” – nyilatkozta Kovács 
Anna. Deszpotovics szerint 
remek csapat és közösség 
alakult ki, amely képes lehet 
komoly sikerekre.  HBN

Mourinho minden 
játékost ismer
LABDARÚGÁS. Bastian Schweins-
teiger szerint José Mourinho 
kinevezése sokkal valószínűbb 
Münchenben, mint azt bárki 
gondolná. „Abszolút el tudom 
képzelni Mourinhót Németor-
szágban. Emlékszem, mindig 
a Bayernről és a Bundesligáról 
kérdezett. Mikor az idegenbeli 
meccsekre utaztunk, mindig 
a Bundesliga ment a tévében. 
Tényleg minden játékost is-
mert, még a kisebb csapatokét 
is. Nem mellékesen németül 
tanul…” – mondta Schweins-
teiger azokat az időket felidéz-
ve, mikor még a Manchester 
Unitednál dolgozott együtt a 
menedzserrel. A Bayern hét-
végén döntött Niko Kovac le-
váltása mellett. Uli Hoeness 
klubelnök úgy nyilatkozott, 
nagyjából három hétbe telhet, 
mire kiderül, ki lesz a vezető-
edző utódja.  NSO

Lékai Máté súlyos 
sérülést szenvedett
KÉZILABDA. Súlyos sérülést 
szenvedett Lékai Máté, a 
Veszprém kézilabdacsapa-
tának kapitánya. Az irányító 
szombaton, a Kielce elle-
ni BL-mérkőzésen dőlt ki a 
sorból, a hétfői MR-vizsgá-
lat alapján hátsókeresztsza-
lag-sérülést szenvedett. A 
pontos diagnózishoz további 
vizsgálatokra van szükség, de 
az szinte biztos, hogy az ősz 
idény további részében már 
nem léphet pályára.  MTI

Kovács Anna  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Lékai Máté  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

A szőnyegről a lakodalomba
Az immár hetvenéves 
Mester Lajos mai na-
pig megkerülhetetlen 
alakja a kabai birkózó-
életnek.

BIRKÓZÁS. Október 22-én 
ünnepelte hetvenedik szü-
letésnapját a Kaba város 
emlékérmével 2011-ben 
kitüntetett sportvezető, a 
Hajdú-Bihar Megyei Birkó-
zó Szövetség idén újabb öt 
évre megválasztott elnöke, 
Mester Lajos.

Sihederként a szőnyegen
Mestert tizenkét évesen ba-
rátja, Borbély Gyula csalta 
le az első birkózóedzésre, 
mivel Gyula nagybátyai már 
ott tréningeztek akkoriban. 
Megtetszett neki a miliő, a 
bemelegítő gimnasztikától 
kezdve a férfias küzdelme-
kig. Javarészt együtt edzet-
tek cimborájával, mivel 
súlyban és korban is hason-
lóak voltak; s a gyermekek 
az időben még nem láto-
gatták oly nagy számban a 
birkózótermet Kabán, mint 
mostanság, mikor már csak 
fiatalok alkotják a szak-
osztályt. 1968-as katonai 
behívójáig szülőfalujában 
sportolt, majd a 26 hónapnyi 
sorkatonai szolgálat alatt a 
Szolnoki Honvéd kötelékébe 
tartozott. Ott az úgyneve-
zett Magasabb Egységbaj-
nokság ezüstérméig vitte, 
mert egy fenyítés következ-
tében nem indulhatott a 
hadseregbajnokságon. Le-
szerelése után három évre 
szögre akasztotta a sportfel-
szerelést, ám a téesz gépja-

vító műhelyében dolgozva, 
’73-ban, brigádvezetője, 
Sarkadi Viktor, aki akkor a 
birkózók edzője volt, visz-
szacsábította a szőnyegre. 
Ez egészen 1976-ig tartott, 
amikor is a Püspökladányi 
Tűzoltóságnál találta meg 
negyed évszázadra szóló 
hivatását, s onnan is vonult 
nyugdíjba, immár 19 éve.

Azóta a családjának, a 
vőfélykedésnek és a sport-

nak él. Lajos bácsinak és 
feleségének két gyermeke 
született. Ám sajnos korán 
özvegységre jutott. Lányuk 
és fiuk is két-két unokával 
örvendeztette meg. A há-
rom nagyobb, fiú: Attila, La-
jos és Dániel. A legkisebb, a 
kilenc éves kislány Zoé. Ma 
már csak ő maradt a birkózás 
mellett, a srácok „átigazol-
tak” a focisták világába. 2001 
óta boldog párkapcsolatban 

él Magyar Juliannával, aki 
élete minden területén tá-
mogatja, s biztosítja a „hát-
országot”.

Rengeteg elismerés
A vőfélyi hivatás, már csak 
éppen búcsúzásunkkor ke-
rült szóba, de nem marginá-
lis a helyi díszpolgár életé-
ben, hiszen három évtized 
alatt több száz fiatal egybe-
kelésének lehetett közeli 

tanúja és levezénylője. El-
mondása szerint ez a szám 
lehetne még nagyobb is, ha 
sok rangos birkózóverseny 
nem esett volna éppen egy 
napra a lakodalmakkal.

Az, hogy a sport milyen 
szerepet tölt be Mester La-
jos életében, már az ott-
honába lépésekor szembe-
tűnő volt: száznál is több 
kupa, emlékplakett, érem, 
díszoklevél hirdeti fő he-
lyen, itt bizony a magyar 
birkózás egyik elismert 
alakja lakik.

Sok bajnokot nevelt ki
Több mint harmincéves edzői 
pályafutása alatt sok korosz-
tályos magyar bajnokot, he-
lyezettet nevelt ki. A megye 
diáksportjáért végzett mun-
kájáért is elismerést kapott. 
Kimagasló esztendő volt, 
mikor a kis, „falusi” klub 4-5 
diák magyar bajnokot tudha-
tott magáénak. Akkortájt, a 
’90-es évek elején az ország 
64 csapata közül a nagyon 
előkelő negyedik helyen vég-
zett a Kabai Meteorit Sport-
egyesület birkózószakosz-
tálya szabadfogásban, olyan 
tradicionális, nagyvárosi 
klubok között, mint a Csepel 
vagy a Ferencváros.

Társadalmi megbízatásait 
tekintve a már említett me-
gyei elnöki pozíció mellett 
szintén ez évtől, öt évre újra 
a Magyar Birkózó Szövetség 
elnökségi tagja. Sőt, Kaba 
Város Önkormányzata ismét 
számít külsős tagként szak-
értelmére és tapasztalatára 
a kulturális és sportbizottsá-
gának munkájában. 
 MARJÁN LÁSZLÓ

Mester Lajos a dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnoktól, birkózóelnöktől kapott elismerésével  FOTÓ: MARJÁN LÁSZLÓ 

Kálmán Zille (balról), Nagy Eszter, Szabó Boglárka és Kálmán 
Gyöngyvér FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Veretlenül lett országos 
bajnok a párbajtőröző
A kadet országos bajno-
ki cím sem hiányzik már 
a debreceni vívósport 
vitrinjéből. 

VÍVÁS. Az Interfencing DSC ví-
vóinak ezúttal Budapesten és 
Szocsiban volt jelenésük. Előb-
bi helyszínen országos bajnok-
ságon, utóbbin junior-világku-
pán indultak a debreceniek. A 
párbajtőrvívók kadetversenye 
fantasztikus sikert hozott: Kál-
mán Gyöngyvér veretlenül, 
magabiztos vívással nyerte 
meg a versenyt, és állhatott fel 
a dobogó legfelső fokára. Az 
oroszországi Szocsiban zajló 
junior-világkupán Battai Sugár 
Katinka kardfegyvernemben 
lett a kilencedik. 

A legjobb kadet
Gyöngyvér tökéletes csoport-
kört követően további 6 mér-
kőzését nyerve bizonyította, 
hogy ő a legjobb formában 
lévő 17 év alatti versenyző. 

Testvére Kálmán Zille a leg-
jobb 32 közé, Nagy Eszter a 64-
es táblára jutott. 

„Újabb nagyszerű ered-
ményt értek el sportolóink. 
Ezidáig a kadet országos baj-
noki cím hiányzott a debreceni 
vívósport vitrinjéből. Most ezt 
a hiányt Gyöngyvér pótolta” 
– értékelte tanítványa teljesít-
ményét edzője, Nyisztor-Csáki 
Sándor.

Az Interfencing Debrecen 
csapata a 6. helyen végzett 
a kadet párbajtőrözők csa-
patbajnokságán. A Kálmán 
Gyöngyvér, Kálmán Zille, 
Nagy Eszter, Szabó Boglárka 
alkotta debreceni alakulat az 
MTK második csapatát győz-
te le magabiztosan, ezzel be-
jutva az ország legjobb nyolc 
csapata közé. A negyeddön-
tőben az MTK első csapatá-
val szemben maradtak alul 
szoros küzdelemben, majd 
a helyosztókon további egy 
győzelmet sikerült aratni a 
debreceni alakulatnak.  HBN

TALÁLJ RÁ! 
k a l a n d  •  p e c a  •  w e l l n e s s  •  k u l t ú r a
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Jöhet az őszi 
nagytakarítás
DEBRECEN. Itt az ősz, érdemes 
elvégezned az őszi nagytaka
rítást; íme néhány tipp, hogy 
minél hatékonyabb legyen! 

Szerezd be a kellékeket!
Érdemes abba a területbe be
fektetni egy kisebb összeget, 
amit nem szeretsz elvégezni. 
Ha utálsz felmosni, válassz 
jobb minőségű felmosót, ami
vel megkönnyíted a dolgodat. 

Dobd ki, amire nincs szükséged!
A nagytakarításnál sokan el
felejtenek selejtezni, pedig 
ezzel nagyban megkönnyí
tenék a mindennapjaikat, ez 
vonatkozik ugyanúgy a kony
hára, mint a gardróbra.

Szánj időt a takarításra!
Ha igazán hatékony munkát 
szeretnél végezni, lehetséges, 
hogy két napot is rá kell szán
nod. De ha az egészet nyűg
ként fogod fel, halaszd el, hi
szen így biztosan nem fogod 
jól elvégezni a feladatokat.

Vond be a családtagokat!
Ha legalább a gyerekek a saját 
szobáikban elpakolnak, máris 
könnyebb dolgod van. Sőt, ha 
kicsit ügyesek, még a portör
lésben is segíthetnek.  HBN

Egyedül nehezebb 
  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Háztartásonként több tízmillió is élhet
A poratkák szívesen 
választják a matracot, 
kanapét, függönyt, 
szőnyeget, s igen gyor-
san szaporodnak.

BUDAPEST. Magyarországon 
több mint 2 millió ember 
szenved allergiás megbete
gedésben, amelyek közül a 
poratka által okozott poraller
gia az egyik leggyakoribb. A 
Poratkamentes Magyarorszá
got! kezdeményezés és az Ag
rártudományi Kutatóközpont 
Növényvédelmi Intézetének 
igazgatója, dr. Kontschan 
Jenő atkaszakértő összegyűj
tötte a poratkákkal kapcsola
tos legfontosabb információ
kat és az általuk terjesztett 
betegségek megelőzéséhez 
szükséges megoldásokat.

Az atkák a pókszabásúak 
osztályába tartoznak, jelen
leg 56 ezer fajt azonosítottak, 
de összesen csaknem egymil
lió fajuk létezhet. Többségük 
egy milliméternél is kisebb, 
szabad szemmel nem látha
tó. A poratka valójában egy 
gyűjtőkifejezés, 38 atkafajt 

is ide sorolnak. Tápláléka az 
emberi és állati eredetű szer
ves anyagok, mint a szőr, bőr 
és az azon található gombák. 
Dr. Kontschan Jenő kiemelte, 
hogy a poratkák a civilizált 
körülmények miatt sokkal 
nagyobb számban vannak je
len, mint korábban. – Minél 
több kényelmes, megfelelő 
páratartalmú helyiséget ala
kítunk ki, és minél sűrűbben 
élünk egymás mellett a váro
sokban, annál több lehetsé
ges gócpontot teremtünk a 
poratkák számára, amelyek 
könnyen vándorolnak egyik 
lakásról a másikra – hangsú
lyozta az atkakutató.

Mi visszük be őket
A poratkák nem véletle
nül kerülnek be a lakásba, 
ugyanis mi magunk visszük 
be őket észrevétlenül. Az ut
cán a szél ránk fújja őket, így 
rátapadnak a ruhára, hajra, 
arcszőrzetre, majd rajtunk 
keresztül jutnak be a belső 
élettereinkbe. Ideális élőhely 
számukra a 7080 százalékos 
páratartalmú, 25 Celsiusfo
kos klíma, ahol akár 90 napig 

is élhetnek. Előszeretettel vá
lasztják a matracot, kanapét, 
függönyt és szőnyeget, ahol 
rendkívül gyorsan szaporod
nak: egy háztartáson belül 
több tízmillió poratka is élhet.

Porallergiához vezethet
Allergiás reakciót a porat
ka ürüléke válthat ki. Minél 
nagyobb a poratkák száma 
otthonunkban, annál több 
poratkaürülék jut be légút
jainkba, ami porallergiához 
vezethet. A tünetek többek 
között tüsszögés, orrfolyás, 
könnyezés és szemviszketés. 
Mivel a poratka egész évben 
jelen van, ezért a porallergiá
soknál folyamatosan fennáll
hat ez a tünetegyüttes. Télen 
különösen intenzív poraller
giás szezon alakul ki, ugyanis 
a fűtéssel, kevesebb szellőz
tetéssel a poratkák számára 
ideális élőhelyet teremtünk. 

A porallergia asztmává is 
alakulhat azoknál, akiknek 
érzékeny a légútja, és foko
zottan reagálnak az olyan 
provokáló tényezőkre, mint a 
poratka ürüléke. Száraz köhö
gés, a légutakban keletkező 
gyulladás, duzzanat, súlyo
sabb esetben nehézlégzés és 
fulladási roham is felléphet a 
betegeknél. 

Mind a porallergia, mind 
az asztma esetében tüneti 
(gyógyszeres) kezelés, kiegé
szítő terápia, illetve hirtelen 
fellépő roham esetén akut szer 
alkalmazható, azonban nem 
lehet teljesen kigyógyulni 
ezekből a légúti betegségek
ből. A porallergia különösképp 
veszélyes lehet az immun
problémától szenvedők szá
mára, de leginkább az egyedi 

érzékenység a meghatározó. 
A tünetegyüttes másfél éves 
kortól ugyanúgy érinti a gyere
keket, mint a felnőtteket.

Kialakulása megelőzhető
Egy 2015ös szlovák kutatás 
izgalmas tényre is rávilágított 
a poratkákkal kapcsolatban. 
Középeurópai egyetemek 
kollégiumaiban vizsgálták a 
poratkaelőfordulást, és kide
rült, hogy a kanapékon jóval 
nagyobb számban találták 
meg ezeket az „apróságo
kat”, mint a hálószobában az 
ágyban. – Ezt a jelenséget az 
magyarázhatja, hogy a kana
pén sűrűn megfordulunk ut

cai ruhában, amelyen még ott 
vannak a kint összeszedett 
poratkák. Mozgás hatására 
lejönnek ruhánkról, és a ka
napé szövete közé rejtőznek – 
emelte ki dr. Kontschan Jenő.

Mivel az egyedek között 
van olyan, amely fél millimé
ternél is kisebb, könnyedén 
bejutnak a kanapé vagy a mat
rac belsejébe, s onnan nehe
zebb eltávolítani őket. A por
szívózás és a 60 fokos mosás 
csak részben alkalmas a porat
kák számának csökkentésére, 
ugyanis hiába takarítunk ki, 
ha a következő nap ismét 
több tízezer atka jut be laká
sunkba a ruhánkon keresztül. 

Az ultrahangos készülékek és 
azok hullámai viszont zavar
ják a poratkákat a táplálko
zásban és szaporodásban, így 
az egyedszám drasztikusan 
csökkenhet, és a több tízmilli
ós szaporulat néhány hét alatt 
hosszú távon is eltűnhet.

A porallergia kezelésé
re jelenleg azonban nincs 
egyértelmű, tudományosan 
elfogadott megoldás, kezelé
si módszer, ezért nem lehet 
teljesen kigyógyulni belőle. 
A porallergiát tehát nem lehet 
megszüntetni, csak a megbe
tegedést okozó poratkák szá
mát lehet drasztikusan csök
kenteni.   HBN

A kanapékon jóval nagyobb számban vannak jelen a poratkák, mint a hálószobában  FOTÓ: MITTE COMMUNICATIONS

Egy milliméternél is kisebb  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

8 lakásos társasházban 
(földszint, emelet, 

tetőtér) 
63, 77, 101 m2-es, 

a földszinten saját 
udvarésszel rendelkező 

LAKÁSOK 
közvetlenül a 

beruházónál leköthetők! 

Ár: 36,1 millió Ft-tól.

Debrecenben a Lóskúti utcán

Érdeklődni: 06-30-315-38-42 
vagy 06-20-352-78-86 34

46
33

Debrecen, Nagyerdőn, 
Zoltai Lajos utcán 

104 m2-es, fszt. + I. em. + szuterénes, 
hőszigetelt, műanyag nyílászárós 

LAKÁS GARÁZZSAL, 
közvetlen kertkapcsolattal eladó. 

Irányár: 47,9 M Ft.
Tel.: 20/955-2411 35

24
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GYERMEKMOSOLY 2019
WWW.HAON.HU/GYERMEKMOSOLY

A NEVEZÉS ÉS ONLINE SZAVAZÁS 2019. NOVEMBER 8-IG TART.

JÁTSSZON VELÜNKÉRTÉKES LIBRINYEREMÉNYEKÉRT!

KERESSÜK
A LEGCUKIBB
MOSOLYT!

DÉLUTÁNI 
RAJZÓRÁK

B�ko� S����i�v�� 
06 30/627-	1�7

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

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

www.kreativrajzolas.hu

3. osztálytól 12. osztályig
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04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
05.55 ATV START 08.35 START plusz 
09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 
ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ék-
szer TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó 
17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A 
nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 Egye-
nes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz  
21.30 ATV Híradó 22.00 Columbo  
23.40 Hazahúzó 00.35 Élő építészet – 
100 híres épület a világból 00.50 700-
as klub  01.20 Egyenes beszéd 02.20 
Világhíradó 02.30 A nap híre 03.10 Ja-
kupcsek plusz  04.00 Fórum

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok  
06.20 Jóbarátok  06.41 Jóbarátok 

 07.05 Jóbarátok  07.35 Jóba-
rátok  08.00 Jóbarátok  08.30 
Agymenők  08.55 Agymenők  
09.20 Szívek szállodája  10.20 Szí-
vek szállodája  11.20 Castle  12.15 
Castle  13.15 200 első randi  14.15 
200 első randi  15.15 Szellemek-
kel suttogó  16.10 A mentalista  
17.05 A mentalista  18.05 Castle  
19.00 Castle  20.00 200 első randi 

 21.00 A válságstáb  23.15 Spíler 
 01.40 A mentalista 

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Faze-
kas Lacival. Benne: hírek, autópálya, 
traffipax információk, országos mete-
orológiai 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 Dél előtt 
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-informáci-
ók, játékok, programajánlat (Tourin-
form ajánlatok) 16.57 Helyi hírösz-
szefoglaló, sporthírek, tőzsdehírek 
18.00–20.00 Best FM kívánságmű-
sor Mv.: Szombati Szilvi (Kívánságvonal: 
500-540, SMS-Viber-szám: 30/933-
1046) 20.00–24.00 EURO TOP 40 
(Szombati Szilvivel és Pálóczi Józsival) 
24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Esti Közelkép – háttér-
magazin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 
9.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 Si-
ker (ism.) 10.05 Képújság 15.00 Kira-
kat 15.05 MVFC Berettyóújfalu – Rube-
ola FC futsalmérkőzés közvetítése fel-
vételről (ism.) 16.35 Stúdió Moderna 
17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 Üz-
leti negyed – Veszprém TV magazinja 
18.15 Praktikák – magazinműsor (ism.) 
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti 
ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Időjá-
rás 20.18 Debreceni Színképek 20.50 
Madarat tolláról sorozat (6. rész) 21.20 
Nóé bárkája 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

UEFA Bajnokok Ligája 22.50 Stúdió 
23.15 UEFA Bajnokok Ligája össze-
foglaló 23.45 U-17-es labdarúgó-vi-
lágbajnokság 00.00 U-17-es labda-
rúgó-világbajnokság

6.00 Keménymag ism  7.00 Híradó 
7.30 Magyarország élőben ism 8.00 
Hírek 8.05 Globál ism 8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Keménymag ism 

 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 
Riasztás ism  12.00 Híradó 12.30 
Európai híradó ism 13.00 Hírek 13.05 
Civil kör ism 14.00 Hírek 14.05 Főhős 
ism  15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 
15.30 Globál ism 16.00 Hírek 16.05 
Bayer show ism  17.00 Híradó 17.25 
Sporthírek 17.30 Újranyitott akták  
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 Terc 21.00 Hírek 21.05 
Csörte 22.00 Híradó 22.25 Sporthí-
rek 22.30 Heti terror  23.00 Hírek 
23.05 Magyarország élőben ism 23.30 
Paletta ism 0.00 Híradó

5.45 Winnetou – Apacsok földjén  
Német kalandfilm 7.40 Winnetou – 
Az Ezüst-tó kincse  Német ka-
landfilm 9.10 Zsaru pánikban  
Amerikai vígjáték 11.10 Kilenc élet 

 Francia–amerikai vígjáték 12.50 
A cipőbűvölő  Amerikai vígjáték 
14.50 A kiütés  Amerikai vígjáték 
17.00 Gorilla bácsi  Amerikai víg-
játék 19.00 Részeges karatemester 
2.  Amerikai–hongkongi akcióvíg-
játék 21.00 Tolvajtempó  Amerikai 
akciófilm 23.20 Az ördög ügyvédje  
Amerikai thriller 2.10 Két testvér, egy 
lövés  Amerikai akciófilm 4.10 Kele-
ti igazságosztó  Amerikai akciófilm

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hí-
rek 09.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó 
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Is-
kolapad 11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Forint, fillér 12.00 Déli 
harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti 
Sporthíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma 
délután 13.00 Híradó 13.13 Ma délután 
13.30 Hírek 13.35 Élő egyház 14.00 
Híradó 14.16 Ma délután 14.30 Hírek 
14.35 Kárpát Expressz 15.00 Híradó 
15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 
Iskolapad 16.00 Híradó 16.14 Ma dél-
után 16.30 Hírek 16.35 Forint, fillér 
17.00 Híradó 17.15 Ma délután 17.30 
Hírek 17.33 Család’19 17.53 Ma este 
18.00 Híradó 18.29 Nemzeti Sporthír-
adó 18.44 Ma este 19.00 Hírek 19.05 
Kék bolygó 19.30 Híradó 20.32 Ma 
este 21.00 Híradó 21.25 V4 Híradó 
21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 
Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó 
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Né-
met nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű 
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 
Ma éjjel 00.00 Himnusz 

06.30 Sporthíradó 07.00 Sport-
híradó 07.30 UEFA Bajnokok Ligája 
09.30 Fradi Tv 10.00 Sporthíradó 
10.30 U-17-es labdarúgó-világbaj-
nokság 12.30 Hajime magazin 13.00 
Sporthíradó 13.30 Asztalitenisz ma-
gazin 14.00 Rövidpályás Gyorskorcso-
lya Világkupa 15.00 Labdarúgó-köz-
vetítés 17.00 Sporthíradó 17.15 UEFA 
Bajnokok Ligája összefoglaló 17.45 
Stúdió 18.00 Labdarúgó-közvetítés 
19.50 Stúdió 20.15 Stúdió 21.00 
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257. feladatKeresztrejtvény

A feladvány Rákos Sándor 
gondolatát rejti.

257
HAJDÚ-BIHARI

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.

257. feladat

Kezdőknek, 257. Haladóknak, 257. Megfejtések, 226. számú feladat

Sudoku

4 5 2 7

8 4

9 7 4 6

9 6 2 5

4 9 7

7 3 6 9 5 4

1 2 9

6 4 7 8 3

7 9 2 6

1 4 8 3

3 9 4

9 5

9 1

3

4 5 2

9 1

6 7 4 8

5 9 4

3 2 6 5 9 7 4 1 8

4 7 8 6 1 3 9 5 2

1 5 9 2 4 8 6 3 7

8 4 5 3 2 1 7 9 6

9 1 2 4 7 6 3 8 5

7 6 3 9 8 5 2 4 1

6 9 1 8 3 2 5 7 4

5 3 7 1 6 4 8 2 9

2 8 4 7 5 9 1 6 3

3 9 6 5 4 8 1 2 7

8 2 1 3 7 9 5 6 4

4 5 7 6 2 1 8 9 3

7 1 4 9 8 3 2 5 6

2 3 8 7 5 6 9 4 1

5 6 9 4 1 2 3 7 8

9 8 3 2 6 4 7 1 5

1 4 5 8 9 7 6 3 2

6 7 2 1 3 5 4 8 9

MOZIműsor
Cinema City 

ADDAMS FAMILY  
 87 perc/ Animációs, vígjáték 

• 3D (hang: magyar) 15.30 
• 2D (hang: magyar) 13.30 17.30

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.40 17.50 
   20.00

A WALL STREET PILLANGÓI  
 110 perc/Bűnügyi 

• 2D (hang: magyar) 20.10

CLARA – EGY TÜNDÉRI KALAND  
 87 perc/Animációs, családi  

• 2D (hang: magyar) 14.00 16.00

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
 119 perc/Kaland, fantasy 

• 3D (hang: magyar) 17.30 
• 2D (hang: magyar) 15.00

DRAKULICS ELVTÁRS  
 98 perc/Vígjáték 

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

GEMINI MAN  
 117 perc/Akció, thriller 

• 2D (hang: magyar) 19.30

HALÁLOD APPJA  
 117 perc/Horror, thriller 

• 2D (hang: magyar) 15.50 18.30 
   20.30

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 3D (hang: magyar) 16.20 
• 2D (hang: magyar) 14.15

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 14.45 17.15 
   19.45

TERMINATOR: SÖTÉT VÉGZET  
 128 perc/Akció, kaland, sci-fi 

• 4DX 2D (hang: magyar) 14.10 
   16.50 19.30 
• 2D (hang: magyar) 15.15 17.50 
   20.30 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   20.00

ZOMBIELAND – A MÁSODIK LÖVÉS  
 99 perc/Akció, vígjáték, horror 

• 2D (hang: magyar) 18.00

Kezdő Haladó

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

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.

2019. november 4., hétfő:
2, 3, 4, 10, 14, 15, 21, 26, 27, 32, 33, 
41, 44, 54, 58, 60, 64, 65, 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 Alapellátási 
és Egészségfejlesztési Intézet)  
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet 
épületében fogadják a betegeket.  
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Főnix-Cívis Kft.) 
tel.: 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

BEST FM  

DTV  

2019. november 6., szerda

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

Tv- és rádióműsor

06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.40 Kenó 
06.45 Hrvatska Kronika 
07.15 Ecranul nostru 
07.45 Ridikül  
08.40 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.35 Rex felügyelő – Elit ala-

kulat  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

10.25 Család-barát 
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta 
13.20 A világ egy terített asz-

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.55 A világ egy terített asz-
tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

14.25 A hegyi doktor  
német családi filmsorozat

15.20 Végtelen szerelem   
török tévéfilmsorozat

16.10 Rex felügyelő  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül 
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor  

német családi filmsorozat
20.30 Skandináv lottó 
20.40 Csendes Don 
21.35 A bűn művészete  

francia bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.25 Kenó  
22.30 Boldog karácsonyt, Mr. 

Lawrence!  
ango– japán Játékfilm

00.35 Szabadság tér ’89

09.00 Mickey egér játszótere  
09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
09.55 Helen sulija
10.20 Super Wings A szárnyalók
10.35 Bubbi GuppikIII.évad
11.00 A kockásfülű nyúl
11.05 Dörmögőék újabb kalandjai
11.15 Frakk, a macskák réme 
11.20 Mesék Mátyás királyról
11.30 Magyar népmesék 
11.35 Mikrobi 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Üzenet a jövőből 
12.30 Hókusz-pókusz! 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Triangulum
13.20 Ma-ma-mackók
13.35 Bobby és Bill  
13.45 Az égigérő fa 
14.00 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában
14.45 RoboVonatok  
15.00 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

landjai 
15.45 Sammy és barátai  
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.15 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
16.40 Láng és a szuperverdák  
17.00 Szófia hercegnő  
17.25 Dr. Plüssi 
17.50 Mickey egér játszótere  
18.10 Kutyapajtik 
18.35 RoboVonatok  
18.50 Alvin és a mókusok  
19.15 Dózerkék
19.25 Rubi Szivárványiában
19.50 A szárnyalók
20.05 Baltazár-bazár
20.15 Dokik 
21.05 Én vagyok itt Zenés maga-

zin az A38 Hajóról 

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Brandmánia  

Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

12.30 Apja, fia, unokája  
Amerikai vígjátéksorozat

13.10 Drága örökösök  
Magyar filmsorozat

14.20 Nyerő Páros  
Próbára tesszük a szerelmü-
ket - Sztárpárshow

16.00 Elif – A szeretet útján  
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 Nyerő Páros  

Próbára tesszük a szerelmü-
ket - Sztárpárshow

22.55 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

23.40 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.15 Csúcsformában  
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.30 Lila füge  
Havas Dóra majdnem tökéle-
tes konyhája

02.15 Lifestyle  
Életmód- és stílusmagazin

02.55 CSI: New York-i helyszín-
elők  
Amerikai krimisorozat

04.00 Győzike  
Reality komédia

03.55 Zsaruvér VIII.  
Amerikai krimisorozat

04.45 MotoGP Maláj Nagydíj – 
Összefoglaló  
sportműsor

05.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

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 Astro-Világ
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Esmeralda  

Mexikói romantikus film-
sorozat

13.35 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

14.40 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

15.40 Victoria  
Mexikói filmsorozat

16.45 Anya  
Török filmsorozat

18.00 Tények 
hírműsor

18.30 Tények Plusz
19.20 Fuss, család, fuss!  

sportreality
21.05 Séfek séfe  

gasztronómiai tehetség-
kutató

23.00 Magánnyomozók II.  
Magyar doku-reality sorozat

00.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

01.20 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

M1  ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
05.55 ATV START 08.35 START plusz 
09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 
ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ék-
szer TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó 
17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A 
nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 Egye-
nes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz  
21.30 ATV Híradó 22.00 Columbo  
23.40 Hazahúzó 00.35 Élő építészet – 
100 híres épület a világból 00.50 700-
as klub  01.20 Egyenes beszéd 02.20 
Világhíradó 02.30 A nap híre 03.10 Ja-
kupcsek plusz  04.00 Fórum

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok  
06.20 Jóbarátok  06.41 Jóbarátok 

 07.05 Jóbarátok  07.35 Jóba-
rátok  08.00 Jóbarátok  08.30 
Agymenők  08.55 Agymenők  
09.20 Szívek szállodája  10.20 Szí-
vek szállodája  11.20 Castle  12.15 
Castle  13.15 200 első randi  14.15 
200 első randi  15.15 Szellemek-
kel suttogó  16.10 A mentalista  
17.05 A mentalista  18.05 Castle  
19.00 Castle  20.00 200 első randi 

 21.00 A válságstáb  23.15 Spíler 
 01.40 A mentalista 

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Faze-
kas Lacival. Benne: hírek, autópálya, 
traffipax információk, országos mete-
orológiai 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 Dél előtt 
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-informáci-
ók, játékok, programajánlat (Tourin-
form ajánlatok) 16.57 Helyi hírösz-
szefoglaló, sporthírek, tőzsdehírek 
18.00–20.00 Best FM kívánságmű-
sor Mv.: Szombati Szilvi (Kívánságvonal: 
500-540, SMS-Viber-szám: 30/933-
1046) 20.00–24.00 EURO TOP 40 
(Szombati Szilvivel és Pálóczi Józsival) 
24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Esti Közelkép – háttér-
magazin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 
9.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 Si-
ker (ism.) 10.05 Képújság 15.00 Kira-
kat 15.05 MVFC Berettyóújfalu – Rube-
ola FC futsalmérkőzés közvetítése fel-
vételről (ism.) 16.35 Stúdió Moderna 
17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 Üz-
leti negyed – Veszprém TV magazinja 
18.15 Praktikák – magazinműsor (ism.) 
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti 
ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Időjá-
rás 20.18 Debreceni Színképek 20.50 
Madarat tolláról sorozat (6. rész) 21.20 
Nóé bárkája 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

UEFA Bajnokok Ligája 22.50 Stúdió 
23.15 UEFA Bajnokok Ligája össze-
foglaló 23.45 U-17-es labdarúgó-vi-
lágbajnokság 00.00 U-17-es labda-
rúgó-világbajnokság

6.00 Keménymag ism  7.00 Híradó 
7.30 Magyarország élőben ism 8.00 
Hírek 8.05 Globál ism 8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Keménymag ism 

 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 
Riasztás ism  12.00 Híradó 12.30 
Európai híradó ism 13.00 Hírek 13.05 
Civil kör ism 14.00 Hírek 14.05 Főhős 
ism  15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 
15.30 Globál ism 16.00 Hírek 16.05 
Bayer show ism  17.00 Híradó 17.25 
Sporthírek 17.30 Újranyitott akták  
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 Terc 21.00 Hírek 21.05 
Csörte 22.00 Híradó 22.25 Sporthí-
rek 22.30 Heti terror  23.00 Hírek 
23.05 Magyarország élőben ism 23.30 
Paletta ism 0.00 Híradó

5.45 Winnetou – Apacsok földjén  
Német kalandfilm 7.40 Winnetou – 
Az Ezüst-tó kincse  Német ka-
landfilm 9.10 Zsaru pánikban  
Amerikai vígjáték 11.10 Kilenc élet 

 Francia–amerikai vígjáték 12.50 
A cipőbűvölő  Amerikai vígjáték 
14.50 A kiütés  Amerikai vígjáték 
17.00 Gorilla bácsi  Amerikai víg-
játék 19.00 Részeges karatemester 
2.  Amerikai–hongkongi akcióvíg-
játék 21.00 Tolvajtempó  Amerikai 
akciófilm 23.20 Az ördög ügyvédje  
Amerikai thriller 2.10 Két testvér, egy 
lövés  Amerikai akciófilm 4.10 Kele-
ti igazságosztó  Amerikai akciófilm

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hí-
rek 09.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó 
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Is-
kolapad 11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Forint, fillér 12.00 Déli 
harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti 
Sporthíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma 
délután 13.00 Híradó 13.13 Ma délután 
13.30 Hírek 13.35 Élő egyház 14.00 
Híradó 14.16 Ma délután 14.30 Hírek 
14.35 Kárpát Expressz 15.00 Híradó 
15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 
Iskolapad 16.00 Híradó 16.14 Ma dél-
után 16.30 Hírek 16.35 Forint, fillér 
17.00 Híradó 17.15 Ma délután 17.30 
Hírek 17.33 Család’19 17.53 Ma este 
18.00 Híradó 18.29 Nemzeti Sporthír-
adó 18.44 Ma este 19.00 Hírek 19.05 
Kék bolygó 19.30 Híradó 20.32 Ma 
este 21.00 Híradó 21.25 V4 Híradó 
21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 
Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó 
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Né-
met nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű 
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 
Ma éjjel 00.00 Himnusz 

06.30 Sporthíradó 07.00 Sport-
híradó 07.30 UEFA Bajnokok Ligája 
09.30 Fradi Tv 10.00 Sporthíradó 
10.30 U-17-es labdarúgó-világbaj-
nokság 12.30 Hajime magazin 13.00 
Sporthíradó 13.30 Asztalitenisz ma-
gazin 14.00 Rövidpályás Gyorskorcso-
lya Világkupa 15.00 Labdarúgó-köz-
vetítés 17.00 Sporthíradó 17.15 UEFA 
Bajnokok Ligája összefoglaló 17.45 
Stúdió 18.00 Labdarúgó-közvetítés 
19.50 Stúdió 20.15 Stúdió 21.00 
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257. feladatKeresztrejtvény

A feladvány Rákos Sándor 
gondolatát rejti.

257
HAJDÚ-BIHARI

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.

257. feladat

Kezdőknek, 257. Haladóknak, 257. Megfejtések, 226. számú feladat

Sudoku

4 5 2 7

8 4

9 7 4 6

9 6 2 5

4 9 7

7 3 6 9 5 4

1 2 9

6 4 7 8 3

7 9 2 6

1 4 8 3

3 9 4

9 5

9 1

3

4 5 2

9 1

6 7 4 8

5 9 4

3 2 6 5 9 7 4 1 8

4 7 8 6 1 3 9 5 2

1 5 9 2 4 8 6 3 7

8 4 5 3 2 1 7 9 6

9 1 2 4 7 6 3 8 5

7 6 3 9 8 5 2 4 1

6 9 1 8 3 2 5 7 4

5 3 7 1 6 4 8 2 9

2 8 4 7 5 9 1 6 3

3 9 6 5 4 8 1 2 7

8 2 1 3 7 9 5 6 4

4 5 7 6 2 1 8 9 3

7 1 4 9 8 3 2 5 6

2 3 8 7 5 6 9 4 1

5 6 9 4 1 2 3 7 8

9 8 3 2 6 4 7 1 5

1 4 5 8 9 7 6 3 2

6 7 2 1 3 5 4 8 9

MOZIműsor
Cinema City 

ADDAMS FAMILY  
 87 perc/ Animációs, vígjáték 

• 3D (hang: magyar) 15.30 
• 2D (hang: magyar) 13.30 17.30

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.40 17.50 
   20.00

A WALL STREET PILLANGÓI  
 110 perc/Bűnügyi 

• 2D (hang: magyar) 20.10

CLARA – EGY TÜNDÉRI KALAND  
 87 perc/Animációs, családi  

• 2D (hang: magyar) 14.00 16.00

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
 119 perc/Kaland, fantasy 

• 3D (hang: magyar) 17.30 
• 2D (hang: magyar) 15.00

DRAKULICS ELVTÁRS  
 98 perc/Vígjáték 

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

GEMINI MAN  
 117 perc/Akció, thriller 

• 2D (hang: magyar) 19.30

HALÁLOD APPJA  
 117 perc/Horror, thriller 

• 2D (hang: magyar) 15.50 18.30 
   20.30

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 3D (hang: magyar) 16.20 
• 2D (hang: magyar) 14.15

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 14.45 17.15 
   19.45

TERMINATOR: SÖTÉT VÉGZET  
 128 perc/Akció, kaland, sci-fi 

• 4DX 2D (hang: magyar) 14.10 
   16.50 19.30 
• 2D (hang: magyar) 15.15 17.50 
   20.30 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   20.00

ZOMBIELAND – A MÁSODIK LÖVÉS  
 99 perc/Akció, vígjáték, horror 

• 2D (hang: magyar) 18.00

Kezdő Haladó

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

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.

2019. november 4., hétfő:
2, 3, 4, 10, 14, 15, 21, 26, 27, 32, 33, 
41, 44, 54, 58, 60, 64, 65, 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 Alapellátási 
és Egészségfejlesztési Intézet)  
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet 
épületében fogadják a betegeket.  
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Főnix-Cívis Kft.) 
tel.: 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

BEST FM  

DTV  

2019. november 6., szerda

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

Tv- és rádióműsor

06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.40 Kenó 
06.45 Hrvatska Kronika 
07.15 Ecranul nostru 
07.45 Ridikül  
08.40 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.35 Rex felügyelő – Elit ala-

kulat  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

10.25 Család-barát 
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta 
13.20 A világ egy terített asz-

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.55 A világ egy terített asz-
tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

14.25 A hegyi doktor  
német családi filmsorozat

15.20 Végtelen szerelem   
török tévéfilmsorozat

16.10 Rex felügyelő  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül 
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor  

német családi filmsorozat
20.30 Skandináv lottó 
20.40 Csendes Don 
21.35 A bűn művészete  

francia bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.25 Kenó  
22.30 Boldog karácsonyt, Mr. 

Lawrence!  
ango– japán Játékfilm

00.35 Szabadság tér ’89

09.00 Mickey egér játszótere  
09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
09.55 Helen sulija
10.20 Super Wings A szárnyalók
10.35 Bubbi GuppikIII.évad
11.00 A kockásfülű nyúl
11.05 Dörmögőék újabb kalandjai
11.15 Frakk, a macskák réme 
11.20 Mesék Mátyás királyról
11.30 Magyar népmesék 
11.35 Mikrobi 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Üzenet a jövőből 
12.30 Hókusz-pókusz! 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Triangulum
13.20 Ma-ma-mackók
13.35 Bobby és Bill  
13.45 Az égigérő fa 
14.00 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában
14.45 RoboVonatok  
15.00 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

landjai 
15.45 Sammy és barátai  
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.15 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
16.40 Láng és a szuperverdák  
17.00 Szófia hercegnő  
17.25 Dr. Plüssi 
17.50 Mickey egér játszótere  
18.10 Kutyapajtik 
18.35 RoboVonatok  
18.50 Alvin és a mókusok  
19.15 Dózerkék
19.25 Rubi Szivárványiában
19.50 A szárnyalók
20.05 Baltazár-bazár
20.15 Dokik 
21.05 Én vagyok itt Zenés maga-

zin az A38 Hajóról 

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Brandmánia  

Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

12.30 Apja, fia, unokája  
Amerikai vígjátéksorozat

13.10 Drága örökösök  
Magyar filmsorozat

14.20 Nyerő Páros  
Próbára tesszük a szerelmü-
ket - Sztárpárshow

16.00 Elif – A szeretet útján  
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 Nyerő Páros  

Próbára tesszük a szerelmü-
ket - Sztárpárshow

22.55 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

23.40 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.15 Csúcsformában  
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.30 Lila füge  
Havas Dóra majdnem tökéle-
tes konyhája

02.15 Lifestyle  
Életmód- és stílusmagazin

02.55 CSI: New York-i helyszín-
elők  
Amerikai krimisorozat

04.00 Győzike  
Reality komédia

03.55 Zsaruvér VIII.  
Amerikai krimisorozat

04.45 MotoGP Maláj Nagydíj – 
Összefoglaló  
sportműsor

05.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

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 Astro-Világ
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Esmeralda  

Mexikói romantikus film-
sorozat

13.35 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

14.40 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

15.40 Victoria  
Mexikói filmsorozat

16.45 Anya  
Török filmsorozat

18.00 Tények 
hírműsor

18.30 Tények Plusz
19.20 Fuss, család, fuss!  

sportreality
21.05 Séfek séfe  

gasztronómiai tehetség-
kutató

23.00 Magánnyomozók II.  
Magyar doku-reality sorozat

00.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

01.20 Walker, a texasi kopó  
Amerikai akciófilm-sorozat

M1  ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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2019. NOVEMBER 6., SZERDA

Embert megtévesztő robotok?
A robotok emberekre 
gyakorolt társadalmi 
befolyását nem sza-
bad alábecsülni. 

MULTIMÉDIA. A Kaspersky és 
a Genti Egyetem közös ku-
tatása arra az eredményre 
jutott, hogy a robotok ha-
tékonyan ki tudják szedni 
a bennük megbízó embe-
rekből az érzékeny infor-
mációkat azzal, hogy nem 
biztonságos dolgokra bírják 
rá őket. Bizonyos helyze-
tekben például egy robot je-
lenléte komoly befolyással 
lehet arra, hogy az emberek 
hajlandóak-e belépést biz-
tosítani egy védett épület-
be.

Hittek neki...
A mintegy 50 fő részvételé-
vel zajló kutatás egy konkrét 
szociális robot befolyására 
fókuszált. A kutatás készítői 
azzal a feltételezéssel éltek, 
hogy a szociális robotok 
meghekkelhetők, és hogy 
ebben a helyzetben a táma-
dó átvette az irányítást. 

Ennek fényében elképzel-
ték, hogy milyen potenciális 
biztonsági kockázatokkal jár 
az, ha a robot aktívan képes 
a használóit bizonyos csele-
kedetek megtételére befo-
lyásolni, többek között arra, 
hogy beengedjék őt olyan 

helyekre, ahová egyébként 
tilos belépni. A robotot a 
belgiumi Gent városköz-
pontjában egy vegyes hasz-
nálatú épület védett bejára-
ta mellé állították, és a robot 
megkérdezte az épületben 
dolgozókat, hogy beme-
het-e velük együtt az ajtón. 
Az épületbe egyébként csak 
belépőkártyával lehet bejut-
ni, amelyet az ajtókon elhe-
lyezett beléptetőkártya-ol-
vasókhoz kell érinteni. 

A kísérletben nem minden 
dolgozó tett eleget a robot 
kérésének, de azért 40 szá-
zalékuk kinyitotta az ajtót, 
és nyitva hagyta a robotnak, 
hogy beléphessen a védett 
területre. Azonban amikor 
a robotot pizzafutárként ál-
lították az épülethez, kezé-
ben egy házhoz is szállító jól 
ismert nemzetközi márka 
pizzásdobozával, a dolgo-
zók kész tényként fogadták 
el, hogy a robot pizzafutár, 
és sokkal kevésbé hajlottak 
arra, hogy megkérdőjelez-
zék a jelenlétét vagy azt, 
hogy miért is kéne bejutnia 
a védett területre.

Érzékeny információk kinyerése
A tanulmány második része 
az olyan személyes adatok 
megszerzésére koncent-
rált, amelyeket jellemzően 
a jelszavak visszaállítására 
használnának fel (többek 

között a születési dátum, az 
első autó márkája, kedvenc 
szín stb.). Ehhez is egy szo-
ciális robotot használ-
tak, aki ez alkalom-
mal barátságos 
b e s z é l g e t é s r e 
invitálta az em-
bereket. A ku-
tatóknak egy 
kivételével 
m i n d e n 

résztvevőből sikerült sze-
mélyes információt kiszed-

ni, mégpedig nagyjából 
percenként egyet.

A kényelemre koncent-
rálnak

A kísérlet ered-
ményeit kom-

m e n t á l v a 
Dmitry Galov, 
a Kaspersky 
b i z t o n s á g i 
kutatója el-

mondta: „A kutatás kezde-
tekor a robotikus rendsze-

rek fejlesztéséhez használt 
szoftvert vizsgáltuk. Arra 
az érdekes megállapításra 
jutottunk, hogy a tervezők 
tudatosan döntenek a biz-
tonsági mechanizmusok 
kihagyásáról, és inkább a 
kényelem és a hatékonyság 
fejlesztésére koncentrál-
nak.” 

Első a biztonság
„Amint a kísérletünk ered-
ményeiből is kiviláglik, a 
fejlesztőknek nem szabad 
megfeledkezniük a bizton-
ságról, ha már befejeződött 
a kutatási fázis. A műszaki 
megfontolások mellett ezek 
is kulcsfontosságú szem-
pontok, amelyeket figye-
lembe kell venni a robotika 
biztonságossága kapcsán. 
Reméljük, hogy a Genti 
Egyetem munkatársaival 
közösen végzett projektünk 
és a robotikai kiberbizton-
ság területére tett kiruc-
canásunk másokat is arra 
buzdít, hogy kövessék a pél-
dánkat, és felhívják a közvé-

lemény és a közösség figyel-
mét a problémára.”

Valós a veszély
Tony Belpaeme, a Genti 
Egyetem mesterséges intel-
ligencia és robotika tanszé-
kének professzora elmondta: 

„A tudományos szakiro-
dalomból az derül ki, hogy 
a robotokba és különösen a 

szociális robo-

tokba vetett bizalom valós je-
lenség, és ennek segítségével 
az emberek rávehetők bizo-
nyos cselekedek megtételére 
vagy információk kiadására. 
Általában elmondható, hogy 
minél emberszerűbb egy ro-
bot, annál nagyobb a rábe-
szélő- és meggyőzőképessé-
ge. A kutatásunk rávilágított, 
hogy ez jelentős biztonsági 
kockázatokkal járhat: az 
emberek általában fontolóra 
sem veszik ezeket, mert azt 
feltételezik, hogy a robot jó-
indulatú és megbízható. Ez 
potenciális csatornát biztosít 
a rosszindulatú támadások-
hoz, és a jelentésben tárgyalt 
három esettanulmány csak a 
töredékét mutatja be a szoci-
ális robotokhoz kapcsolódó 
biztonsági kockázatoknak. 
Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy már most együttmű-
ködjünk annak érdekében, 
hogy megismerhessük és ke-
zelni tudjuk a jövőben felme-
rülő kockázatokat és sérülé-
kenységeket, mert ez később 
biztosan kifizetődik.” ÉKN

A robotokban jobban bízunk, mint embertársainkban  FOTÓK: DREAMSTIME

Elsőként küld szelfit az űrbe
MULTIMÉDIA. A Samsung be-
jelentette legújabb, földön-
kívüli projektjét, az Űrszelfi 
küldetést, melyben egy 
Galaxy S10 5G okostele-
font küld a sztratoszférába, 
amellyel a felhasználók a sa-
ját képüket is eljuttathatják 
az űrbe. 

Az elmúlt 50 évben a Sam-
sung kijelzőinnovációk so-
rát hozta el a felhasználók-
nak az ívelt tévéktől kezdve 

a keretmentes kijelzőkig és a 
kihajtható okostelefonig. A 
vállalat most pedig együtt-
működik a légifotózással 
foglalkozó Flightline Films-
szel, hogy legújabb techno-
lógiáit eljuttassa a világűr 
határára, ahol a felhaszná-
lói számára lehetővé teszi, 
hogy egy kis szerencsével 
elkészülhessen a saját „űr-
szelfijük” egy Samsung esz-
közzel.  ÉM

Ezzel a berendezéssel küldik fel az okostelefont  FOTÓ: ÉKN

Mivel védd meg az 
okostelefonodat?
Ha elismerjük, ha 
nem, az okostelefo-
nok bizony veszélyes 
játékszerek. 

MULTIMÉDIA. Elég egy rossz le-
ejtés, és a telefonnak a kijel-
zője máris sérül. Arról meg 
jobb nem is beszélni, hogy 
manapság mennyibe is ke-
rül egy kijelzőcsere. Éppen 
ezért minden esetben érde-
mes a maximális védelmet 
nyújtani a készülékünk-
nek, főleg ha annak az ára 
egy hatjegyű szám. 

Ha nem csak a védelmet 
tartjuk szem előtt, mint 
fontos funkciót, akkor min-
denképp sarkalatos pont 
lehet a telefontok készítése 
esetén, hogy az tükrözze az 
egyéniségünket. Ez azért is 
fontos, mivel ma már ezré-
vel lehet kapni telefonto-
kokat, bármikor szembe jö-

het velünk egy ugyanolyan 
tok, mint a miénk, ez pedig 
senkinek nem kellemes. 
Éppen ezért, meglehetősen 
jó döntés, hogy tervezzünk 
magunknak egy egyedi, 
fényképes telefontokot. 
Személyre szabott, eredeti 
és nem mellesleg 100 száza-
lékig egyedülálló.

Egyedi, fényképes tok
Szerencsére nincs is nehéz 
dolgunk, ha egyedi tokot 
szeretnénk tervezni, hi-
szen néhány egyszerű 
lépés az egész. Van 
olyan webáruház, 
ahol nem kell mást 
tennünk, mint ki-
választani a telefon 
típusát, majd az ahhoz 
tervezhető tokok közül 
megkeresni a szimpatikus 
darabot. Ha ez megvan, ak-
kor már tervezhetjük is a 
tökéletes tokot.  ÉKN Az okostokok egyre elterjedtebbek  FOTÓ: ÉKN

Minél emberszerűbb egy robot, annál nagyobb a rábeszélő- és meggyőzőképessége
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„Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet. 

Csak az hal meg, kit felednek, 
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

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

nagypapánk, dédnagypapánk, 

ID. ZSUPOS GÁBOR
a régi Mezőgép nyugdíjasa

életének 87. évében, 2019. november 3-án hajnalban 
hosszan tartó betegsége után örökre megpihent.

Szeretett halottunk temetése 2019. november 7-én 13:00 órakor 
lesz a Hosszúpályi Köztemető ravatalozójában 

polgári szertartás szerint. 

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

KASZÁS JÓZSEFNÉ 
szül. Fehérvári Erzsébet

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

348113

2019. 1 1 . 10.
10:00-16:00

LEGÚJABB
AJÁNLATOK!

AKTUÁLIS
AKCIÓK!

ESKÜVOI NYÍLT NAP

www.SZUSZ.hu

A BELÉPÉS INGYENES
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HAJDÚ-BIHARI

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT.

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

FELADATOK:
• kézbesítendő küldemények, napilapok, szórólapok átvétele
• küldemények darabszámának és a kézbesítési 

címnek ellenőrzése
• rábízott küldemények, értékek biztonságos őrzéséről 

való gondoskodás
• meggyőződés a küldemények ép, sértetlen állapotáról
• előfi zetői díjak beszedése

ELVÁRÁSOK:
• általános iskolai végzettség
• nyitott, lelkes személyiség

AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes bérezés
• nagyvállalati háttér
• hosszú távú, stabil munkahely
• rész- és teljes munkaidőben vállalható munkavégzés

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
• Hajdú-Bihar megye

Pályázatát 2019. 11. 15-ig a munkakör és a bruttó fi zetési igény 
megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓKAT IS FOGLALKOZTATÓ AKKREDITÁLT MUNKÁLTATÓ

34
90

61

A Tronka és Társa Temetkezés
Debrecen, Kassai út 93. szám 

(Kemény Zs. utcai buszmegállónál) új, korszerűen 
kialakított, kulturált körülményeket biztosító

temetésfelvételi irodájában 
várja ügyfeleit.

Elérhetőségek:
Temetésfelvételi iroda
Tel./fax: 52-446-900
Mobil: 30/2288-999
e-mail: istvantronka@gmail.com

35
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Fájdalommal tudatjuk, hogy Isten kicsiny szolgája,

HAJÓS JAKAB

2019. november 3-án, földi életének 5. esztendejében, 

nyolc hónapig tartó, végtelen türelemmel viselt súlyos betegsége 

után visszatért az Istenhez.

Temetését 2019. november 9-én, szombaton 11 órakor kezdjük 

az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Székesegyházban 

(Debrecen, Attila tér), majd testét nyugalomra helyezzük 

a Debreceni köztemetőben.

Előző este 17:30-kor Szent Liturgiát végzünk lelki üdvéért 

az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Székesegyházban.

Gyászolják szülei: Bence és Gréta, 
testvérei: Eszter Sára, Gertrúd, Boróka és Mária Anna, 

nagyszülei, rokonai és a család barátai

Cím: Hajós Bence, 4024 Debrecen, Nap utca 6.

„Az Úr adta, az Úr elvette, 
áldott legyen az Úr neve!”

352824

" Elment egy lélek ma ismét a Földről.
   Kit szívünk többé el sosem feled."

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

55 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése
2019.11.12-én 14:00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es

számú ravatalozó termében polgári szertartás szerint.
A gyászoló család

SZEGEDI BARNABÁS TIBOR

352197

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

IGNÁTH ISTVÁN

352199

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

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/
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ÁLLAT
VÖRÖS, aktívan tojó hibridek szállítással 
eladók. 70/405-0711

*352413*

FEHÉR magyar kacsa vágásra és töm-
ni való eladó 1200-1500 Ft szállítással. 
30/661-8908.

*352459*

AKCIÓ, konyhakészen kapható hízott li-
ba és kacsa 6 kg-os, belsőséggel együtt 
5000 Ft, 5 db-tól ingyenes házhozszállí-
tással. 06307219958

*352673*

PECSENYEKACSA idei 3,5-4 kg 1500 Ft/
db, tyúkok 1200 Ft/db, jércék 1400 Ft/db 
szállítással. 70/405-0880.

*353246*

ÁLLÁST KÍNÁL

352750Élelmiszerboltba eladót, pékségbe 
gépkocsivezetőt felveszek. Érd.: 06-20/382-7040. 

Bodogán Kft. 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 8. Asz. 10714196-2-09

RENDBEN lévő 17 lakásos nagyerdei tár-
sasház közös képviselőt keres. Kapcsolat: 
+36309675773 Apafi Társasház

*352227*

OKTATÁST VÁLLAL

GYÜMÖLCSPÁLINKA 
GYÁRTÓ KÉPZÉS
                    Tel.: 52/476-405  

35
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32 MOST 
INDULÓ

Eng. sz.: E-000083/2014/A042  

MVH 
támogatással  

SZOLGÁLTATÁS
KŐMŰVES munkát burkolást vállalok teljes 
felújítást vízzel villannyal. 06301987745

*346772*

KŐMŰVES munkát, lakóházak építését át-
alakítását, homlokzati hőszigetelést, térkő 
lerakását vállalom. 06-30-497-4486

*351304*

TETŐFELÚJÍTÁS! Bádogos, kőműves 
munkák, burkolás, festés,beázások meg-
szüntetése. 06-20-961-48-02, 06/70 
396-5633

*352522*

OLCSÓBB mint otthon akció Fonyódon 
a Wellness Hotel Balatonban 11.11.-
11.29. között. Hétfőtől csütörtökig 
classic szobában 4 nap/3 éj/2 fő va-
csora, szállás, reggeli, wellness 29 
900 Ft,csütörtöktől vasárnapig 39 900 
Ft,30/288-1111, info@hotelbalaton.hu

*353185*

ÉPÍTŐANYAG

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

Db., Kishegyesi út 133. T.: 52/411-379, +36-30/935-2300
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LAKÁSELADÁS
NAGYERDŐ mellett, egyetemekhez, kli-
nikához közel, 2007-ben épült társasház-
ban, első emeleti, exkluzív, klímás garzon 
tulajdonostól eladó. Ár: 23.990.000 Ft, 
garázs: 2.990.000 Ft. Tel: 06304840194

*349785*

BÚTOR
DEBRECENBEN a Malom Bútoráruház-
ban fenyőbútorok óriási választékban, 
gyógymatracok egészségügyi kártyára 
is kaphatók. Db., Böszörményi út. 1. 
(Shell kútnál) www.malombutor.hu

*338511*

ÉLELMISZER
180-200 kg-os sertés félben vagy egész-
ben eladó. 06/30/591-4064.

*352846*

EGYÉB KERESÉS
PÉNZKERESET egyetemistáknak! Kere-
sünk megbízható, empatikus, jó fizikumú 
fiatalembert betegfelügyeletre pénteken 
17 órától vasárnap 18 óráig folyamatosan, 
legalább 3 hónapra. 50 ezer Ft/hétvége 
06/20 3562052

*352376*

Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk 
vendéglátóegységektől! 

info@naplo.hu

Ezeken a vendéglátó- és 
szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!

Itt
olvashatja

Dream Pub

Hotel Kamilla

21 Büfé

Mátyás Pince

Bocskai büfé

Vasmacska söröző

Latin café

Harmadik Félidő Söröző

Kacagó Hiéna söröző

Pikoló söröző

Csapszék söröző

Don Pedro pizzéria

Szezám kávézó

Hotel Óbester

Korona panzió

McDonald’s

Varázs italbolt

Diamond Dent Kft.

Zöld Erdő presszó

Piri presszó

Major söröző

Laponyagi Csárda

Som büfé

Stefánia cukrászda

Arizóna Klub

Sörpatika

Mosoly presszó

Balmazújváros

Balmazújváros

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen-Haláp

Debrecen-Józsa

Hajdúböszörmény

Hajdúnánás

Hosszúpályi

Létavértes

Nádudvar

Nagyhegyes

Nyíradony

Debreceni út

Kastélykert utca

Vámospércsi út

Ajtó utca

Benedek tér

Benedek tér

Csapó utca

Csapó utca

Kassai út

Kassai út

Kishegyesi út

Kossuth utca

Lehel utca

Péter� a utca

Péter� a utca

Piac utca

Pósa utca

Tócóskert tér

Erdő sor utca

Gönczy Pál utca

Baltazár D. utca

Polgári út

Debreceni út

Árpád tér

Fő utca

Jókai utca

Bartók Béla utca

109.
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5.

5/A

28.

67.

5.

10.

36.

51.

10.

49.

54.

53.

10.

6.

9.

35.

101.

92.

23.

14.

65.

2/A.

35.

79
22

38

Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk 
vendéglátóegységektől! 

info@naplo.hu

Ezeken a vendéglátó- és 
szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!
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CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ
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Ma fokozatosan keletebbre helyeződik a front 
térségünkből, így jelentős élettani hatásával 
már nem kell számolni. A frontra érzékenyeknél 
a korábban kialakult tünetek gyengülnek, illetve 
megszűnnek. Rétegesen ajánlott öltözködni.

Ma is lehetnek a nap folyamán 
bármikor kisebb esőtől vizes 
útszakaszok.

Erősen felhős ég, néhol 
kisebb eső is lehet.9 °C

16 °C 9 °C  15 °C

9 °C  14 °C

9 °C  14 °C

9 °C  15 °C 9 °C  15 °C

9 °C  15 °C

10 °C  16 °C

10 °C  15 °C

Borult ég, 
kisebb eső, 
hűvös. 

Napsütés, 
majd fokoza-
tos felhősö-
dés. 

Sok napsütés, 
enyhe idő, 
délután néhol 
zápor.

Borongós idő, 
kisebb eső, 
hűvösebb.

Nagyobbrészt 
napos, kelle-
mes őszi idő.

9 °C  15 °C 7 °C  16 °C 8 °C  20 °C 8 °C  12 °C 6 °C  15 °C

Szerda reggel erősen fel-
hős, borongós időre lehet 
készülni, és fokozatosan 
gyengül, megszűnik az 
eső. 

Napközben erősen 
felhős marad az ég, csak 
rövid időszakokra buk-
kanhat elő a nap. Csak 
kisebb eső lehet. 

Az esti, éjszakai órákban 
is hasonló marad időjárá-
sunk. Jelentős csapadék-
ra nem kell számítani. 

9 °C  15 °C  11 °C  

Horoszkóp
Lassan halad 
a munkáival, 
de legalább 
megbízha-

tóan dolgozik. Hajlandó a valósággal 
szembenézni és felelősséget vállalni az 
életéért. 

Két jó boly-
gónak a rossz 
fényszögétől 
nem kell 

megijedni, most inkább arról van 
szó, hogy bármibe is kezdjen ma, azt 
túlzásba viheti.

Sebezhetőbb 
a szokásosnál, 
lehetnek  
párkapcsolati 

zavarok, mert ön nem tudja, hogy dönt-
sön, előfordulhat, hogy olyan személyt 
választ, akiben később csalódnia kell.

Önnél a 
Vénusz és a 
Hold közötti 
kvadrát való-

színűleg emésztési zavarokat okozhat, 
nem ártana, ha tartana egy egynapos 
léböjtöt. 

Az életé-
ben most 
harmónia 
uralkodik, a 

test és a szellem közötti egyensúly 
lehetővé teszi, hogy céltudatosabban 
cselekedjen. 

A Szaturnusz 
az ötödik 
sorsterületről, 
a Nap pedig a 

harmadik életterületről támogatja meg 
ezt a szerelmet, bízhat benne, hogy a 
társa hűséges önhöz és szereti.

A Vénusz és 
a Hold kö-
zötti kvadrát 
felerősíti az 

emésztési problémákat, de lehet, hogy 
csak nem iszik eleget.

Ez a nap alig-
hanem egy 
romantikus 
kapcsolatot 

hoz önnek, amit a Szaturnusz kellemes 
fényszöge tartóssá is tesz majd. Új 
kedvese romantikus és megbízható.

Lehet, ma kis-
sé költekező 
hangulatban 
van, és ezt 

ön nem is szokta megbánni. Nem nagy 
dolgokat vásárol, csak szeretné magát 
átadni az örömnek.

Kiváló nap 
az egész-
ségmegőrző 
programok 

beindítására, a testgyakorlástól kezdve 
a táplálkozásig.

Most 
könnyebben 
felhagyhat a 
dohányzás-

sal vagy egyéb káros szenvedélyével, 
szokásával. Az új életmód sok örömet 
tartogat önnek!

Az első 
sorsterületén 
halad át a 
Hold-Nep-

tunusz-konjunkció, az intuíciója most 
rendkívül erős lehet. Néha úgy érzi, 
nem találja az utat… Hagyatkozzon a 
megérzéseire!

Lénárd, Énok, 
Leonárd, 
Leonarda

159 éve az USA elnökévé vá-
lasztották Abraham Lincolnt, 
aminek következtében ketté-
vált az amerikai unió.

Tágas vizekre eveznek
A Kowalsky meg a Vega 
legújabb dala de-
cemberben lesz 
hallható.

DEBRECEN. Stú
dióba vonult, 
és felvette új 
dalát a Kowals
ky meg a Vega – 
derült ki abból a 
Facebookposzt
ból, melyet a múlt 
héten osztott meg 
rajongóival a me
gyénkbeli kötődésű 
banda. A Tágas 
vizeken című 
nóta decem
berben de
bütál. A ze
nekar addig 
sem tét
l e n k e d i k , 
hiszen már 
most egy új 
közös pro
jekten dol
gozik, a nép
szerű magyar 
underground 
hiphop előadó
val, FankaDeli

vel, illetve Németh Balázs
zsal, akinek az együttes 

a zenei alapjait kö
szönheti többek 

között az „Ez a 
mi mesénk”, 

„Ördög nincsen”, „Jöjjön, 
aminek jönnie kell” dalok
nál! A közös munka gyümöl
cse várhatóan januárban lesz 
hallható.

A ze
n e k a r 
l e g u t ó b b 

augusztusban 
jelentkezett új 

klippel. A Rendíthe
tetlen című dal népsze

rűségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy két és 
fél hónap alatt több mint 1,5 
millióan tekintették meg a 
legnagyobb videómegosztó 
portálon.

A Kowalsky meg a Vega 
egész nyáron „tolta” a 
koncerteket, volt olyan 
időszak, amikor tíz napon 
belül kilenc fellépésük 
is volt, ám nincs idejük 
most sem pihenni, hiszen 
novemberben az ország 
több pontján turnéznak 
még, illetve készülnek a 
jövő évi, budapesti Aré

nabulira is.  PTZ

Radnótival ünnepelt a banda
A Bájoló csaknem 
nyolcmillió megtekin-
tésnél jár a világhálón.
BUDAPEST. Csendkabát című, 
versmegzenésítésekre épü
lő, Radnóti Miklóst a közép
pontba állító koncertet adott 
az idén 10 éves Szabó Balázs 
Bandája november 4én a fő
városi Erkel Színházban. Az 
akusztikus műsor apropója a 
zenekar születésnapja mellett 
Radnóti Miklós születésének 
110. és halálának 75. évfordu
lója. A multiinstrumentalista 
dalszerzőénekes és bábszí
nész, Szabó Balázs Pilinszky 
János, Grecsó Krisztián és 
Szemlér Ferenc megzenésí
tett verseiből és saját szerze
ményeiből is válogat együtte
sével. Szabó Balázs Bandája 
eddig is számos ponton ta
lálkozott Radnóti költészeté

vel, a csapat vezetőjének első 
Radnótiversmegzenésítése, 
a Bájoló húsz évvel ezelőtt 
született, és már csaknem 
nyolcmillió megtekintésnél 
jár a világhálón. A zenekar 
legutóbbi kiadványa, a tava
lyi Hasonlatok koncertlemez 
és a YouTubera felkerült film 

Radnóti megzenésített verse
it tartalmazza.

Szabó Balázs 2016ban el
nyerte a Petőfi zenei gíjat 
mint az év férfi előadója. Ko
rábban Debrecenben, Pécsett 
és Kecskeméten bábszínész
ként dolgozott, később a Su
hancosban játszott.  MTI

Négy helyett hét év fegyház
Súlyosbították a haj-
léktalantársát bántal-
mazó férfi büntetését.
DEBRECEN. A bíróság által meg
állapított tényállás szerint a 
vádlott szidalmazta, „csics
káztatta” K. I.t, majd ez bán
talmazásba fordult át. R. L. a 
sértettet kevesebb mint fél 
óráig puszta kézzel és egy 115 

centiméter hosszú vascsővel 
ütötte. A sértett többször a 
földre került. Éjjel a vádlott 
az elgyengült és vérző sérülé
seket is elszenvedett sértettet 
kihúzta az ingatlan udvarára 
és magára hagyta. A rend
őrség talált a sértettre, aki 
feltehetően kihűlt. Kórház
ba szállították, azonban ott 
meghalt. A Debreceni Ítélő

tábla a vádlott cselekményeit 
életveszélyt okozó testi sér
tés és testi sértés bűntettének 
minősítette. A vádlott fegy
házbüntetését, valamint köz
ügyektől eltiltását 4–4 évről 
7–7 évre súlyosította, és meg
állapította, hogy a vádlott 
feltételes szabadságra nem 
bocsátható. Az ítélet jogerős. 
 HBN

Januárban is jön majd egy új dal 
Kowáéktól FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Szabó Balázs megyénk szülötte  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Mária gyakran modellkedik
Mária 23 éves szuhogyi lány. Szerinte megunhatatlan az őszi 
falevelek színkavalkádja. A fotózkodás hobbi és munka is 
számára, hiszen gyakran modellkedik.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Két zsebtolvaj beszélget:
– El sem tudod képzelni, mennyire 
megromlott a közerkölcs.
– Mi történt veled?
– Tegnap óvatosan benyúltam egy 
egészen intelligens kinézetű ember 
zsebébe. Képzeld, ez a gazember olyan 
óvatosan lehúzta a kezemről a gyűrűt, 
hogy észre sem vettem!

Átadták őket 
a román félnek
BIHARKERESZTES. A rendőrök 
négy illegális migránst fog
tak el Biharkeresztes külte
rületén. A Biharkeresztesi 
Határrendészeti Kirendeltség 
munkatársai hétfő délután a 
4215ös úton tartóztatták fel a 
négy külföldit, akik marokkói 
és tunéziai állampolgároknak 
vallották magukat – tájékoz
tatta lapunkat a HajdúBihar 
Megyei Rendőrfőkapitány
ság.

Az illegális migránsok sem 
személyazonosságukat, sem 
magyarországi tartózkodásuk 
jogszerűségét nem tudták hi
telt érdemlően igazolni. A ha
tályos magyar jogszabályok
nak megfelelően a rendőrök 
előállították őket, ezt követő
en pedig kedd reggel átadták 
a külföldieket a román ható
ságnak.  HBN

További viccek humor.haon.hu

Jutalomfalatokra várva
Lujzi türelmesen várja a finom falatokat a jó magaviseletért 
cserébe.  FOTÓ: NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

www.haon.hu
További képek  

és videók
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