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14 °C
Borongós,  
hűvös idő, 
kisebb eső, 
szitálás

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  331,46  +2,36

USA-dollár 298,85  +3,14

Svájci frank 301,02  +2,50

Angol font 385,10  +3,75

Román lej 69,61  +0,37

Ukrán hrivnya 12,14  +0,17

Horvát kuna 44,56  +0,35

Lengyel zloty 77,63  +0,44

Devizaárfolyam
(2019. 11. 06.)

Karriernap  
az egyete-
men 
3. OLDAL

Cinti szerint  
az időjárás  
szeszélyes  

16. OLDAL

A tartalomból
A világháború hőse 5. oldal
A molesztálás anatómiája  7. oldal
Vallomás a gengszterrapről 12. oldal
Debreceniekkel száll föl 16. oldal

Antal Zsófia
Debrecen

Tudjon meg többet  
Zsófiáról a 3. oldalon.

További képek és értékelés:

Képíró angliai 
tanulmányúton 
LABDARÚGÁS. A gyepet min
dennap lenyírják, a vonala
zást lézertechnikával készí
tik, hogy még véletlenül se 
térjen el 1 milliméterre sem 
a pályától – mondta el Képíró 
János, a DVSC rendezvény
igazgatója, aki angliai tanul
mányúton vett részt nemré
giben. /10.  HBN

Képíró János  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Pervezetési 
vetélkedés 
az ítélőtáblán

A 3. Regionális Büntető 
Ügyszakos Pervezetési 
Versenynek adott ott-
hont szerdán a Debrece-
ni Ítélőtábla. A Széche-
nyi utcai intézményben 
megtartott, szakmai 
eseményen a régióban 
dolgozó bírósági titkárok 
és fogalmazók vettek 
részt, és összesen négy 
csapatban 24 versenyző 
mérte össze a tudását.
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Lőszert, fegyvert árult
DEBRECEN. Ellenőrzést tartot
tak a járőrök november 5én 
a debreceni használtcikkpi
acon, ahol észrevettek egy 
férfit, aki fegyvernek látszó 
tárgyakat árult.

Igazoltatták a 71 éves, helyi 
lakost, elszámoltatták az áru
cikkeivel, s megállapították: 
az általa kínált tárgyak között 
gázriasztó és gumilövedékes 
fegyverek, légpisztolyok, éles 
lőszerek, gyógyszerek, kések 
és más, a közbiztonságra ve
szélyes eszközök vannak. B. 
Sándort a rendőrök bűncse

lekmény elkövetésének gya
núja miatt elfogták, előállí
tották a rendőrkapitányságra, 
s a nyomozók kihallgatták. 
A bűn ügyesek kutatást tar
tottak a gyanúsított otthoná
ban, s ott több mint harminc 
légpuskát, illetve légpisztolyt 
foglaltak le.

A Debreceni Rendőrkapi
tányság Vizsgálati Osztálya a 
férfival szemben lőfegyverrel 
vagy lőszerrel visszaélés bűn
tett elkövetésének megalapo
zott gyanúja miatt folytatja a 
nyomozást.  HBN

Átalakíthatják  
a szakképzést 
DEBRECEN. Lefolytatták a szak
képzési törvény általános vi
táját, mely alapján jelentős 
változások várhatók a szak
képzésben a következő tan
évtől. A legfontosabbakról dr. 
Pósán László országgyűlési 
képviselő a Fidesz debrece
ni tájékoztatóján elmondta: 
technikumokat és szakképző 
iskolákat hoznak létre, és je
lentősen emelkedhet a szak
képzésben tanító tanárok 
bére. /4.  HBN

Suliválasztón  
a fiatalokkal
DEBRECEN. A Debreceni Tan
kerületi Központ fenntartása 
alatt álló nyolc középiskola 
mutatkozik be a Csapó utcai 
bevásárlóközpont mínusz 
egyedik emeletén a „Sulivá
lasztó SuliFórumon”.

A rendezvény célja, hogy 
az általános iskolások megta
lálják a számukra legmegfele
lőbb középiskolát. /6.  KD

Véradónap újra 
a Naplóval
DEBRECEN. A Magyar Vörös
kereszt HajdúBihar Megyei 
Szervezete november 7én 
délután 2 órától 17 óráig 
Debrecenben, a Naplószék
házban (a Dósa nádor tér 10. 
szám alatt) várja a donorokat.

Azok jelentkezzenek, akik 
elmúltak 18 évesek, azonban 
még nincsenek 65 évesek, és 
a testsúlyuk meghaladja az 
50 kilogrammot. Kérjük to
vábbá, hogy vigyék magukkal 
a taj és lakcímkártyájukat, 
személyi igazolványukat! (A 
tetoválás és a testékszer nem 
akadály –  abban az esetben, 
ha eltelt fél év, amióta elké
szült.)

Legyen ez az e heti jó csele
kedete, ha megteheti!   HBN

Dr. Pósán László  FOTÓ: KISS A.

Kurucz Ferenc  FOTÓ: KOVÁCS ZSOLT

Jó példa a vidékfejlesztésre
Modern, környezetba-
rát sertésvágó és ser-
tésfeldolgozó üzemet 
avattak szerdán.

SÁRRÉTUDVARI. A Kurucz cég
csoport beruházásával 120 új 
munkahelyet teremtettek a 
faluban. Mint azt Kurucz Fe
renc, a cégcsoport egyik tu
lajdonosa hangsúlyozta, tár

saságuk tradicionális magyar 
családi vállalkozás. A ’90es 
évek elején az édesapja egyet
len sertéssel kezdte, majd a 
vállalkozást kitartó munká
val sikerült az ágazat egyik 
meghatározó tagjává fejlesz
teni. Jelenleg 3200 hektáron 
gazdálkodnak, 6400 kocájuk 
van, és évente mintegy 130 
ezer hízót tenyésztenek. Ma
gyarországon egyedülálló 

módon egy kézben tudhatják 
a termelést, a tenyésztést, a 
feldolgozást és az árusítást. 
A 130 ezer sertés levágására, 
Magyarországon még csak 
szűk körben használt eszkö
zökkel, technológiákkal való 
feldolgozására és csomagolá
sára is alkalmas lesz az üzem, 
amely decembertől működik, 
gazdaságosan és környezet
tudatosan. /3.  KZS

Ünnepi csokigyűjtés
Nagy dolog, ha állami 
gondozott gyerek olyat 
kap, ami az övé. Örömé-
hez egy tábla csoki is 
elég – véli Buzás Lajos.

DEBRECEN. Immár nyolcadik 
alkalommal, a Bihari Álla
mi Gondozottak Egyesülete 
(BAGE), a Debreceni Karitatív 
Testület és a Debreceni Kőr 
Dáma Egyesület és partnere
ik közös szervezésében újra 

kezdetét veszi a csokigyűjtő 
akció. A szerdán délelőtt tar
tott sajtótájékoztatón a BAGE 
elnöke, Buzás Lajos bejelen
tette: az elmúlt évek sikerén 
felbuzdulva még több cso
magot szeretnének eljuttatni 
a nehéz sorsú gyermekeknek 
az adventi időszakban.

– A 2018ban megrendezett 
gálánkon 1500 megtömött 
mikuláscsomagot sikerült 
kiosztatunk a gyermekek
nek, idén viszont szeretnénk 

ezt a számot túlszárnyalni, s 
kétezer, édességgel megtö
mött tasakot odaajándékozni 
a kisebbeknek – fogalmazott 
Buzás Lajos.

Mint kiemelte, nem csak 
a megyében élő hátrányos 
helyzetű csemetéknek akar
nak segíteni. Idén az egyesü
let csokigyűjtő akciójával az 
országhatáron túlra, a Nagy
váradon és annak környékén 
élő rászoruló gyerekeknek is 
gyűjtést szervez, s csaknem 

hatszáz kisgyereknek adomá
nyoz partnereikkel karöltve a 
BAGE. Széles Diána alpolgár
mester, a Debreceni Karitatív 
Testület tiszteletbeli elnöke 
hangsúlyozta: mióta mé
lyebben megismerte a BAGE 
munkáját, még nagyobb 
energiával segíti azt, hiszen 
Debrecenben 1600 civil szer
vezet működik.

Közülük nagyon kevesen 
foglalkoznak állami gondo
zott gyermekekkel. /3.  ND

Világhírű mesterek muzsikáltak a megújult Kodály teremben
Arno Bornkamp, az Amszterdami Royal Konzervatórium, Nobuya Sugawa, a Tokiói Musashino Intézet és Asya Fateyeva, a Ham-
burgi Zene- és Színművészeti Főiskola szaxofonprofesszora (képünkön), valamint a szintén világhírű zongoraművész, Minako 
Koyanagi adott koncertet szerdán a Zenede Kodály termében, az Universitas–Debrecen hangversenysorozatban.  FOTÓ: MATEY I.

www.haon.hu
További képek  

az estről
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Életkor:
18 év
Magasság:
170 cm
Csillagjegy:
Oroszlán
Kedvenc étel:
tenger  
gyümölcsei
Kedvenc ital:
zöld tea
Kedvenc zene:
Rascal Flatts –  
Life is a highway
Kedvenc parfüm:
hangulatától  
függ
Zsófia a Debreceni Egyetem Kossuth 
Lajos Gyakorló Gimnáziumában ta-
nul, jogi kommunikációs szakon, s 13 
éve a Debreceni Mazsorett Együttes 
tagja. – Szeretem a pezsgést, és az új 
dolgokat kipróbálni. Úgy gondolom, a  
tapasztalatoktól teljesebb lesz az éle-
tünk – fogalmazott lapunknak a fiatal 
gimnazista. A szülei nevezték be a ver-
senyre, ami ugyan meglepetésként érte, 
de bízik benne, hogy ügyesen, illetve 
gond nélkül veszi majd az akadályokat.

További képek 
és értékelés:

Antal 
Zsófia
Debrecen

Névjegy

Közösségi összefogással
November 4-től egé-
szen december 12-ig 
lesznek kihelyezve a 
csokigyűjtő ládák.

DEBRECEN. A megyében több 
mint 1600 állami gondozott 
gyermek él, köztük a nevelő-
szülőknél élő gyerkőcök is.

– A gálán mindig szívszo-
rító látni, mennyire örülnek 
akár egy tábla csokoládénak, 
vagy boldogok attól, hogy va-
laki gondoskodik róluk, illet-
ve foglalkozik velük. Minden 
energiánkat meg kell mozdí-
tani, hogy ezek a gyermekek 
a társadalmunknak hasznos 
tagjai legyenek, s mindezt 
úgy érhetjük el, ha azt a sze-
retetet, amit mások megkap-
nak, ők is átérezhessék – fo-
galmazott Széles Diána.

Köszönetet mondott a Bi-
hari Állami Gondozottak 
Egyesületének és a Debrece-
ni Kőr Dáma Egyesületnek, 
hogy nyolc éve elvállalta a 
gyerekek képviseletét.

– Idén is egymillió forinttal  
támogatjuk az egyesületet a 
csokigyűjtő akció és a Maugli 
Kupa érdekében, ahol a fiatal 

titánok megmutathatják foci-
tudásukat, akárcsak a tánc, a  
játékos és ügyességi vetélke-
dők terén is. Lesz ugrálóvár 
és mászófal is – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

Lehet változtatni
A 20 éves Debreceni Kőr 
Dáma Egyesület a városban 
nagyon sok karitatív tevé-
kenységet folytat, s Cserháti 
Gabriella elmondta, személy 
szerint nagyon büszke arra, 
hogy a csokigyűjtő akció 
olyan kezdeményezés, ame-
lyet együtt találtak ki Porko-
láb Gyöngyi elnök asszonnyal 
és Buzás Lajossal.

– Nagyon fontosnak tartjuk az 
állami gondozott gyermekek 
helyzetének javítását. Bízunk 
abban, hogy aki részt vesz a 
programban, és bedob egy 
szelet csokit, elgondolkodik 

azon, milyen nehéz ezeknek 
a gyermekeknek a sorsa, s 
mindezen hogyan lehetne 
változtatni – fogalmazott a 
Debreceni Kőr Dáma Egyesü-
let társalapítója.  ND

Érezhessék azt a szeretetet, amit mások megkapnak!   FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Szívszorító látni, 
mennyire örülnek 
akár egy tábla 
csokoládénak. 
SZÉLES DIÁNA

Csokigála a Mikulással
A tavalyihoz hasonlóan most 
is több csokigyűjtő pontot 
építenének ki, köztük a Nap-
ló székházában is. Az akció 
zárórendezvényét a Lovarda 
Hallgatói Kulturális és Konfe-
rencia-központban december 
18-án 17 órától rendezik meg, 
ahová csaknem 1500 nehéz 

sorsú gyermeket hívnak meg. 
Az átadóünnepségen részt 
vesznek Debrecen vezetői, 
cégek és iskolák képviselői. 
Az édességek átadása mellett 
a gyermekek találkozhatnak 
a Mikulással, de zenés mű-
sorral és sztárvendégekkel is 
meglepik őket.

Perspektíva a fiatalok előtt
A Kurucz cégcsoport 
meg tudja valósítani 
mindazt, ami nekünk  
a minisztériumban nap 
mint nap célunk.

SÁRRÉTUDVARI. Ezt Nagy Ist-
ván agrárminiszter jelentette 
ki Sárrétudvariban a Kurucz 
cégcsoportnak 3 milliárd fo-
rintos beruházással megva-
lósult, a legkorszerűbb tech-
nikával és technológiával 
felszerelt vágóhídja és hús-
feldolgozója átadásán szer-
dán. – A Kurucz cégcsoport 
tökéletes mintája annak, ho-
gyan lehet a hagyományokra 
alapozva, arra építve a legkor-
szerűbb technológiát alkal-
mazva a céget áthozni a XXI. 
századba – folytatta a tárcave-
zető. – Mi is azon dolgozunk, 
hogy miként tud a magyar 
agrárium versenyképessége 
növekedni. Ha képesek va-
gyunk nyitottak lenni, meg-
újulni, akkor nyertesei lehe-
tünk a folyamatnak. Van egy 
fontos alaptétel: amíg ember 
lesz a földön, enni és inni 
akar. A cégcsoport fejlődése, 
a napi kihívásoknak megfele-
lése mind-mind azt mutatja, 
hogyan lesz versenyképes a 
magyar mezőgazdaság.

Nagy István elmondta: a 
kormány és a szaktárca támo-
gatja a jövőbe mutató agrárfej-
lesztéseket. Hozzátette, hogy 
az ország külkereskedelmi 
mérlegének 54,12 százalékát 
az agrár- és élelmiszeripar hoz-
ta. Az ágazaton belül a húské-
szítménygyártásban van legin-
kább lehetőség fejlesztésre.

Életpályát kínál
Bodó Sándor államtitkár, or-
szággyűlési képviselő kiemelte, 
hogy Sárrétudvariban a térség 
egyik legnagyobb beruházása 
valósult meg. Leszögezte: a mi 
világunkban a fejlődésnek, a vi-
dék fejlődésének az igazi kulcsa 

a minőségi élelmiszer-feldol-
gozásban keresendő. – Beszél-
getni kell a családokkal, és el 
lehet mondani a fiataloknak, 
akik most külföldön dolgoz-
nak, hogy itt technológiában 
már inkább többet tud a cég, 
mint ahol most ők vannak. Az 
anyagiakban pedig egyezzenek 
meg. El lehet mondani azt is a 
gyermeknek, van itt egy életpá-
lyát kínáló lehetőség. A magyar 
élelmiszer néhány évszázada 
sikeres. Miért kételkednénk ab-
ban, hogy a jövőben is az lesz; 
csak rajtunk múlik.

Köszöntőjében Kiss Tibor, 
Sárrétudvari polgármeste-
re a nagyszámú hallgatósá-
got 1987-be vezette vissza, 
amikor a téesz megnyitotta 
a húsüzemet. A rendszervál-
tás azonban elsodorta azt, 
az ingatlant a Kurucz család 
vásárolta meg. A cégcsoport 
megvárta azt a gazdasági le-
hetőséget, amikor újra egy 
sertésfeldolgozó létesülhet. 
Tavaly március 21-én tették 
le az alapkövet. A létesítmény 
elkészült. A cégcsoport mű-
ködése újabb munkalehető-
séget jelent, ezzel több sárrét-
udvari lakosnak lehet biztos 
egzisztenciája a faluban.  KZS

Karriernapon várta a friss 
álláskeresőket az egyetem
Kiemelt cél a hallga-
tók segítése a tudatos 
karrierépítésükben.
DEBRECEN. A munkaadók és 
leendő munkavállalók közöt-
ti közvetlen kapcsolat megte-
remtésében nyújtott segítsé-
get a harmadik alkalommal 
megszervezett őszi Karrier-
nap és Állásbörze a Debreceni 
Egyetemen.

A legek börzéje
A megközelítőleg 80 kiállító 
között a helyi nagyvállala-
tok mellett képviseltették 
magukat kis- és középvállal-
kozások, karrier-tanácsadók 
és grafológusok is. Mivel 
egyre több egyetemista vé-
gez keresztfélévben, azaz 
az őszi szemeszterben, az 
intézmény nekik is segíteni 
szeretne a rendezvénnyel az 
álláskeresésben. A börzének 
a friss diplomások és a maga-
san kvalifikált munkaerő az 
elsődleges célközönsége.

Nyitóbeszédében Bartha 
Elek oktatási rektorhelyet-
tes elmondta, hogy a Deb-
receni Egyetem szinte a lét-
rejöttétől kezdve sort kerít 
évről évre az ehhez hasonló 
találkozási lehetőségeknek, 
sőt annyira népszerű az ese-
mény, hogy egy évben 
két alkalommal is meg-
rendezik. A nemzetközi 
nagy cégektől egészen 
a közepes és kisvállal-
kozásokig találhatunk 
kiállítókat. Hozzátet-
te: Az egyetem bör-
zéje abban külön-
bözik a többitől, 
hogy a legnagyob-
bak közé tartozik, 
a vidékiek között 

pedig nem csupán a legna-
gyobb, hanem a legrégebbi is.

Ősszel is szükség van rá
– A Debreceni Egyetem Hall-
gatói és Doktorandusz Önkor-
mányzatának kiemelt célja 

az, hogy segítse a hallgatókat 
a tudatos karrierépítésben. 
Az őszi állásbörze általában 
kisebb volumenű, mint a ta-
vaszi, ugyanakkor az elmúlt 
évek bebizonyították, hogy 
igenis igény van rá mind a 
kiállítók, mind a hallgatók 
részéről is. Az egyetemen 
egyre több hallgató végez 
keresztféléves képzésben, 
emiatt pedig a diplomájukat 
télen veszik át. Ezért nagyon 
fontos, hogy az érdeklődők 
ősszel ugyanúgy részesül-
hessenek a rendezvény által 

nyújtott szolgáltatásokból 
– tette hozzá Molnár 

Dániel, a  Debrece-
ni Egyetem Dok-
torandusz Ön-
kormányzatának 
elnöke. 

Az álláslehe-
tőségeken túl az 
érdeklődők a kül-
földi ösztöndíj- és 
szakmai gyakorlati 
lehetőségekről is 

bővebben tájéko-
zódhattak.  GYT

Nagy István gratulál az egyik tulajdonosnak, Kurucz Bernadettnek a 
szalagátvágás után  FOTÓK: KOVÁCS ZSOLT

A nemzetközi nagy cégektől egészen a közepes és kisvállalkozásokig 
találhatunk kiállítókat  FOTÓK: MOLNÁR PÉTER

Az új üzem kívülről Bartha Elek: az egyetem börzéje a legnagyobbak közé tartozik
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Születésnapot 
ünnepel a zenekar
DEBRECEN. Ingyenes koncerttel 
ünnepli megalakulásának 35. 
évfordulóját a Debrecen Dixie
land Jazz Band. Az együttes 
tagjai a Debreceni Református 
Nagytemplom mögötti Karak
ter 1517 Könyvesbolt és Kávé
zóban november 13án, vagyis 
jövő szerdán 19 órától lépnek 
fel a Hot jazz és dixieest című 
rendezvényen.  HBN

Holtversenyben 
a Corvinussal
DEBRECEN. A világ élmezőnyé
be rangsorolták a Debreceni 
Egyetem (DE) társadalomtu
dományi képzéseit. A Times 
Higher Education legfrissebb 
tudományterületi összesítésé
ben a legjobb hazai felsőokta
tási intézményként – holtver
senyben a Budapesti Corvinus 
Egyetemmel – a DE a 301–400
as kategóriában végzett. A Deb
receni Egyetem először került 
fel a neves brit felsőoktatási 
rangsorkészítő tematikus rang
sorára – írta az Unideb.hu.  HBN

Folkmásfélnap 
a Hatvan utcán
DEBRECEN. A hétvégén rendezik 
meg a XV. Debreceni Folkmás
félnapot. A program a Debrece
ni Hajdú Táncegyüttes székhá
zában, a Hatvan utca 32. szám 
alatt péntek este 8kor kezdő
dik és egészen vasárnap hajnal 
4ig tart. A muzsikát az első 
napon a Tokos Zenekar kezdi, 
majd a Tükrös Zenekar követ
kezik. Az Üsztürü Zenekar a 
tervek szerint negyed 11kor 
zendít rá, aztán reggelig tartó 
táncház várja az érdeklődőket. 
Szombaton este a Csurgó Ze
nekar, a Muzsikás Együttes és 
Kacsó Hanga Borbála, végül a 
Cimbaliband lép színpadra.  HBN

Kisállatok a volt 
kempingben
DEBRECEN. Kisállatbörzét tarta
nak Debrecen mellett, a Veke
ritó partján, a Dorcas Szabad
időközpontban szombaton, 9 
és 17 óra között. A szervezők 
(egyebek mellett kutya, macs
ka, nyúl, hörcsög, madár) 
tenyésztőket és kisállattartásra 
vágyókat várnak. Előbbieket 
arra kérik, hogy nevük, telefon
számuk és az árusítani kívánt 
tenyésztett állatok fajtáját a dor
casszabadidokozpont@gmail.
com emailcímre küldjék el.  HBN

Gyarmathy István zenekarvezető, 
alapító  FOTÓ: ARCHÍV

A Folkmásfélnapon a népzene 
kerül a középpontba  FOTÓ: ARCHÍV

A piaci igényekhez igazodva 
A következő tanév 
kezdetére technikumok 
és szakképző iskolák 
jönnek létre.

DEBRECEN. – Az eddigi 4+1
es szakgimnáziumi képzés 
helyett lesz egy 5 éves, 
osztatlan képzést nyújtó 
technikum, mely érettségi 
vizsgával és technikusi ok
levél megszerzésével zá
rul. Ennek részeként ma
gyarból, matematikából, 
történelemből, egy ide
gen nyelvből és a szakmai 
tárgyból kötelező érettsé
gizni – jelentette be dr. Pó
sán László országgyűlési 

képviselő a debreceni Fi
desz sajtótájékoztatóján, 
mely a szakképzés átalakí
tásáról szólt.

Elmondta: a techniku
mok mellett 3 év alatt elvé
gezhető szakképző iskolák 
jönnek létre, ahol az első 
évben ágazati alapismere
teket, a következő 2 évben 
szakirányú képzést fognak 
biztosítani. Az itt tanulók 

munkajövedelemre is szert 
tudnak tenni – fejtette ki.

Műhelyiskola a lemaradóknak
Mivel a legnagyobb mértékű 
iskolai „lemorzsolódás”, a 
tanulmányok megszakítása a 
szakképzés területén tapasz
talható, az ilyen fiataloknak 
egy új oktatási formát, úgy
nevezett műhelyiskolát hoz
nak létre. – Ez lényegében 

azoknak szól, akik még az 
általános iskolát sem tudták 
elvégezni. A műhelyiskolá
ban részszakmát lehet sze
rezni – ismertette a képviselő. 
Kifejtette: ezzel azt szeretnék 
elérni, hogy senki ne marad
jon végzettség, szakképesítés 
nélkül, mert az ilyen emberek 
nem tudnak elhelyezkedni a 
munkaerőpiacon, segélyre, 
közmunkára szorulnak.

Pósán László fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy a 
szakképzésben tanítók eddig 
közalkalmazotti jogviszonyban 
dolgoztak, a pedagógusok köz
zé lettek besorolva, még akkor 
is, ha nem közismereti, hanem 
szakmai tárgyakat, mondjuk a 
bútor asztalos szakmát oktat
ták. A törvény változása után 
ők kikerülnek a közalkalma
zotti státuszból, így jelentősen 
emelkedhet a fizetésük.

A nappali szakképzésben 
tanulók ösztöndíjat, valamint 
sikeres vizsga esetén egyszeri 
pályakezdési juttatást kapnak.

A legjobbakra számítanának
– A világ gazdasága folyama
tosan változik, a 4. ipari for
radalom korszakában élünk, 
amely újabb kihívások elé 
állítja a szakembereket és a 
szakemberképzést. További 
növekedés csak képzett szak
emberekkel valósítható meg 
– fogalmazott Tirpák Zsolt, a 
Debreceni Szakképzési Cent
rum (DSZC) kancellárja. Úgy 
véli, Debrecenben különle
ges fejlődési időszakot élünk 
meg, újabb és újabb vállala
tok települnek ide, akik más 
és más szakmai igényeket fo
galmaznak meg feléjük.

Szerinte azért is szüksé
ges a szakképzés átalakítása, 
mert a korábban ilyen isko
lákban végzettek többsége 
a munkahelyekre bekerülve 
azzal szembesült, hogy nem 
megfelelő a tudása. Azt sze
retnék elérni, hogy ezentúl 
kész szakemberek lépjenek ki 
az iskolakapukon.  OCS

Jelentős érdeklődés kísérte több szakma bemutatkozását Debrecenben, a Szakmák Éjszakája rendezvényen 
tavasszal   FOTÓK: NAPLÓ-ARCHÍVUM, KISS ANNAMARIE

Garázsszomszédok vitája fajult verekedéssé
A parkolás módján, 
illetve a garázs elé 
pakolt holmik miatt 
vesztek össze. 

DEBRECEN. Vádat emelt súlyos 
testi sértés bűntettének kísér
lete miatt a Debreceni Járási 
Ügyészség az ellen a két férfi 
ellen, akik egy garázs haszná
lata miatt kölcsönösen bán
talmazták egymást.

Korábban csak szóban
A fiatalabb vádlott Debrecen
ben a lakóhelyén, egy társas
ház alatti pincében rendel
kezik zárt garázzsal, míg az 
idősebb vádlott a szomszédos 

társasházban él, és a fiatalabb 
vádlott garázsa mellett lévő 
gépkocsitárolót bérli.

A vádlottak között a bűncse
lekmény elkövetését megelő
zően már többször alakult ki 
szóváltás a parkoló gépkocsik 
miatt, illetve azért, mert a fia
talabb vádlott a garázsa előtt 
úgy tárol dobozokat, illetve 
egyéb holmikat, hogy az za
varja az idősebb vádlott bérelt 
garázsának megközelítését.

Ütötték a másikat
2018. december 19én este az 
idősebb vádlott a garázsában 
azt észlelte, hogy a társasház
ba megérkezett a fiatalabb 
vádlott, ezért felment a föld

szintre, és ismételten kérdő
re vonta őt azért, hogy miért 
tárol több dobozt a garázsa 
előtt. Ezt követően szóváltás 
alakult ki, majd egymással 
dulakodni kezdtek. Kölcsö
nösen egymást puszta kézzel, 
ököllel bántalmazták. Közben 
többször is nekiestek a lép
csőház korlátjának.

Könnyű sérülésekkel
Mindkét vádlott az ütlege
lés következtében 8 napon 
belül gyógyuló zúzódásos és 
hámhorzsolásos sérüléseket 
szenvedett. A Debreceni Járá
si Ügyészség ezért a vádlottak 
ellen 11 rendbeli súlyos testi 
sértés bűntettének kísérlete 

miatt emelt vádat, és mindkét 
vádlott esetében pénzbünte
tés kiszabását indítványozta – 

közölte dr. Szűcs Erika, a Haj
dúBihar Megyei Főügyészség 
sajtószóvivője.  HBN

A tudomány napja a TTK-n
A kar hat intézetének 
képviselői ismertették 
korábbi és jelenleg 
folyó kutatásaikat.

DEBRECEN. Átfogó képet kap
tak az érdeklődők a Debrece
ni Egyetem Természettudo
mányi és Technológiai Karán 
(TTK) folyó kutatásifejlesz
tési tevékenységről a tudo
mány napja alkalmából tar
tott keddi rendezvényen.

– Az elmúlt hét évtizedben 
jelentős fejlődésen ment ke
resztül a kar. 1949ben még 
tanárképző karként jött létre 
a TTK, azóta hatalmas utat 
bejárva a kutatásfejlesztés 
és innováció regionális köz

pontjává alakult. Büszkék 
vagyunk rá, hogy a TTK el
kötelezett a minőségi szak
emberképzés iránt, melyet a 
világszínvonalú kutatómun
kára épülő oktatás tesz lehe
tővé. Éppen ezért döntöttünk 
úgy, hogy elődeink, jenlegi 
kollégáink munkája előtt úgy 
tisztelgünk, hogy bemutatjuk 
a karon folyó kutatófejlesztő 
tevékenységet – fogalmazott 
Kun Ferenc dékán A tudo
mány napja a TTKn című 
rendezvény megnyitóján.

A kari vezető hozzátette: 
országosan egyedülálló és 
példaértékű, ahogy a TTKn a 
természettudományos és fel
fedező kutatások, valamint 
az azokra épülő alkalmazott 

kutatások, technológiafej
lesztés és innováció szimbió
zisa kialakult – számolt be az 
eseményről az Unideb.hu ol
dal.  HBN 

Puszta kézzel akarták elintézni a nézeteltérést (felvételünk illusztráció!) 
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Kun Ferenc  FOTÓ: UNIDEB.HU

Aláírásokkal küzdenek 
Székelyföld jövőjéért
A nemzeti régiókról 
szóló petíció aláírására 
buzdít az Erdélyt Járók 
Közhasznú Egyesület.

DEBRECEN. Közleményükben 
azt írják, hogy a tét Székely
föld jövője. Álláspontjuk sze
rint Székelyföld területi ön
rendelkezése nélkül nincsen 
székely–magyar jövő, területi 
autonómia nélkül a szórvány 
pusztulása után a tömbma
gyarság eróziója következik.

Hangsúlyozzák, a Székely 
Nemzeti Tanács célja, hogy az 
Európai Unió területén fekvő, 
sajátos jellegzetességekkel bíró 
régiókat ne lehessen darabokra 

szedni a fejlődés, a fejlesztés, a 
kohéziós politika álcája alatt. 
Az autonómiamozgalom ha
talmas lépést tenne előre, ha a 
sikeres polgári kezdeményezés 
eredményeképpen az unióban 
jogszabály születne a nemzeti 
régiók „védettségéről”.

Akár a gép mellett ülve
Az aláírásgyűjtő nyomtatvány 
a nemzetiregiok.eu/prints/ in
ternetes oldalról tölthető le, 
de online is aláírható a https://
eci.ec.europa.eu/010/pub
lic/#/initiative oldalon.

Az íveket Debrecenben, a Hat
van utca 24. szám alatt lehet le
adni minden hónap 2. és 4. vasár
napján, 10 és 11 óra között.  HBN

Célunk, hogy 
Debrecenben a 
legjobb tanulók 
és a legjobb okta-
tók lépjenek be a 
szakképzésbe. 
TIRPÁK ZSOLT
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Vámospércsen alussza 
örök álmát a zászlós
A halottak napi isten-
tisztelet után avatták 
Telegdy Károly első vi-
lágháborús hős sírem-
lékét a temetőben.

VÁMOSPÉRCS. Telegdy, aki re-
formátus tanító volt, majd 
a 4. honvéd gyalogezred 
zászlósa, 1914-ben esett el 
a harcmezőn, 32 évesen. Az 
elmúlt évben nyílt meg az a 
Katonadolog nevet viselő, 
első világháborús, közösségi 
gyűjtésen alapuló kiállítás 
a legkisebb hajdúvárosban, 
amihez egy honismereti ku-
tatás is kapcsolódott. A kuta-
tás eredményeként több, első 
világháborús katona kilétére 
derült fény, és néhány eset-
ben az életutak részletes fel-
tárása is megtörtént.

– Telegdy Károly életútja az 
egyik legfigyelemreméltóbb 
– fogalmazott Ménes And-
rea, Vámospércs polgármes-
tere –, hiszen a Nagyvárad 
melletti Kis szántón született 
és tanított, majd a kárpáti 
harcokban hunyt el, mégis 
Vámospércsen alussza örök 
álmát. Síremlékeként szolgá-
ló mellszobrát városunk jeles 
szülöttje, Nagy Sándor János 
szobrászművész készítette 
el a 20. század első harmadá-
ban.

Három pap is szolgált
Telegdy haláláról annak ide-
jén a Debreceni Protestáns 
Szemle is megemlékezett, 
azt írta lap a fiatal zászlósról, 
hogy „újabb babért fűzött a 
református tanítóság által 

szerzett hősi dicsőséghez”. A 
sír emlék eddig a város egyik 
lezárt temetőjében állt, on-
nan szállították át felújítva, 
dísztalapzattal és emléktáb-
lával ellátva a városi közte-
metőbe, az első világhábo-
rús katonák kopjafájának 
szomszédságába. Az avatási 
ünnepségen Telegdy Károly 
lelki üdvéért imát mondott 
dr. Petró László református 
lelkipásztor, Eiben Tamás 
római katolikus atya és Ta-
rapcsák János görögkatolikus 
parókus. A szertartás Vámos-
pércs Városi Önkormány-
zat, a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
és a Platinum Hajdú-Bihar 
Megyei Temetkezési Vállalat 
támogatásával valósult meg.
 KORPA TAMÁS

Fáklyával vonultak 
a város utcáin a 
reformáció napján

A Komádi Református Egy
házközség és a Sulyok István 
Református Általános Iskola 
a reformáció évfordulójának 
tiszteletére ünnepi istentisz
teletet és fáklyás felvonulást 
szervezett a diákok, a peda
gógusok és a gyülekezet tagjai 
számára a napokban. Balogh 
Sándor református lelkipász
tor tartott istentiszteletet a 
templomban, majd azt köve
tően az emlékezők közössége 
koszorút helyezett el Bocskai 
István és Kálvin János köztéri 
szobránál. A résztvevők ez
után fáklyákkal vonultak végig 
Komádi központjában és az 
azt övező utcákon. Az esemé
nyen több mint százötvenen 
vettek részt.  FOTÓ: ROZSIK RITA

Emlékezők egy csoportja  a síremlékavatáson a vámospércsi köztemető-
ben  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Továbbadják a tájegység 
népzenei hagyományait
Újabb hanghordozó ki-
adásával jubilált a Törő 
Gábor Hagyományőrző 
Népdalkör.

PÜSPÖKLADÁNY. CD-bemuta-
tó és ünnepi népzenei kon-
certet tartott a Törő Gábor 
Hagyományőrző Népdalkör 
szombaton a Dorogi Márton 
Művelődési Központ Szín-
háztermében. A jeles alkalom 
köthető a népdalkör fennállá-
sának 15 éves évfordulójához, 
illetve ahhoz, hogy az október 
30-án lenne 50 éves Ifjabb Vígh 
Sándor, az együttes alapítója.

Saját költeményét adta elő
Az ünnepi rendezvény kezde-
teként hortobágyi pásztorda-
lokat hallhatott a közönség, 
majd Hadházi Andrásné, az 
együttes művészeti vezetője 
mutatta be immár második 
CD-lemezüket. A lemezen hor-
tobágyi pásztordalok, kalocsai 
népdalcsokor, kiskunsági és 
délvidéki népdalok mellett be-
tyárdalok, bordalok, valamint 

’48-as és egyéb hazafias dalok 
is szerepelnek.

Bodó Sándor államtitkár, 
országgyűlési képviselő, a ren-
dezvény fővédnöke köszöntő-
jében elmondta, hogy mind-
egyikőnk lelkében ott van a 
népdal szeretete; ha nincs is 
olyan jó hangunk, akkor is 
nótázunk örömünkben, bána-
tunkban, munka közben.

Vadász Ferenc önkormány-
zati képviselő beszédében 
felidézte Törő Gábor bácsi 
alakját, akit személyesen is 
ismert és nagyra becsült. Elis-
meréssel szólt a népdalkörről, 
hiszen példaértékű az a tett, 
melyet a hagyományápolás, a 
múlt értékeinek továbbadása 
terén végeznek.

Rácz Endre elmondta az erre 
az alkalomra írt versét. A kon-
cert a Ladányi betyárok és a 
Márványos együttes műsorá-
val folytatódott, valamint Vígh 
Anett citeraszólójával, melyet 
édesapja emlékének ajánlott, 
majd több hagyományőrző cso-
port is bemutatta produkcióját. 
 TÁNYÉR JÓZSEF

Röviden

Újabb könyvét 
mutatja be az író
PÜSPÖKLADÁNY. Rentsch Pi-
roska Magyar Korpusz cím-
mel nemrégiben megjelent 
hetedik verseskötetének be-
mutatója lesz november 14-
én, a püspökladányi városi 
könyvtár olvasótermében. A 
kötetet maga a szerző mutat-
ja be a közönségnek. Rentsch 
Piroska író 1950-ben született 
Püspökladányban.  HBN

Rajzolt és nyert 
a két diáklány
NYÍRACSÁD. Nemrégiben kapta 
meg két nyíracsádi diáklány – 
Szabó Gréta és Nagy Petra – az 
Európai Mobilitás Hete alkal-
mából hirdetett országos rajz-
pályázat különdíjáért járó ok-
levelet és ajándékcsomagot. 
„Sétálj velünk!” Ez volt az idei 
programhét jelmondata, így a 
rajzpályázat középpontjában 
is a gyalogos közlekedés nép-
szerűsítése állt. KZE

Megalakult Dorog 
képviselő-testülete
HAJDÚDOROG. Megtartotta ala-
kuló ülését a hajdúsági kisvá-
ros önkormányzati képvise-
lő-testülete november 5-én. 
Az újonnan megválasztott 
testületi tagok eskütételét 
Horváth Zoltán polgármester 
beszéde követte. Alpolgár-
mesternek titkos szavazással 
Simon Zoltánt választották. 
 MISKA ANDREA

Pici pötty látszik 
a napkorong előtt
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. November 
11-én átvonul a Merkúr a Nap 
előtt. A hajdúböszörményi csil-
lagászati egyesület tagjai de-
rült idő esetén 13 órától várják 
az esemény iránt érdeklődőket 
a Bocskai téren. A napszűrővel 
ellátott távcsövekkel megfi-
gyelhető lesz a jelenség. Borult 
idő esetén esőnap 2032. no-
vember 13-a (a következő Mer-
kúr-átvonulás).  HBN

30 éves a ladányi 
Csenki kórus
PÜSPÖKLADÁNY. Színes ese-
ménysorral ünnepli fennál-
lásának 30. évfordulóját a 
püspökladányi Idős Csenki 
Imre Vegyeskar. November 
15-én 17 órától a művelődé-
si központban rajzverseny 
eredményhirdetésével kez-
dődik, majd a kórus életét be-
mutató kiállítás megnyitójá-
val folytatódik az emlékezés. 
Másnap a református temp-
lomban 16 órától ünnepi kó-
rustalálkozót tartanak.  HBN

Máskor is volt távcsövezés  FOTÓ: MA

Meleg ebéd a szünetben is
Ősszel jóval keve-
sebben igényelték az 
ingyenes ebédet Nyíra-
csádon. 

NYÍRACSÁD. A nyári szünethez 
hasonlóan az őszi szünidő-
ben is az óvoda konyhája 
biztosította a térítésmentes 
ebédet az igénylő családok 
gyermekei számára a nyírségi 
településen. A jogosultak kö-
zül ősszel jóval kevesebben 
nyújtottak be igényt, mint a 
nyár folyamán. Magyar Ist-
vánné élelmezésvezetőtől 
megtudtuk, hogy 80-100 
adag ebéddel főztek többet 
az őszi szün idő hetében, ami 
mintegy 80 adaggal keve-
sebb, mint a nyári szünetben 
volt. A térítésmentes szünidei 

étkeztetésre a kérelmet már 
szeptemberben le kellene 
adni a település jegyzőjének, 
de a későbbi igénylők sem 
maradnak meleg étel nélkül.

– Az időben történő beje-
lentésre azért van nagy szük-

ség, mert az alapanyagok ren-
delését egy héttel előre le kell 
adni, így meglehetősen nehéz 
a szinte naponta változó lét-
számhoz igazodni – tudtuk 
meg az élelmezésvezetőtől. 
 KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Terdik Józsefné és unokája, Timike, minden nap vitték az ebédet  FOTÓ: K. Z. E.

 Emlékezés az eltávozottakra
Az élők sorából eltávozottakra emlékeztek a csökmői teme
tőben a minap. A Halottak napja alkalmából Szabó Gyula 
református lelkész gondolatai segítették a gyászolókat sze
retettel teli emlékezéshez. Név szerint is felolvasta azokat az 
elhunytakat, akiknek idén ért véget földi életük, s református 
szertartás szerint temették el őket.  FOTÓ: B. KISS ANDREA

Az emlékmű  FOTÓ: KORPA TAMÁS A népdalkör egy korábbi fellépésen  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Szabó Gréta és Nagy Petra  
 FOTÓ: K. Z. E.



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

6
NAPLÓ

6  Oktatás
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 7., CSÜTÖRTÖK

Diákok diákoknak, diákokról
A diáktanács fontosnak 
tartja, hogy az általá-
nos iskolások megtalál-
ják a nekik legmegfele-
lőbb középiskolát. 

DEBRECEN. Immár második al-
kalommal rendezi meg a két-
napos Suliválasztó SuliFóru-
mot a Debreceni Tankerületi 
Központ Diáktanácsa. Szerda 
délután elözönlötték az álta-
lános iskolás diákok a Csapó 
utcai bevásárlóközpont mí-
nusz egyedik szintjét, ahol a 
tankerület nyolc gimnáziu-
mának bemutatkozóstandjá-
nál szerezhettek első kézből 
információt az oktatási intéz-
ményekről.

– Azt reméljük, a stando-
kon felkeresitek az egyes is-
kolákat, hiszen érdemben ott 
kaphattok választ a kérdése-
itekre, sőt a középiskolások 
megosztanak veletek olyan 
titkokat, amiket diák csak di-
áknak mondhat el: az iskolá-
ról, tanárokról, az osztályzás-
ról. Kívánom, a rendezvény 
valóban hozzájáruljon ahhoz, 
hogy mindenki olyan közép-
iskolában tanuljon tovább, 
ami a tudásának és érdek-
lődésének megfelel – szólt a 
pályaválasztás előtt álló diá-
kokhoz Karika Rozália, a Deb-

receni Tankerületi Központ 
kabinetvezetője a szerda dél-
utáni nyitórendezvényen.

Jó hangulatban
A szervezők szerint a stan-
doknál az iskolák kifejezik 
önmagukat, s olyan nyitott 
légkört tudnak teremteni, 
ahol bátran kérdezhetnek az 
általános iskolás tanulók.

– Tavaly úgy láttuk, nagy 
sikere van a Suliválasztó Su-
liFórumnak. Volt, aki úgy jött 
oda hozzám a Medgyessyben 
– de más középiskolákból is 
hallottam –, hogy itt szerzett 
tudomást az iskoláról s talál-
kozott a képzési rendszeré-
vel, ezért választotta az adott 
gimnáziumot – osztotta meg a 
Naplóval Marosi Maximilián, 

a Debreceni Tankerületi Köz-
pont Diáktanácsának elnöke.

– Sőt nekem olyanokat is 
mondtak, hogy itt lettek iga-
zából szerelmesek az Ady 
Gimnáziumba. Itt a SuliFóru-
mon közvetlenebb a hangu-
lat, mint az iskola falai között, 
hiszen diákokkal tudtak be-
szélgetni. Ez az, ami nagyon 
fontos, ezért is lett a mottónk: 
diákoknak, diákokról, diákok 
által – tette hozzá Varga Réka, 
a diáktanács elnökhelyettese.

Kísérletek, fejtörők és divat
A tankerület fenntartásában 
működő középiskolák stand-
jainál az adott oktatási intéz-
mény jellegzetességeit láthat-
tuk. A Tóth Árpád Gimnázium 
tanulói például kémiai és bio-

lógiai kísérletekkel csábítot-
ták a kisebbeket, a Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnázium asz-
talánál kvízekkel tették pró-
bára az érdeklődők tudását, 
míg a Kós Károly Művészeti 
Szakgimnázium és Kollégium 
szigeténél diákok által készí-
tett ötvösmunkák, valamint 
divatcikkek hívták fel a fi-
gyelmet az iskola képzési te-
rületeire. Jelen volt továbbá 
az Ady Endre Gimnázium, a 
Fazekas Mihály Gimnázium, 
a Hajdú-Bihar Megyei Álta-
lános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium, a Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakgimnázi-
um és Zeneiskola, valamint a 
Medgyessy Ferenc Gimnázi-
um és Művészeti Szakgimná-
zium.  KISS DÓRA

Hány óra kell egy nyelv 
megtanulásához?
A Foreign Service Insti-
tute (FSI) öt kategóri-
ába sorolja a nyelveket 
nehézség szerint.

BUDAPEST. Az osztályozás nem 
tudományos, hanem kifejezet-
ten pragmatikus szempontok 
alapján történik: egyszerűen 
csak azt veszi figyelembe, hogy 
mennyi időbe kerül az ameri-
kai tanítványoknak megtanul-
ni egy-egy idegen nyelvet – ol-
vasható az Eduline-on.

Az első kategóriába az FSI 
egyrészt a skandináv nyel-
veket sorolja – ide tartozik 
a dán, a norvég és a svéd –, 
illetve az újlatin nyelveket, 
mint a francia, az olasz, a spa-
nyol és a portugál. Ezeket egy 
amerikai anyanyelvű tanuló 
nagyjából fél év alatt, 23-24 
hetes, 575-600 órányi tanu-
lással el tudja sajátítani.

A második kategóriás nyel-
vek közé került a német, amit 
30 hétig, illetve 750 óráig kell 
tanulnia egy amerikainak. A 
harmadik kategóriába tartozik 
a maláj, indonéz és a szuahéli 
36 héttel, körülbelül 900 órá-
val. A negyedik kategóriába 

42 nyelvet sorolnak, az albán-
tól a törökön át a zulu nyelvig, 
ezeket 44 hétig, nettó 1100 
órán át kell tanulni ahhoz, 
hogy az ember elmondhassa 
magáról, beszéli őket. Nem 
mellesleg ebbe a kategóriába 
tartozik a magyar is.

Az ötödik kategóriába tar-
toznak a legnehezebb nyel-
vek, amelyeket akár két évig 
is tanulni kell. Ide sorolták az 
arab, a kantoni, a mandarin, 
a japán és a koreai nyelveket.

Mit érdemes tanulni?
Az első kategóriába sorolt 
nyelvek közül az újlatin nyel-
vek, mint a francia, az olasz, a 
spanyol és a portugál hasonló 
nyelvtannal és felépítéssel 
rendelkeznek. A diákok, akik 
belekóstoltak valamelyik-
be, általában azt mondták, 
könnyebb megtanulni a déli 
nyelveket, ha valaki egyszer 
tanult már hasonlót.

Jelenleg világszerte mint-
egy 20 millióan tanulnak spa-
nyolul, az interneten a har-
madik leghasználtabb nyelv, 
az angol és a kínai után, a 
Facebookon pedig a második 
helyen áll. HBN

…megosztanak 
veletek olyan 
titkokat, amiket 
diák csak diáknak 
mondhat el.  
KARIKA ROZÁLIA

A Tóth Árpád Gimnázium standjánál kémiai kísérletek is zajlottak  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Kötelező nyelvvizsga: 
ne legyen követelmény
Az ITM azt javasolja: a 
kötelező nyelvvizsga 
követelménye kerüljön 
ki a felsőoktatási felvé-
teli elvárások közül.

HAJDÚSZOBOSZLÓ. Kedden vet-
te kezdetét Hajdúszoboszlón 
a háromnapos XXI. Országos 
Közoktatási Szakértői Kon-
ferencia, melyen több mint 
1300 pedagógus és oktatási 
területen dolgozó szakember 
vesz részt.

– Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) a 
HÖOK-kal és más szervezet-
tekkel való egyeztetés után 
azt javasolja a kormánynak, 
hogy a kötelező nyelvvizsga 
követelménye kerüljön ki a 
felsőoktatási felvételi elvá-
rások közül, az erről szóló 
javaslatot szerdán nyújtja be 
a kormánynak – jelentette be 
Schanda Tamás, a tárca par-
lamenti államtitkára aznap a 
tanácskozáson. A politikus a 
szakmai rendezvényen fel-

idézte: a kormány 2014-ben 
állt elő azzal a javaslattal, 
hogy a versenyképességi 
célok elérése érdekében a 
felsőoktatásba való felvétel-
nek 2020-tól legyen feltétele 
egy középfokú nyelvvizsga 
megléte. Mint mondta, ak-
kor minden felelős partnerrel 
egyeztettek erről, és egyet is 
értettek, továbbá azt is hang-
súlyozta, hogy öt éve volt 
mindenkinek felkészülni az 
új szabályozás alkalmazásá-
ra. – Az elmúlt időszakban 
azonban különböző szerve-
zetek keresték fel a tárcánkat, 
hogy a kötelező nyelvvizsga 
ügyében további tárgyalá-
sokat folytassanak velünk. 
Meghallgatva a fiatalok, a 
roma szakkollégisták és a 
nyelvtanárok véleményét, 
de továbbra is elköteleződve 
a versenyképes felsőoktatás 
iránt, a korábbi döntés felül-
vizsgálatára teszünk javasla-
tot – jelentette be a rendezvé-
nyen részt vevő pedagógusok 
előtt Schanda Tamás.  MTI

Schanda Tamás, az ITM európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára  
 FOTÓ: DODÓ FERENC, ÉKN-ARCHÍVUM

Olimpikonok a Debreceni Egyetem mentorprogramjában
A Debreceni Egyetem mentorprogramjában ebben a tanévben 
22 olyan tehetséges hallgató vesz részt, mint például Kozák 
Luca és Tóvizi Petra, továbbá két olimpiai bajnok: a gyorskor-
csolyázó Liu Shaoang, aki szeptemberben kezdett sport- és 
rekreációszervezés szakon, valamint a tornász Berki Krisztián, 

aki már az államvizsgákra készülhet jövőre. A mentorprog-
ramban részt vevő sportolók egyéni vagy kedvezményes 
tanrendet, rugalmas vizsgarendet vagy akár előnyös kollégiu-
mi elhelyezést is kérhetnek, hogy a tanulás mellett a hazai és 
nemzetközi világversenyre is készülhessenek.  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

WWW.HAON.HU

MÁR KAPHATÓ

A KÁRPÁT-MEDENCE ÍZEI 
OLVASÓINKTÓL

CÍMŰ SZAKÁCSKÖNYV

1790 Ft*

3990 Ft
helyett KERESSE A KÉZBESÍTŐKNÉL ÉS

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNKBAN!
Debrecen, Dósa nádor tér 10. 
*csak megye kártyával  rendelkező előfizetőknek*csak
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Nem a szaftos részlet az, ami számít
A közelmúltban Deb-
recenben is bemutat-
ták a Szép csendben 
című filmet.

DEBRECEN. Mit teszünk akkor, 
ha valaki beavat minket éle-
te egyik legfontosabb titká-
ba? Hogyan reagálunk, ha 
megtudjuk egy közeli isme-
rősünktől, családtagunk-
tól, hogy zaklatás áldozata? 
Felháborodunk? Meghökke-
nünk? Egyáltalán hiszünk 
neki? Nagy Zoltán forga-
tókönyvíró-rendező Szép 
csendben című első nagy-
játékfilmje ezeket a kérdé-
seket is körbejárja, melyet a 
közelmúltban mutattak be a 
debreceni Cinema City mo-
ziban premier előtt.

Saját felelősségünk
A történet főszereplője Nóri 
(Bognár Lulu), a 13 éves 
csellista lány, aki elárulja 
egyik zenésztársának, Dá-
vidnak (Major Erik), hogy a 
60 éves karmesterük, Frici 
bácsi (Máté Gábor) nem-
csak szakmailag, hanem 
„úgy” is érdeklődik iránta, 
molesztálja. A fiú kezdet-
ben nem hisz a lánynak, 
majd nyomozni kezd, hogy 
kiderítse az igazságot. A 
tehetséges fiatalok mellett 
olyan kiváló színészek is 
szerepet kaptak a filmben, 

mint a Kos-
suth- és Jászai 
Mari-díjas Máté 

Gábor, a Katona 
József Színház 

igazgatója; Schell 
Judit, Jászai Ma-

ri-díjas színész, 
a Thália Színház 

művészeti ve-
zetője; és a 

J á s z a i 

Mari-díjas Szamosi Zsófia. 
A filmet november 14-től 
vetítik országszerte a mo-
zikban.

A közönségtalálkozón 
kiderült, Nóri esete saj-
nos nem ritka kivételnek 
számít, a Szép csendben 
című film több száz igaz 
történeten alapul. 

– Ha szexuális zaklatás, 
molesztálás történik, sok 
esetben magunknak sem 
akarjuk beismerni. Miköz-
ben írtam a forgatóköny-
vet, egy kriminológussal 
konzultáltam, aki-
től meg-
t u d t a m : 
m i n t -

egy 100 hasonló helyzet 
közül mindössze egy kerül 

bíróság elé. 
A leg-
t ö b b e t 
ugyan-
is bizo-
n y o s 
o k o k -

ból a 
szőnyeg 
a l á 
s epr i k , 

és en-
gem az 

érdekelt, hogy ezt miért 
teszik. Amikor megismer-
jük ezeket a történeteket, 
sohasem vesszük figyelem-
be az érzelmeket, pedig az 
ember egy érzelmi alapon 
működő lény, minden tet-
tünket és ami történik ve-
lünk, az érzelmeink moti-
válják. Azt szerettem volna 
körbejárni, hogy milyen ér-
zelmek motiválhat-
nak egy ilyet? 
Hogyan és 
miért alakul 

úgy, hogy 

az esetek többsége nem is 
lát napvilágot? Például ha 
egy anya szempontját néz-
zük, megérthetjük, hogy 
nem akarja kitenni a gye-
rekét egy kétéves bírósági 
procedúrának, hogy az újra 
és újra elmesélje, átélje a 
történteket, és ettől meg 
akarja óvni. Magánember-
ként azonban az a vélemé-
nyem, hogy ezzel csak egy 

dolgot tanítunk meg a 
gyermekeinknek, még-
pedig azt, hogy nincs 
igazság – mondta 

Nagy Zoltán. 
– Sokan a szaftos részle-

tekre kíváncsiak, nekünk 
azonban nem ezzel kell 
foglalkozni, hanem azzal, 

hogy vajon mi az én saját 
felelősségem – osztálytárs-
ként, tanárként, testvér-
ként, szülőként – abban, 
hogy ha odajön hozzám 
valaki egy ilyen helyzettel. 
Gyerekként pedig keresni 
kell egy felnőttet, akikben 
megbíznak, mert nem vár-
ható el egy gyerektől, hogy 

egyedül vigye végig ezt, 
mint ahogyan az áldozat 
felelőssége sem firtatható – 
tette hozzá.

A rendező arról is beszélt, 
miért éppen ezt a nehéz té-
mát választotta első nagy-
játékfilmjéhez. – Fiatalko-
romban én is láttam egy 
hasonló történetet, ami 
rengeteg kérdést vetett fel 
bennem. Eredetileg dip-
lomafilmnek szántam, de 
meggyőztek, hogy több van 
benne, kevés lenne húsz 
perc a jelenség bemutatá-
sára – idézte fel. Horváth 
János Antallal, a film másik 
forgatókönyvírójával pedig 
a történetek nyomába ered-
tek. Interjúkat készítettek 
az áldozatokkal és olyanok-
kal, akiknek a környezeté-
ben történt hasonló ször-
nyűség, több száz esetet 
felgöngyölítettek.

Oktatófilm is
A film készítői szoros 
együttműködést ápolnak 
a Hintalovon, a NANE és 
a Yelon gyermekjogi ala-
pítványokkal. Készítettek 
egy másfél órás kerekasz-
tal-beszélgetést is, mely-
ben két pszichológus és egy 
krimino lógus járja körbe a 
zaklatás, molesztálás témá-

ját: a felelősségtől kezdve 
az okok kutatásáig. Ebből 
egy 35 perces kivonatot mi-
nél több iskolába szeretné-
nek eljuttatni, hogy segítsé-
get nyújthassanak a bajban 
lévőknek és azoknak, akik 
tudják (vagy csak még sej-
tik), hogy valaki a környe-
zetükben éppen áldozattá 
válik.  VASS KATA

Nóri szerepében az elsőfilmes Bognár Lulu látható, akit castingon választottak ki a szerepre  FOTÓK: VERTIGO MÉDIA 

A karmestert a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Máté Gábor alakítja

Két debreceni tanárt is 
díjazott az Artisjus
DEBRECEN. Tíz zenetanár és tíz 
előadó vehette át kedden az 
Artisjus Magyar Szerzői Jogvé-
dő Iroda elismeréseit komoly- 
és könnyűzenei kategóriákban 
Budapesten.

A jogvédő iroda 2018-ban két 
új díjat is alapított, melyek kö-
zül idén két elismerés is Debre-
cenbe került. Zenetanári díjjal 
könnyűzene kategóriában töb-
bek között Vincze Bélát, a ko-
molyzene kategóriában pedig 
Keuler Béla zeneszerzőt, nyu-
galmazott zeneszerzéstanárt, 
a Kodály Zoltán Zeneművé-

szeti Szakközépiskola nyugal-
mazott igazgatóját díjazták. A 
pénzjutalommal járó szakmai 
elismerések odaítélésében a 
szervezet szakemberekből álló 
vezetősége döntött.

Az Artisjus zenetanári díjjal 
azokat a zenepedagógusokat 
jutalmazzák, akik tanári pálya-
futásukon nagy hangsúlyt fek-
tetnek a kortárs magyar zene 
terjesztésére, és missziójuk, 
hogy a felnövekvő muzsikus-
nemzedékek anyanyelvük-
ként értsék és interpretálják a 
kortárs magyar zenét.  HBN

Vincze Béla harminc évvel ezelőtt alapította meg a Debreceni Rocksulit 
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A forgatókönyv 
írásakor egy kri-
minológussal is 
konzultáltam. 
NAGY ZOLTÁN

Szolnoki Péter hangját ezer közül is felismerjük. 
A sokoldalú zenész, énekes – aki nemcsak a Bon-Bon zenekar 
frontembere, hanem számos rajz� lmben és � lmben is hallhattuk 
a hangját – egy ősi családi módszerrel vigyáz az egészségére.

Salvus vízzel védi hangját 
és egészségét Szolnoki Peti

HIRDETÉS

- Nógrád megyében, Salgótar-

miatt étkezések után rendszere-

minden természetes gyógymód-

családi örökségként a mai napig 

Az énekes a decemberben 

decemberben bemutattuk és 

gyógyszertárakban és gyógy-

351674

HIRDETÉS
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MAGYARORSZÁG

Jut, de nincs semmi extra
Magyarországon a vá-
sárlóerő Budapest kör-
nyékén a legmagasabb. 
De mire elég nálunk a 
havi jövedelem?

GAZDASÁG. „Magyarországon 
az egy főre jutó vásárlóerő 
7416 eurós értékkel (2,44 
millió forint) idén lépte át 
először az európai átlag fe-
lét. Ezzel Magyarország – 
Lengyelország mögött – a 30. 
a vizsgált országok rangsorá-
ban” – a hirado.hu tájékozta-
tása szerint. A tavalyi évhez 
képest változások tapasztal-
hatók a megyék rangsorá-
ban. Az első hely továbbra 
is a fővárosé, lakosainak fe-
jenként 9230 euró (3,04 mil-
lió forint), azaz az országos 
átlagnál közel 25 százalék-
kal nagyobb, ám az európai 
átlagnál még mindig 37 szá-
zalékkal kevesebb összeg áll 
rendelkezésére. 

Magyarország húsz megyé-
jéből mindössze ötben maga-
sabb az egy főre jutó vásár-
lóerő, mint az országos átlag. 
Ezek mindegyike Közép- és 
Nyugat-Magyarországon ta-
lálható. 

Ezzel szemben az ország 
megyéinek háromnegyede 
az országos átlagnál alacso-
nyabb vásárlóerővel bír, kö-
zülük az utolsó Szabolcs-Szat-
már-Bereg.

Talán egy nyaralásra is
Zsanett Szerencsen él, egy 
másfél éves kisfi út nevelnek a 
párjával. Havi bevételük 400–
450 ezer forint között mozog. 
Van egy lakáshitelük, amely 
57 ezer forint, fűtéskorszerű-
sítésre is vettek föl hitelt, az 8 

ezer forint havonta. Összesen 
rezsire és szolgáltatásokra 30-
40 ezer forint megy el. Autó-
juk van, de tömegközlekedési 
költségekkel is kell számolni-
uk, ez 20-30 ezer. A gyermek 
bölcsődei ellátása nagyjából 
10 ezer forint havonta. Az élel-
miszer, tisztítószer és ami a 
háztartáshoz kell, illetve a ki-
csinek pelenka és egyéb ápo-
lási szerek nagyjából 160 ezer 
forintba kerülnek egy hónap-
ban. Van lakáscélú megtaka-
rításuk, amely 20 ezer forint. 
Zsanett jelenleg még gyeden 
van, egy hónap múlva megy 
vissza dolgozni. Most is tud-
nak egy kisebb összeget fél-
retenni szórakozásra, kikap-
csolódásra, nyaralásra. Azt 
tervezik, hogy a gyed extrával 
kiegészült jövedelmükből vi-

szont több megtakarított pén-
zük lesz. 

Nincs hitelük
Nettó 300–500 ezer forint kö-
zött van a havi jövedelme a 
családi pótlékkal együtt Ka-
tának és férjének. A miskolci 
édesanya elmondta, hogy 14 
éves és 4 éves gyermekük szá-
mára próbálnak mindent meg-
teremteni. Rezsire átlagosan 
40–70 ezer forintot költenek. 
Az összeg tartalmazza a ké-
nyelmi szolgáltatások – tévé, 
internet, telefon – árát is. Ét-
kezésre, élelmiszer- vásárlásra 
nagyjából 100-120 ezer fo-
rintot költenek havonta. Az 
iskolás gyermek étkezése 
ezenfelül még 20 ezer forint, 
sportol is, erre nagyjából 30 
ezer forint kell. Negyedévente 

sportruházat, ami 20 ezer fo-
rint. Egy autó van a családban, 
aminek üzemanyagköltsége 
60 ezer forint egy hónapban. 
Szórakozásra átlagban havi 
30 ezer forintot költenek, de 
ruházkodásra és külföldi nya-
ralásra is tudnak félretenni, il-
letve nyáron több alkalommal 
belföldi kiruccanásra is van 
lehetőségük. 

Mindemellett megtakarítá-
saik is vannak, ami 100 ezer 
forintot vesz el a családi költ-
ségvetésből. 

Kata szerencsésnek tartja 
a családja helyzetét, hiszen 
ők tudnak félretenni, állítása 
szerint azért, mert nincs sem-
milyen hitelük. Azt is hoz-
zátette, hogy a szülőktől is 
folyamatosan kapnak kisebb 
anyagi segítséget.  NHK

Valószínű, térségünkben kevés családnak jut tengerparti nyaralásra  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Negyedmillió állás 
betöltetlen hazánkban
A magyar gazdaság 
egyre erősödő problé-
mája a munkaerőhiány.
BUDAPEST. A magyar gazdaság 
egyre erősödő problémája a 
munkaerőhiány, több mint 
250 ezer álláshely áll betöltet-
lenül. A legnagyobb gond az 
iparban, ezen belül is a feldol-
gozóiparban, az egészségügy 
és a szociális ellátás, valamint 
a kereskedelem és a vendég-
látás területén érzékelhető –
derül ki a BDO Magyarország 
közelmúltban készült elem-
zéséből, amelyet szerdán jut-
tattak el az MTI-nek.

Kevés a mérnök
A BDO globális könyvvizsgá-
ló és tanácsadó hálózat Ma-
gyarországon működő válla-
latának közleménye szerint 
az iparban a mérnöki pozíci-
ókba (villamos-, gépész- és 
vegyészmérnökök) keresnek 
leginkább munkatársakat.

Az elemzés szerint ezen a 
területen várhatóan a követ-
kező években tovább romlik a 
helyzet, ugyanis a nemzetközi 

cégek nagy fejlesztőközpont-
jai, amelyek Nyugat-Európá-
ban, az Egyesült Államokban 
és a Távol-Keleten is megta-
lálhatóak, elszívják a magyar 
munkaerőpiacról a tehetsé-
ges szakembereket.

A munkaerőhiány mérté-
ke a következő néhány év-
ben tovább nőhet, ám ennek 
üteme több intézkedés ha-
tékony kombinálásával mér-
sékelhető. Példaként a bérek 
folyamatos emelését, illetve 
külföldi (elsősorban ukrán) 
munkaerő alkalmazását emlí-
tették. Előbbinél azonban arra 
hívták fel a fi gyelmet, hogy ez 
hosszabb távon komoly meg-
térülési és versenyképességi 
problémákhoz vezet, utóbbi-
nál pedig kiemelték a nyelvi 
korlátokat: az ukrán munká-
sokat főként fi zikai munkák 
elvégzésénél alkalmazzák. A 
munkaerőhiány kezelésében 
a belföldi munkaerő mobili-
tásának erősítésében rejlik 
komoly lehetőség, amely ma-
gában foglalja többek között a 
szálláshely és bérlakások biz-
tosítását. MTI

Főként a mérnököket keresik  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Nem akarnak fizetni az 
internetes tartalmakért
Kevésbé szigorúan íté-
lik meg a fogyasztók a 
hamis termékek árusí-
tását.

BUDAPEST. A lakosság kevésbé 
szigorúan ítéli meg a hamis 
termékek árusítását, mint 
tavaly; idén csak 56, míg ta-
valy még 63 százalékuk tar-
totta bűncselekménynek a 
hamisítványok értékesítését 
– derült ki a Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület (HENT) és a 
Tárki friss közös kutatásából.

Szigorúbban büntetnék
Az MTI-hez szerdán eljutta-
tott összefoglaló szerint a vá-
laszadók 59 százaléka büntet-
né a jelenleginél szigorúbban 
a hamisítókat, 66 százalékuk 
pedig fontosnak tartaná a 
mostaninál gyakoribb és ha-
tékonyabb ellenőrzést, ez 6, 
illetve 5 százalékpontos csök-
kenés a tavalyihoz képest.

A válaszadók 12 százaléka 
vásárolt az elmúlt egy évben 
valamilyen hamis terméket, 

ami a korábbi évekhez képest 
rekordalacsonynak számít. 

A megkérdezettek 81 száza-
léka egyáltalán nem is venne 
hamis terméket, ez két szá-
zalékponttal alacsonyabb a 
tavalyi eredményhez képest.

Az idei felmérésben az in-
ternetezők 17-18 százaléka 
állította azt, hogy nézett vagy 
hallgatott nem jogtiszta fi l-
met vagy zenét. Az illegális 
letöltést választók 56 százalé-
ka azzal indokolta a letöltést, 
hogy nem akar fi zetni ingyen 
is beszerezhető tartalmakért, 
ami 5 százalékpontos emel-
kedés tavaly óta. Ezeknek a 
válaszadóknak a 70 százaléka 
egyáltalán nem lenne hajlan-
dó azért fi zetni, hogy legális 
forrásból férhessen hozzá on-
line tartalmakhoz.

Továbbra is a bizonytalan 
forrásból származó gyógysze-
rek elutasítottsága a legerő-
sebb, 92 százalékos a lakosság 
körében, ugyanakkor ez eny-
he visszaesést jelent a 2012 
óta mindig 94-95 százalék kö-
zötti értékhez képest. MTI

Országfásítási program indult
Az erdők minőségi meg-
újítása is fontos része a 
kezdeményezésnek.
BUDAPEST. Az erdők mennyi-
ségi növelése mellett minősé-
gi megújításuk is fontos része 
a hétfőn indított Országfásítá-
si programnak – közölte Nagy 
István agrárminiszter szerdán 
az M1 aktuális csatornán.

550 hektáron
Hozzátette: a most kezdődő 
ültetési szezonban az állami 
erdőgazdaságok saját terüle-
teiken több mint 550 hektár 
új erdőt telepítenek.

Az éghajlatváltozás követ-
keztében feltétlenül növelni 
kell az erdősítési programokat 

új, a megváltozott viszonyok-
hoz alkalmazkodó fafajták 

telepítésével is. Elmondta: az 
Agrárminisztérium államtit-

kárai a következő napokban 
86 településre látogatnak el 
annak érdekében, hogy kez-
dődjön el a fásítási folyamat.

Nagy István emlékezte-
tett, hogy a Vidékfejlesztési 
program módosításában az 
erdőtelepítési támogatásokat 
80–130 százalékkal növelték 
meg, amely kifejezetten a 
magán-földtulajdonosoknak 
jelentett nagy előnyt, mivel 
megduplázták a számukra 
egy hektár erdő telepítéséhez 
adható támogatásokat.

A megkezdett fásítási prog-
ramok a következő években 
az erdőterület 25 ezer hek-
táros növekedését eredmé-
nyezheti – helyezte kilátásba 
Nagy István.  MTI

A faültetés mindig a jövőnek szól  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Zenehallgatók  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Jelentősen mérsékelte 
a kárt az új rendszer
BUDAPEST. A talajgeneráto-
ros jégkármérséklő rendszer 
működtetése miatt 1 milliárd 
forinttal csökkentek a Kár-
enyhítési Alap jégkárok után 
kifi zetett kiadásai, és több tíz-
milliárd forintos kártól védte 
meg a mezőgazdaság mellett 
a lakossági és önkormány-
zati tulajdonban lévő ingat-
lanokat és eszközöket, ipari 
létesítményeket is – közölte 
Feldman Zsolt szerdán sajtó-
tájékoztatón, Budapesten.

Az Agrárminisztérium (AM) 
mezőgazdaságért felelős ál-
lamtitkára kiemelte, hogy 
Európában egyedüliként Ma-
gyarországon épült ki uniós 
és nemzeti támogatásból az 
ország teljes területét lefedve 
a jégkármérséklő rendszer, 

amelynek működtetésére az 
agrártárca a Kárenyhítési Alap-
ból évente 1,5 milliárd forin-
tot biztosít a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara számára.

Közel fele
A rendszer működésének 
hatékonysága a biztosítók 
jégkárkifi zetéseiben is meg-
fi gyelhető, hiszen 2017-ben 
közel 6,3 milliárd forint volt, 
addig tavaly ez az összeg 3,2 
milliárd forintot tett ki.

Győrff y Balázs, a kamara 
elnöke elmondta, hogy idén 
már április 15-én megkezdte 
működését a rendszer, a gaz-
dálkodók 37 ezer hektárra je-
lentettek be jégkárt, ez nagy-
jából fele a 2017-es, országos 
védekezés nélküli évnek.  MTI

Térségünkbe érkezik 
egy japán vállalat
SANGHAJ, TOKIÓ. Északke-
let-Magyarországra érkezik 
egy autóalkatrészeket gyártó 
fontos japán vállalat – jelen-
tette be Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter 
az MTI-nek telefonon adott 
nyilatkozatában Tokióból, 
ahol szerdán írta alá az erről 
szóló megállapodást. A 13 
milliárd forintos autóipari be-
ruházással a cég mintegy 300 
új munkahelyet hoz létre Ma-
gyarország északkeleti részén 
– mondta a miniszter, hozzá-
téve: a beruházás részleteiről 
az elkövetkező hetekben kö-
zölnek részleteket.

Japán a legnagyobb ázsiai 
beruházó Magyarországon, 
egyúttal pedig az ország har-
madik legjelentősebb keres-

kedelmi partnere Ázsiában. 
Az ország világszinten a leg-
nagyobb felvevőpiaca a ma-
gyar élelmiszeripari termé-
keknek. 

Importkorlátozás
Az elmúlt időszakban azonban 
részben a madárinfl uenza, 
illetve a sertéspestisjárvány 
miatt komoly importkorláto-
zásokat vezettek be Japánban 
– közölte. Ezek a globális prob-
lémák a magyar mezőgazdasá-
got és élelmiszeripart is rend-
kívül hátrányosan érintették 
– tette hozzá.

Szijjártó Péter miniszter 
találkozott Hagiuda Koicsi 
oktatási, kulturális, sport, 
tudományos és technológiai 
miniszterrel is.  MTI
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Őrült meccs, a hollandok bosszúsak
Az Ajax játékosai a já-
tékvezetőt hibáztatják, 
amiért nem nyertek a 
Chelsea ellen.

LABDARÚGÁS. Amint az vár-
ható volt, az Ajax futballistái 
nem hagyták kommentár nél-
kül Gianluca Rocchi játékve-
zető kedd esti tevékenységét: 
a Chelsea elleni, 4–4-re vég-
ződő londoni Bajnokok Ligá-
ja-csoportmérkőzésről legin-
kább a 68. perc eseményeit 
nehezményezik az amszter-
damiak.

Két kiállítás
A holland csapat 4–2-es ve-
zetésénél a játékvezető egy 
akción belül kiállította a sza-
bálytalankodó Daley Blindet, 
egy kézre pattanó lövésért 
Joël Veltmant, s utóbbi tet-
téért adott egy tizenegyest 

is a Chelsea-nek (amelyből 
Jorginho 3–4-re alakította az 
állást).

„Sokkal jobbak voltunk, 
és most a játékunkról kel-
lene beszélgetnünk, hiszen 
vezettünk négy–egyre, kéz-

ben tartottuk a meccset, 
csakhogy jött egy ember, és 
ellopott tőlünk mindent – 
füstölgött a mérkőzés után 
Dusan Tadics, az Ajax csa-
patkapitánya. – Rendkívül 
csalódott vagyok, mert most 

tényleg az Ajaxról és a szép 
futballunkról kellene szól-
nia mindennek” – mondta 
Tadics.

A szerb légiós szerint abban 
a viharos percben egyetlen-
egyszer kellett volna sípjá-
ba fújnia az olasz bírónak: a 
Christian Pulisic által Daley 
Blind kárára elkövetett sza-
bálytalanság miatt.  HBN

Bajnokok Ligája
Csoportkör, 4. forduló
E csoport
Napoli (olasz)–Salzburg (osztrák) 1–1
Liverpool (angol)–Genk (belga) 2–1
F csoport
Barcelona (spanyol)–Slavia (cseh) 
0–0
Dortmund (német)–Inter (olasz) 3–2
G csoport
Zenit (orosz)–RB Leipzig (német) 0–2
Lyon (francia)–Benfica (portugál) 3–1
H csoport
Valencia (spanyol)–Lille (francia) 4–1 
Chelsea (angol)–Ajax (holland) 4–4

Belefáradtam abba, hogy folyton ugyanazt is-
mételgessem, nekik kellene mondani valamit.
Antonio Conte, az Internazionale edzője a klub vezetőségének rossz nyári döntéseire is kitért azután, 

hogy kedden együttese 2–0-s vezetésről kikapott a Dortmund vendégeként a labdarúgó BL-ben

150.
Mérföldkőhöz érkezett Gulá-
csi Péter, az RB Leipzig ma-
gyar válogatott kapusa, aki 
kedden a BL-ben a Zenit ellen 
2–0-ra megnyert találkozón 
150. alkalommal szerepelt né-
met klubjában. A 29 eszten-
dős kapus 2015 nyarán szer-
ződött a Leipzigbe. Összesen 
179 gólt kapott, s 43 meccsen 
maradt érintetlen a hálója. A 
150 összecsapásán egy kivéte-
lével rendre kezdő volt, s csak 
egyszer cserélték le.

Kundrák az U21-
es együttesben
LABDARÚGÁS. A 2021-es ma-
gyar–szlovén közös rendezé-
sű Európa-bajnokságra készü-
lő U21-es magyar válogatott 
szövetségi kapitánya, Gera 
Zoltán kedd délután kihirdet-
te legfrissebb keretét, melybe 
ezúttal is meghívta a DVSC tá-
madóját, Kundrák Norbertet. 
A nemzeti együttes novem-
ber 14-én Észak-Írország ellen 
lép pályára idegenben, míg 
négy nappal később, október 
18-án Ausztria ellen játszik 
egy felkészülési mérkőzést a 
Puskás Arénában.

Wenger a Bayernnél?  
A francia nem cáfolja
LABDARÚGÁS. Arsene Wenger 
is azok közé tartozik, akik-
nek neve felröppent a Bayern 
München következő vezető-
edzőjéről folyó találgatások 
során. A korábbi Arsenal-me-

nedzser kijelentette: a német 
labdarúgócsapat irányítása 
természetesen érdekli – aho-
gyan valószínűleg minden 
edzőt érdekelné.

„Természetesen, hiszen az 
életem másról sem szólt mos-
tanáig, mint az edzősködés-
ről – válaszolta a jelenleg klub 
nélküli Arsene Wenger a beIN 
Sports kérdésére, érdekelné-e 
a Bayern München felkérése. 
– De mindenki ezt válaszolná, 
aki valaha is dolgozott edző-
ként. Sok minden hiányzik a 
kispad világából, sok minden 
nem... A csapat felkészítése 
egy-egy meccsre, a győzel-
mek, a velük járó elégedett-
ség és öröm természetesen 
nagyon hiányzik.”  HBN

A Tuskirály Debrecenben
Magyar színekben a 
100. olimpiai arany-
érem szerzőjével, dr. 
Hegedüs Csabával 
beszélgettünk.

BIRKÓZÁS. A legendás birkózó, 
„Mr. Tus” a Böszörményi úti 
Campuson tartott előadást a 
hallgatóknak, s mesélt a Nap-
lónak az elmúlt 72 évről.

– Engem mindig az vonzott, 
ami nehéz, ami szinte már 
lehetetlen – mondta az olim-
pikon. Életútját nézve kétség 
sem férhet hozzá, hogy ez így 
van. Sárváron született 1948. 
szeptember 6-án, onnan pe-
dig meg sem állt az olimpiáig.

A szófiai, 1971-es világbaj-
nokságon minden mérkőzé-
sét tussal nyerte meg, a Mr. 
Tus/Tuskirály név innen is 
ered. De honnan volt ereje 
a bravúros győzelemhez, és 
hogyan tudta ezt ennyire fia-
talon feldolgozni?

– Az élet készített fel rá. Ad-
digra már nyolc-kilenc nagy 
nemzetközi versenyt nyer-
tem meg, tehát nem újonc-
ként kerültem oda. Szoktam 
volt mondani, hogy ha az em-
ber arra szövetkezik a Jóisten-
nel, hogy a világot le akarja 
győzni, azt ötvenes pulzussal 
nem lehet – vallotta meg.

Van egy teóriája, miszerint 
az ember ilyenkor az önhip-
nózis állapotába kerül. Öt 
napig, amíg versenyzett a 
világbajnokságon, ebben a 
burokban volt. Ugyanezen 
évben a világ legjobb birkó-
zójának is megválasztották. 
Ezt álomként élte meg. A 
győzelmet, a sikert, a lelki fel-
szabadultságot azonban – azt 
mondta – teljes mértékben 
csak itthon, Magyarországon 
tudta, tudja átérezni.

Az elmúlt hetvenkét év leg-
nehezebb pillanata számára 
maga a 72 év volt. Meghatód-
va emlékezett vissza a tizen-
nyolc éves énjére, aki édes-

anyja elé állt, és azt mondta: 
engedjetek fel Budapestre, 
higgyétek el, ha felmegyek, 
olimpiai- és világbajnok le-
szek.

Ez pedig, mint minden, 
amit Hegedüs Csaba a fejébe 
vett az élete során, sikerült 
is. 1972-ben Münchenben úgy 
lett olimpiai bajnok, hogy 
ezzel egyetemben megsze-
rezte a 100. magyar ötkarikás 
aranyérmet is.

Belső harc is
– Amikor világbajnok lettem, 
kaptam 28 ezer forintot, és 
vettem édesanyámnak egy 
nagykabátot, egy bőrszok-

nyát, egy kardigánt és el-
mentem vele Galyatetőre. 
Három hétre fára mászni, 
sokszor letérdelve elé, meg-
köszönni, amit értem tett. 
Rengeteg nehézség volt. Na-
gyon sok szürke hétközna-
pot átéltünk, nagyon ritka 
volt a piros betűs vasárnap. 
Erre fölkészül az ember, és 
megtanultam a szürke hét-
köznapokban is boldog len-
ni és megtalálni a célomat 
– emlékezett vissza a sport-
legenda, könnyeivel küsz-
ködve. Autóbalesete után le 
akarták vágni a jobb lábát, 
de ő akkor is azért könyör-
gött a professzornak, hogy 

ne tegye, mert még le akarja 
győzni a világot.

– Eszelős voltam egész 
életemben – jellemezte ma-
gát. Talán pontosan ettől az 
eszelősségtől sikerült minden 
akadályt legyőznie. Nemcsak 
a birkózószőnyegen, hanem 
azon kívül is. Véli, hogy egy 
magára valamit is adó, ko-
moly férfiembernek a nem, a 
nem lehet, az nincs a szótárá-
ban.

Időközben jogi doktorátust 
is szerzett. A szülei miatt, 
mert úgy érzi, tartozott nekik 
ennyivel.

Dr. Hegedüs Csaba végül  
legyőzte a világot: volt szö-
vetségi kapitány, a birkózó-
szövetség elnöke, és meg-
szerezte a jogi végzettséget 
is. S megannyi eredmény, 
kitüntetés a tarsolyában, 
amit már szinte felsorolni is 
lehetetlen.

Nem meglepő, hogy most 
sem pihen: egészséges élet-
mód-tanácsadással foglalko-
zik, előadásokat, edzéseket 
tart felnőtteknek számtalan 
településen a Zemplénben. 
Járja az országot, rengeteg 
helyre hívják. Úgy gondolja, 
neki ez a küldetése, ennek 
pedig boldogan tesz eleget. 
Imád vadászni, sok időt tölt 
a zempléni vadászházában is.

Élete egyik nagy álma volt, 
hogy egyszer a Real Madridot 
a saját stadionjában láthassa, 
s úgy tűnik ez decemberben 
sikerülni is fog, hiszen két 
barátjával kilátogatnak egy 
meccsre. Szeretne kezet fogni 
Zidane-nal is.

És mit köszönhet a bir-
kózásnak? – Van egy olyan 
magyar szó, hogy mindent. 
Minden betű nagy betűvel. 
Az életemet, a családomat, a 
házasságomat, a sikereimet, 
az elismertségemet. És azt a 
mérhetetlen szeretetet, amit 
az országot járva kapok az 
emberektől – mondta végül. 
 LASZKÁCS DENISE

A Münchenben olimpiát nyert egykori birkózó szavait nagy érdeklődéssel 
hallgatták  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Dusan Tadics (középen) rendkívül csalódott volt  FOTÓ: AFP

Dibusz Dénes és moszkvai kollégája, Akinfejev  FOTÓ: AFP

Arsene Wenger  FOTÓ: AFP

Kiejtené a Moszkvát  
a Ferencváros az El-ből
LABDARÚGÁS. Amennyiben a 
Ferencváros két héttel ezelőt-
ti moszkvai sikerét követően 
csütörtökön 21 órakor, hazai 
pályán is legyőzi a CSZKA-t a 
labdarúgó Európa-liga negye-
dik fordulójában, akkor kiej-
ti az orosz csapatot, egyben 
kedvező helyzetből várhatja 
az utolsó két mérkőzést.

A zöld-fehérek négy pont-
tal, míg a vendégek tovább-
ra is pont nélkül állnak, en-
nek ellenére bravúr lenne 
az újabb diadal a jobb erők-
ből álló rivális ellen. Szerhij 
Rebrov vezetőedző csapata 

rendkívül szervezett futballal 
tudta elhozni a három pontot 
az orosz fővárosból: bár több 
helyzete volt a CSZKA-nak, 
azokat nem tudta kihasznál-
ni, míg a Ferencváros a cse-
reként beállt Varga Roland 
hajrában szerzett találatával 
nyert.

 A csoport másik találkozó-
ján a hét ponttal éllovas Espa-
nyol fogadja a hattal második 
Ludogorecet. A spanyolok to-
vábbjuthatnak, amennyiben 
begyűjtik a három pontot és 
a Ferencváros legfeljebb egy 
pontot szerez.  MTI

Marco Rossi marad, ha 
nem jutunk ki, akkor is
LABDARÚGÁS. Csányi Sándor, a 
Magyar Labdarúgó-szövetség 
(MLSZ) elnöke kijelentette: 
Marco Rossi akkor is a válo-
gatott szövetségi kapitánya 
marad, ha a csapatnak nem 
sikerül kijutnia a jövő évi, 
részben hazai rendezésű Eu-
rópa-bajnokságra.

„Talán nem a legjobb ve-
zetői magatartás, hogy egy 
ilyen döntő meccs előtt mon-
dom, de én akkor is számítok 
Marco Rossi munkájára, és 
azt gondolom, hogy az elnök-
ség is osztja a véleményemet, 
ha most nem jutnánk ki az 
Európa-bajnokságra” – nyi-

latkozott a közmédiának az 
MLSZ elnöke.

Hozzátette, jó kapitánynak 
tartja az 55 éves olasz szak-
embert, aki szerinte „bele-
ugrott a mély vízbe”, mert 
minden előkészület és felké-
szülési mérkőzés nélkül kel-
lett elkezdenie a válogatottal 
a Nemzetek Ligája-sorozatot.

„Szerintem úgy járunk jól, 
ha megtartunk egy olyan 
embert, aki tudja motiválni 
a játékosokat és elfogadják a 
szurkolók – jelentette ki Csá-
nyi, kiemelve: egy szövetségi 
kapitánynak hosszú távon 
kell tudni építkezni.”  MTI
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Sem tudásban, sem a gépek terén 
nincsenek lemaradva a debreceniek
Képíró János végigkö-
vethette, miként fog-
lalkoznak a Sheffield 
United szakemberei a 
gyeppel.

LABDARÚGÁS. Angliai tanul-
mányúton vett részt nemré-
giben Képíró János, a DVSC 
rendezvényigazgatója. A több 
évtizedes pályakarbantartási 
és rendezvénybiztosítási ta-
pasztalattal bíró szakember 
a Sheffield Uniteddel együtt-
működő pályakarbantar-
tó-gépeket szállító magyaror-
szági partnercég, az Agrolánc 
Kft. meghívásának tett eleget 
negyedmagával.

Mindennap lenyírják
– Négy sűrű napot töltöttünk 
október 20. és 23. között Ang-
liában, ahol a Sheffield United 
működésébe nyerhettünk be-
tekintést két ferencvárosi és 
egy kisvárdai kollégámmal – 
elevenítette fel Képíró János. 
– Az út legfontosabb eleme 
az volt, hogy megnézzük az 
angol klubnál miként tartják 
karban a pályákat, teljes körű 
betekintést kaptunk a folya-
matokba az előkészítéstől a 
mérkőzés utáni gyeprege-
nerációig. Vasárnap vendé-
gül láttak minket vacsorára, 
ahol átbeszéltük az előttünk 
álló napokat, és kicsit szak-
máztunk is. Hétfőn, a  meccs 
napján kezdődött az igazi 
program, megnéztük, miként 
történik a játéktér előkészíté-
se: a nyírás, és a felfestés. A 
gyepet minden nap lenyírják, 
a vonalazást lézertechnikával 
készítik, hogy még véletlenül 
se térjen el egy 1 milliméter-
re sem a pályától – ez a jövő. 
Glenntől, az együttes pálya-
mesteri posztját 33 éve betöl-
tő szakembertől megtudtuk, 
a gyep karbantartásán soha 
nem spórolnak, ilyen szem-
pontból náluk nincs büdzsé, 
ha valami kell, akkor beszerzik 
– hívta fel a figyelmet Képíró.

Az öntözés mint show-elem
A hétfőbe belefért még egy 
stadionbemutató, illetve 
a helyi acélgyár és a klub 
múzeu mának felkeresése. A 
stadionba visszatérve a kül-
döttség bemehetett a csapat 
öltözőjébe, kiderült, itt a já-

tékosok már 3 és fél órával 
a mérkőzés előtt megérkez-
nek, és együtt is maradnak a 
kezdősípszóig. Három órával 
a kezdést megelőzően a ren-
dezők, a sajtósok, a tévések 
is a helyükön vannak, és in-
dul a felvezetés. Bár aznap 
végig szemerkélt az eső, a 
találkozó előtt 3 órával még-
is belocsolták a pályát, amit 
a kezdősíp szó előtt nyolc 
perccel megismételtek, utób-
bit egyben show-elemként is 
használták, az öntözőt látvá-
nyos fénnyel kombinálták. 
A többszöri locsolásnak egy-
szerű oka van: minél inkább 
kedvezzen a szigetországban 
megszokott gyors játéknak. 
A mérkőzés lefújása után 20 
perccel már a pályán volt 10 
darab világítóegység, ame-
lyekkel egyszerre tudják 

mesterségesen napoztatni a 
pályát.

– Rendszeresen részt ve-
szünk továbbképzéseken, 
ezzel a partnerrel már több 
országban jártam, külön-
böző éghajlati területeken. 
Mivel állandóan változnak 
a jogszabályok arról, milyen 
vegyszereket, tápanyagokat 
lehet használni, a továbbkép-
zések nélkül ellehetetlenül-
ne a munkánk, hiszen nem 
tudnánk mik a tiltott szerek, 
milyen új természetes anyag-
gal pótolják azt. De nem csak 
a szabályozás, a technológia 
is folyamatosan változik, aki 
nem tud ezzel lépést tartani, 
hátrányba kerül, amit nagyon 
nehezen lehet aztán ledol-
gozni. Glenn – aki Angliában 
komoly szaktekintélynek szá-
mít – elmondta, a britek októ-
bertől márciusig napoztatják 
a pályát az időjárás miatt, de 
emellett használják a pálya-
fűtést, és ha kell, letakarják 
a gyepet. A stadionban tarta-
nak koncerteket is, de mivel 
rendelkezésre áll a gyepet 
megóvó technológia, így a 
következő héten már nyu-
godtan lehet bajnokit játszani 
rajta. Teljes gyepszőnyegcse-
re akkor történik, ha szüksé-
gesnek tartják, ez általában 
4-6 évente fordul elő, de ha 
hamarabb válna alkalmat-
lanná a pálya, akkor azonnal 
intézkednének. Egy ilyen 
szintű klubnál minden szak-
területnek megvan a maga 
felelőse, aki a megfelelő szá-
monkérés mellett autonóm 
módon végezheti a munkáját. 
Természetesen ezek a veze-
tők napi szintű munkakap-
csolatban vannak egymással, 
de a hozzájuk tartozó dönté-
seket maguk hozzák – emelte 
ki a debreceni szakember.

Kisebb, mint Pallag
Kedden az utánpótlásbázist 
kereste fel a delegáció, ide is 
csak regisztrációval lehetett 
bemenni. Ezt a létesítményt 

használja a Premier League- 
es együttes is, így a nap kez-
detén reggelivel várják a 
felnőtt és az utánpótlás játé-
kosokat. A nagycsapat telje-
sen elkülönül az utánpótlás-
tól, még a parkoló sem közös, 
és itt már hozzá sem lehet 
szólni a labdarúgókhoz. Hogy 
mennyire számít a tradíció 
és a profizmus, arra itt egy 
példa. Glenn háromszor öltö-
zött át a nap folyamán; más 
ruházatot igényelt, amikor a 
pályán volt, mást, amikor az 
irodában és megint mást, ha 
a létesítményen kívül képvi-
selte a munkaadóját. Ami vi-
szont közös volt, a Sheffield 

embléma mindig ott virított 
a ruháján, hogy mindenki 
lássa, melyik együtteshez 
tartozik. Angliában az utolsó 
pályamunkás is klubszíneket 
visel, ezzel is erősítve az ösz-
szetartozás érzését.

– Kisebb az utánpótlásbá-
zisuk, mint a Pallagi: négy 
élő füves, egy kisebb terület, 
ahol csak a kapusok edzenek, 
egy granulátummal töltött 
külső műfüves és egy fedett 
műfüves pályájuk van. A 
négy elő füves gyepből kettő 
hibrid, azaz műfűvel erősí-
tik meg, amely így tartósabb. 
Pallagon is van egy pálya, 
ahol a két kapu előtti részen 
tesztjelleggel már alkalmaz-
zuk ezt az eljárást. A keddi 
is tanulságos nap volt: bete-
kinthettünk az edzésekbe, 
átbeszéltük, ott milyen metó-
dus alapján tartják karban és 
használják a játékteret. Kide-
rült, a pályamester jelöli ki, 
hogy éppen melyik területen 
lehet edzeni, ha úgy hozzák 
a körülmények, a nagycsapat 
is zokszó nélkül a műfüvesen 
tréningezik. Megtekintettük 

a hibrid pályák felépítését, 
és kicseréltük a tapasztalata-
inkat. Ekkor derült ki, hogy 
Pallagon is ugyanolyan tech-
nológiával építettük meg a 
kísérleti területet. Érdekes-
ség, hogy szemmel láthatóan 
mind a négy játéktér hosz-
szanti irányba lejtett, ami 
minket meglepett, de erről 
nem beszélt a pályamester. A 
három napból azt szűrtem le, 
hogy általánosságban sem tu-
dásban, sem a gépekben nem 
vagyunk hátrébb, amellett 
nálunk is rendelkezésre áll a 
modern stadion és az edző-
centrum – ami az angolok 
mellett szól, az a több tapasz-
talat. Jól megépített pályák-
kal találkoztunk, érdekes volt 
látni, hogy az ottani éghaj-
lati sajátosságokhoz miként 
igazodtak a szakemberek. A 
nagyobb generálmunkák al-
vállalkozásba vannak kiadva, 
az állandó létszám ott sem 
túl nagy, de ha valami kell, 
azonnal intézkednek, a pénz 
nem lehet akadály – mondta 
el Képíró János.  
 MOLNÁR SZILÁRD

Vakarcs Ferenccel (balra), a Kisvárda pályamesterével a Sheffield múzeumban is szétnéztek Képíró Jánosék FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A regisztrációs kártya aranyat ért
Bár elsősorban a játéktér 
kapcsán voltak Angliában, 
Képíró János természetesen 
biztonságtechnikai szem-
pontból is figyelte a mérkő-
zéseket.

– Az angoloknál tényleg 
vallás a futball, és mindent 
megtesznek a kilátogató né-
zők és a televízió előtt helyet 
foglalók kiszolgálásáért. A 
stadionban látványos show 
előzi meg a mérkőzést, a BBC 
már órákkal a kezdés előtt 
kint van és forgat az utca 
emberével, aztán elkezdő-
dik a felvezetőműsor, ami 
majdnem olyan hosszú, mint 
maga a mérkőzés. A Sheffield 
létesítménye a legrégebbi an-
gol típusú stadion, annak a 
sajátosságaival: szűk helyek, 

keskeny folyosók, de amit le-
het, a klub megpróbál kihoz-
ni belőle. Szigorú szabályok 
voltak, nem mehettél be se-
hova regisztráció nélkül, de 
ha nálad volt a regisztrációs 
kártya, akkor nem zavartak. 
A páholyokban dresszkód 
volt érvényben, amennyi-
ben nem találták megfele-
lőnek valaki öltözékét, azt 
udvariasan megkértek, hogy 
öltözzön át. A mérkőzésre 
kilátogató 31 ezer néző be-
léptetése példásan ment, 
mindenki betartotta a szabá-
lyokat, mert tudta, akár örö-
kös kitiltást is kockáztat, ha 
nem jogkövető magatartást 
tanúsít. A büfék szűkössége 
miatt többet kell sorba állni, 
mint egy Loki-meccsen, de 

ezért nem morgolódott sen-
ki, és alkoholt sem próbáltak 
felvinni a lelátóra, mert tud-
ták, hogy tilos. A nyugalo-
mért cserébe a 350 rendező 
csendben végezte a dolgát, a 
rendőrök pedig szinte észre-
vehetetlenül tartózkodtak a 
stadion egyik szektorában, 
ők csak akkor avatkoztak 
volna be, ha olyan incidens 
történik, amit a rendezők 
nem tudnak kezelni. Érde-
kes volt megfigyelni, hogy a 
stadion kiürülése után – ami 
nagyjából negyedórát vett 
igénybe – összeültek a szek-
torokhoz tartozó rendezők, 
és az egységparancsnok ve-
zetésével azonnal kiértékel-
ték és dokumentálták az ese-
ményeket.Glenn Nortcliffe, a Sheffield pályamestere Képíró mellett (jobbról a második) 

A gyepet minden 
nap lenyírják, a vo-
nalazást lézertech-
nikával készítik. 
KÉPÍRÓ JÁNOS
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Eshet az eső, a buli akkor sem áll le!

November 8., 
péntek
19.00 Missió és SenoR- 
koncert  
– Rock Café, Hajdúszoboszló 
 
20.00 Péterfy Bori & Love 
Band – Roncsbár, Debrecen 
 
20.00 Freddie – Nagyerdei 
Víztorony, Debrecen 
 

21.00 Karmapirin  
– Incognito Club, Debrecen

November 9., 
szombat 
 19.00 Hollywood Rose  
– Rock Café, Hajdúszoboszló

 19.00 Dé: Nash, Kapitány 
Máté, Lil Frakk  
– Nagyerdei Víztorony, 
Debrecen

A Kisvasút Debrecen 
megállóhoz érkezett, és hozza 
magával a trap két fiatal 
tehetségét is!

19.00 Halloween Rock Party 
– Ifjúsági Ház, Debrecen

A debreceni Atom zenekar 
Halloween Rock Partyt 
szervez az Ifjúsági Házban, 
a  srácok vendégei pedig a 
pócspetri kötődésű Periscope, 
és a szintén debreceni  Beyond 
Nowhere lesznek. Mindhárom 
banda a pop-punk, punk-rock 
vonalon mozog, a jó hangulat, a 

pörgős buli tehát máris garantált. 
A belépő pedig  mindössze egy 
tábla csoki lesz bárki számára, 
amit akár a helyszínen is meg 
lehet vásárolni. A zenekarok az így 
összegyűlt „bevételt” hátrányos 
helyzetű gyerekeknek ajánlják 
fel. November 9-én, szombaton 
várnak mindenkit az ifiházban egy 
jó kis halloweeni zúzásra.

21.00 Signal MotoRock  
– Incognito Club, Debrecen

A zenekar műsorán a ’70-
es ’80-as évek hard-rock 
és blues-rock ikonikus 
előadóinak dalai (P. Mobil, 
P.x, Dinamit, Skorpió, 
Hobo, Bill, Beatrice, 
Piramis, Deep Purple stb.) 
és persze saját számok is 
lesznek.

21.30 ByeAlex és a Slepp  
– Roncsbár, Debrecen

22.00 DNS pres. 
Marco Bailey & HOT 
X  
– Lovarda, 
Debrecen

22.00 Ibiza Night 
Party  
– Hall, Debrecen
TUJAMO nagyszerű, 
egyedi zenei világa 
nagyon sok, ismert Dj-t 
sarkallt arra, hogy együtt 
dolgozzanak vele. Többek 
között Justin Bieber, David 
Guetta, Tiesto, Major 
Lazer, Skrillex és Diplo, 
Nicki Minaj, Robin Schulz, 
Steve Aoki, Dimitri Vegas 
és Like Mike, egy olyan 
globális hangzást adott 
nekik, amely a világ számos 
producerét inspirálja az 
együttműködésre. TUJAMO-t 
több mint 2 millió ember követi 
a Facebookon ,450 millió 

streamet gyűjtött a Spotify-on 
és 3,7 millió hallgatót havonta, 
13 alkalommal elérte a Beatport 
# 1 helyét, 31-szer Beatport 
Top10 számát szerezte meg. 
A Beatstatsnél „a Legjobb 
Electro House művészek” első 

helyezettje címét is megkapta.
TUJAMO a világ legnagyobb 
klubjainak és fesztiváljainak 
állandó résztvevője, többet 
közt a Tomorrowland, Ushuaia 
Ibiza, Brazília Green Valley, 
Pasha Ibiza, az Untold Fesztivál, 
a New York Webster Hall, 
Lollapalooza, Cavo Paradiso 
Mykonos közelében. , Zouk 
Szingapúr, Bootshaus Köln és 
még sok más.

November 13., 
szerda
19.00 Margaret Island 
szimfonik koncert – Kölcsey 

Központ, Debrecen

 22.00 
Missh 

„Ha esik, test a testbe feledkezve, bőrig ázva szeretkezne, de végtelen csak 
veled lenne a történet” – énekli Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője, mely 
az elmúlt napok időjárása kapcsán igazán aktuális. Az eső azonban nem kifogás 
arra, hogy elinduljunk egy-egy fergeteges koncertre, ezekből pedig bőven akad 
megyénkben az elkövetkezendő napokban. (Képünkön ByeAlex és zenekara.)

Három lemezzel is 
ünnepel a Kaláka
Többek között Lackfi 
János, Babits Mihály és 
Szabó T. Anna verseit is 
megzenésítették.

BUDAPEST. „Eredetileg egy le-
mezt terveztünk a Kaláka-ju-
bileumra, ez a Békabúcsúz-
tató, aztán felkérést kaptunk 
a Móra Kiadótól egy zenés 
gyerekkönyvre a mi dalaink-
kal, végül két fiatal zenész-
től kaptunk ajándékba egy 
minket feldolgozó albumot, 
a címe De jó elhagyni maga-
mat„ – mondta Gryllus Dáni-
el, a Kaláka és a Gryllus Kiadó 
vezetője az MTI-nek.

Költemények új köntösben
Az új Kaláka-lemezen szere-
pel négy megzenésített Ör-
kény-egyperces, köztük a Rosz-
sz álom címűt már negyven 
éve éneklik élőben. Felkerült 
az anyagra Lackfi János, Babits 
Mihály, Szabó T. Anna, Oláh Já-

nos, Ady Endre, Weöres Sándor 
és Kovács András Ferenc egy-
egy verse is, a záródarab pedig 
Radnóti Miklóstól az Éjszaka, 
ami a Kaláka első dala volt 
Mikó István zenéjével.

Gryllus Dániel az MTI-nek 
megjegyezte: a Volt egy fa-
katona című könyv és CD a 
Kaláka eddigi kilenc gyerekle-
mezéről válogat dalokat, van 
közöttük délszlávos, latinos, 
sanzonos egyaránt. A harma-
dik Kaláka-50-es lemez, a De 
jó elhagyni magamat Szabó 
Benedek és Sallai László kez-
deményezésére született. 
Szabó Benedek elmondta, 
hogy igyekeztek a Kaláka 
legtöbb korszakát lefedni. 
A punktól a pszichedelikus 
rockig mindenféle stílusú dal 
szerepel rajta, az előadók kö-
zött van a Mambo Rumble, 
a Carson Coma, a Bajdázó, a 
Platon Karataev, a Tej, a Midd-
lemist Red vagy a Gustave Ti-
ger.  MTI

50 éves a Kaláka zenekar  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Freddie sokadjára lép fel Debrecenben  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

11. 10. VASÁRNAPIGSÉG
CSAK ENNYIÉRT!

liba
Változó kiszerelés-

ben kapható

SZUPER ÁR!
/kg

1349Ft

MÁRTON-NAPI
AJÁNLATUNK

1 kg = 1333 Ft

900g

-24%
1 589Ft 

1199Ft

MAGYAR

TERMÉK

MISTER CHOC
Mini 

1 kg = 1245 Ft

200g

-28%
349Ft 

249Ft

/kg

-25%
399Ft 

299Ft

1 kg = 558 Ft

500g/db

-30%
399Ft 

279Ft

1 kg = 596 Ft

620g

-30%
529Ft 

369Ft

2019. 11. 07–13.

2019. 11. 07–13. 2019. 11. 07–13. 35
23

74

HIRDETÉS
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Interjú: Kalmár Lászlóval, a Ganxsta Zolee és a Kartel oszlopos tagjával

Se jó, se rossz, 
csakis a Kartel!
Kalmár László koncer-
tekről, gengszterrapről, 
az apaságról és roman-
tikáról is mesélt.

DEBRECEN. Országos meg
mondók? Vagy a lányos 
apukák hátborzongató rém
álmai? Oszlassuk el a tév
hiteket! A Ganxsta Zolee és 
a Kartel nem ez, ettől jóval 
több. 1995ben alapították 
a bandát, a tagok pedig az
óta is rendületlenül jelen 
vannak a hazai zenei pia
con. Lemezek, szakmai és 
közönségdíjak, megannyi 
elismerés, klubkoncertek, 
fesztiválok. Olyan, mintha 
erejük nem fogyóban len
ne, hanem időről időre csak 
növekedne. Koncertjeiket is 
talán ez az átütő energia jel
lemzi leginkább. Rajongóik 
rendkívül színes csoportot 
alkotnak, hiszen vannak kö
zöttük rapperek, rockerek, 
tinédzserek, de házaspárok 
vagy többgyermekes szülők 
is felbukkannak egyegy bu
lijukon. 2017ben megjelent 
K.O. című albumuk platinas
tátuszt ért el és Fonogram 
díjjal is jutalmazták, decem
berben pedig érkezik az új 
lemez.

Őszi klubszezonját indítot
ta nemrég a Kartel a Roncs
ban. A koncert előtt a formá
ció tagja, Kalmár László (Big 
Daddy Laca) válaszolt a Nap
ló kérdéseire.

Laca 1968ban született 
Miskolcon, rapper, basszus
gitáros, előadóművész. Ő 
maga is ír szövegeket: pél
dául a Hooligans Vér nem 
válik vízzé dalszövege az ő 
tolla munkája. És van köny
ve is, amit Szántai Zsolttal 
írt Tequilavér címen. A 
zenekarnak a ’95ös in
dulástól oszlopos tagja. 
Továbbá két fiú édes
apja, akiket rajongva 
szeret.

Mit képvisel a banda?
A legegyszerűbben 
megfogalmazva? Az 
utcát szólaltatjuk 
meg.

Milyen 
lesz az új 
lemez?
Nagyon 
jó! De 
tény
leg… 
Vissza
kanya
rodunk 
a gyöke
rekhez, a 
régmúltba, 
az igazi 
old school 
vonalhoz. A 
lemez címe – 
Old Skool – is 
erre utal majd. 
Egyébként épp 
most hallgattuk 
vissza az anyagot 
a stúdióban, és 
úgy érezzük, az 
albumon nincsen 
tölteléknóta, nem 
kell rajta átléptetni 
egyetlen egy dalt 
sem. A szövegek 
pedig ugyanolyan 
lényegre törőek 
és mocskosak 
lesznek, ahogy azt 
tőlünk megszok
hatták.

Fejezze be azt a mondatot, hogy 
a Kartel 10 év múlva…
Ugyanitt lesz!

Egy korábbi posztjukban azt 
írták, egyik kedvenc hazai 
koncerthelyszínük a debreceni 
Roncsbár. Miben más ez, miért 
jó itt fellépni?
Jó a hely és nagyon jól is szól, 
ráadásul ott mindig telt ház 
előtt játszunk. Szeretnek 
minket Debrecenben, ezért 
mi is szeretünk ide járni.

Gondolta volna, hogy az emiliós 
dologból mémgyár lesz?
Nem hittük, hogy ekkorát fog 
durranni, de igazából a Tank 
TV segítette elő a sikerét. 
Zolee évek óta mondogatja 
nekünk ezt a poént, most 
viszont a tankcsapdások meg 
is örökítették, aminek kö
szönhetően kezdetét vette az 
őrület. De hát tényleg baromi 

vicces.

Mit gondol, 
meg lehet élni 

gengszter-
rapből?
Ha ma 
kezdenénk 

fiatal csapatként, akkor nem 
biztos, hogy sokra mennénk 
vele… De 25 év után úgy 
gondolom, kialakult egy saját 
stílusunk, a „Kartelhang
zás”, ami mára a védjegyünk
ké vált, és amire hál’ Isten
nek a mai napig kíváncsi a 
közönség. Ezért szerencsére 
azt mondhatom, hogy abból 
élhetünk, amit igazán szere
tünk csinálni.

Miért tartja fontosnak a jóté-
konykodást?
Adni és segíteni mindig jó ér
zés, az pedig egy külön öröm, 
ha láthatod is a másik arcán 
az okozott boldogságot.

Mit csinál, amikor épp nem a 
színpadon van, hogyan tölti 
szabadidejét?
A tetoválószalonomban 
vagyok, azt irányítgatom, 
illetve ha tehetem, bicikli
zem, mert imádok Mountain 
Bikeozni. És persze a leg
szívesebben a családommal 
vagyok.

Mit jelent az Ön számára az 
apaszerep?
Az apaság egyszerűen min
den hiányosságot kitölt az 

életben. A kisebbik fiam 
épp tegnap lett 15 éves, a 
nagyobbik pedig 2 hóna

pon belül lesz 17. Ő egyéb
ként őrületesen tehetséges 
zenész, a Bartókkonziba 
jár. Jó érzés látni, hogy viszi 
tovább a vonalat, sőt, már le 
is hagyott benne.

Mi volt a legromantikusabb 
dolog, amit tett?
Nem is olyan régen például 
megszerveztem a barát
nőm születésnapját: reggel 
nyolctól majdnem egészen 
éjfélig öthatféle programot 
sűrítettem be a napba. Egyik 
sem volt valami hű, de extra 
dolog, viszont mindegyik 
meglepetésként érte. Az 
ünnepelt és én is nagyon jól 
éreztük magunkat.

Milyen az ideális nő?
Nem a külső az elsődle
ges, persze, a bányaré
mek nem jönnek be. 
Fontos, hogy jó szerető 
és barát legyen egyben, 
aki jó fej és humoros, 
tehát agya is van. A 
nettség és tisztaság pe
dig alapkövetelmény.  

 LASZKÁCS DENISE

Lacáék szinte hazajárnak 
a Campus Fesztiválra  
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Kalmár László (Big Daddy Laca) a zenekar oszlopos tagja  
 FOTÓ: MACSUGA LÁSZLÓ

349400

HIRDETÉS
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Az ember, aki ismerte a végtelent  
Angol–amerikai film

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  
06.21 Jóbarátok  06.42 Jóbarátok 

 07.05 Jóbarátok  07.35 Jóbará-
tok  08.00 Jóbarátok  08.30 Agy-
menők  08.55 Agymenők  09.20 
Szívek szállodája  10.20 Szívek szál-
lodája  11.15 Castle  12.15 Castle  
13.15 200 első randi  14.15 200 első 
randi  15.15 Szellemekkel suttogó  
16.10 A mentalista  17.05 A mentalis-
ta  18.05 Castle  19.00 Castle  
20.00 200 első randi  21.00 Az örö-
mapa  23.00 A válságstáb  01.15 
A mentalista 

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Fazekas 
Lacival. Benne: hírek, autópálya, traffipax 
információk, országos meteorológiai je-
lentés, ügyeleti hírek, névnap- és szülina-
pi köszöntő, horoszkóp, napropó, a reg-
gel gondolata, gazdasági hírek, tőzsde-
hírek, kulturális programok. 10.00–
12.00 Best FM Délelőtt Molnár Giná-

val 10.57 Hírek 12.00 Déli hírösszefog-
laló 12.00–14.00 Déli kívánságműsor 
Ginával 14.00–18.00 Best FM Délután 
(Műsorvezető: Pálóczi Józsi) Benne: hírek, 
közlekedési információk, traffipax-infor-
mációk, játékok, programajánlat (Tour-
inform ajánlatok) 16.57 Helyi hírössze-
foglaló, sporthírek, tőzsdehírek 18.00–
20.00 Best FM kívánságműsor Mv.: 
Szombati Szilvi (Kívánságvonal: 500-
540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046) 
20.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Esti Közelkép – háttérma-
gazin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 
9.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 
Siker – gazdasági műsor (ism.) 10.05 
Képújság 16.30 Kirakat Madarat tollá-
ról sorozat (8. rész) 16.35 Stúdió Mo-
derna 17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 
Madarat tolláról sorozat (7. rész) 18.15 
Erőnk Forrása – történelmi egyházak 
műsora 18.45 Esti ajánló 18.49 Időjá-
rás 18.52 Első kézből 19.00 Napszem-
le 19.15 Köz-ügy – háttérmagazin19.41 
Esti ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 
Siker (ism.) 20.00 Napszemle (ism.) 
20.15 Időjárás 20.20 DEAC magazin 
20.50 Cívis értéktár – magazinműsor 
(ism.) 21.20 Grill akadémia – gaszt-
ronómiai magazin 21.35 DVSC–Paks 
OTP Bank labdarúgó-mérkőzés köz-
vetítése felvételről 22.40 Napszemle 
(ism.) 22.55 Köz-ügy – háttérmagazin 
(ism.) 23.25 Első kézből (ism.) 23.35 
Hajrá – sporthírek (ism.) 23.45 Siker 
(ism.) 23.55 Kirakat 00.00 Képújság

23.00 3x8 23.25 Asztalitenisz magazin 
00.00 U-17-es labdarúgó-világbajnok-
ság 01.50 Rövidpályás Gyorskorcsolya 
Világkupa 02.45 Bringasport magazin 
03.00 Pecatúra magazin 03.25 Kézi-
labda-közvetítés

6.00 Csörte ism 7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 
8.05 Heti terror ism  8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Csörte ism 10.00 
Híradó 10.30 Televíziós vásárlási mű-
sorablak 11.00 Hírek 11.05 Civil kör ism 
11.30 Informátor ism  12.00 Híradó 
12.30 Soroló ism 13.00 Hírek 13.05 Saj-
tóklub ism 14.00 Hírek 14.05 Riasztás 
ism  15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 
15.30 Hírvilág ism 16.00 Hírek 16.05 
Keménymag 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 Sporthírek 
19.30 Magyarország élőben 20.00 Hí-
rek 20.05 Szabadfogás  21.00 Hí-
rek 21.05 Háttérkép  22.00 Híradó 
22.25 Sporthírek 22.30 Plusz-mínusz 
23.00 Hírek 23.05 Magyarország élő-
ben ism 23.30 Paletta ism 0.00 Híradó

5.35 Winnetou – Az Ezüst-tó kincse  
Német kalandfilm 7.05 Winnetou – Az 
utolsó csata  Német kalandfilm 9.10 
Latin macsó visszavág  Amerikai víg-
játék 10.50 A cipőbűvölő  Amerikai 
vígjáték 12.50 A kiütés  Amerikai víg-
játék 15.00 Részeges karatemester 2. 

 Amerikai–hongkongi akcióvígjáték 
17.00 Nekem 8  Amerikai akcióvíg-
játék 19.00 Tűz a mélyben  Ameri-
kai akciófilm 21.00 Halálos fegyver 4. 

 Amerikai akcióvígjáték 23.30 No-
vember Man  Amerikai–angol ak-
ciófilm 1.45 Hotel Artemis – A bűn szál-
lodája  Angol–amerikai thriller 3.30 

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 
Unió28 11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Család’19 12.00 Déli 
harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemze-
ti Sporthíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 
Ma délután 13.00 Híradó 13.13 Ma 
délután 13.30 Hírek 13.35 Iskolapad 
14.00 Híradó 14.16 Ma délután 14.30 
Hírek 14.35 Forint, fillér 15.00 Híradó 
15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 
Unió28 16.00 Híradó 16.14 Ma dél-
után 16.30 Hírek 16.35 Kék bolygó 
17.00 Híradó 17.15 Ma délután 17.30 
Hírek 17.33 Magyar gazda 17.53 Ma 
este 18.00 Híradó 18.29 Nemze-
ti Sporthíradó 18.44 Ma este 19.00 
Hírek 19.05 Unió28 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 hí-
rek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40 
Orosz nyelvű hírek 23.48 Kínai nyelvű 
hírek 23.53 Ma éjjel 00.00 Himnusz

06.30 Sporthíradó 07.00 Sporthíradó 
07.30 UEFA Bajnokok Ligája 09.30 
Hajime magazin 10.00 Sporthíradó 
10.30 UEFA Bajnokok Ligája 12.30 
Hungaroring magazin 13.00 Sporthír-
adó 13.30 Kézilabda-közvetítés 15.00 
Labdarúgó-közvetítés 17.00 Sporthír-
adó 17.10 UEFA Bajnokok Ligája össze-
foglaló 17.40 Pecatúra magazin 18.15 
Napos Oldal magazin 18.45 Kézilab-
da-közvetítés 20.30 U-17-es labdarú-
gó-világbajnokság 22.30 Sporthíradó 
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258. feladatKeresztrejtvény

A feladvány Kornis Mihály 
gondolatát rejti

258
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.

258. feladat

Kezdőknek, 258. Haladóknak, 258. Megfejtések, 227. számú feladat

Sudoku

6 2 7 9 1

8 1 9 2

7 8 1 3 5

9 4 3 8 5 1

4 5 2 8

3 7 9

3 1

3 6 4

2 1 6 5 9 3

1 5 7 6

6 9 8 7 4

8

3 4 6

7 2 1

6

1 3 8 5

4 9 2 1

3 8 1 2 4 6 9 5 7

4 6 2 7 9 5 3 1 8

9 7 5 3 1 8 6 2 4

7 3 4 1 2 9 5 8 6

2 5 8 6 7 4 1 3 9

6 1 9 8 5 3 7 4 2

5 4 7 9 8 1 2 6 3

8 2 6 5 3 7 4 9 1

1 9 3 4 6 2 8 7 5

6 1 5 8 4 9 7 3 2

4 9 8 7 3 2 1 5 6

2 3 7 1 6 5 4 8 9

9 5 1 6 7 8 2 4 3

3 7 2 5 9 4 8 6 1

8 6 4 3 2 1 9 7 5

7 4 3 2 1 6 5 9 8

5 2 9 4 8 3 6 1 7

1 8 6 9 5 7 3 2 4

MOZIműsor
Cinema City 

ADDAMS FAMILY  
 87 perc/ Animációs, vígjáték 

• 3D (hang: magyar) 14.00 
• 2D (hang: magyar) 16.00

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 18.25

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
 119 perc/Kaland, fantasy 

• 4DX 3D (hang: magyar) 14.30 
• 3D (hang: magyar) 18.00

DRAKULICS ELVTÁRS  
 98 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 16.00 20.10

HALÁLOD APPJA  
 117 perc/Horror, thriller 

• 2D (hang: magyar) 18.10 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) 14.30 20.30

MIDWAY  
 138 perc/Akció, történelmi 

• 2D (hang: magyar) 13.15 17.00 
   19.30

MÚLT KARÁCSONY  
 103 perc/Vígjáték, romantikus 

• 2D (hang: magyar) 13.30 15.40 
   17.50 20.00

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR  
 152 perc/Horror 

• 2D (hang: magyar) 14.20 17.20 
   20.20

SZERELEMRE KATTINTVA  
 101 perc/Romantikus 

• 2D (hang: magyar) 19.50

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

• 4DX 2D (hang: magyar) 16.55 
   19.30 
• 2D (hang: magyar) 15.10 17.50 
   20.30

TERRA WILLY  90 perc/ 
Kaland, animációs, családi  
• 3D (hang: magyar) 15.30 
• 2D (hang: magyar) 13.30 17.30

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 5., kedd:
3, 6, 12, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 32, 
42, 45, 47, 49, 57, 59, 63, 65, 79, 80
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 7., csütörtök

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

Tv- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.50 Rondo 
07.20 Kvartett 
07.50 Ridikül  
08.45 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 
13.25 A világ egy terített asz-

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

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

14.30 A hegyi doktor  
német családi filmsorozat

15.20 Végtelen szerelem   
török tévéfilmsorozat

16.10 Rex felügyelő – Elit ala-
kulat  
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 Bagi-Nacsa Orfeuma  
21.35 Bérgavallér  

amerikai filmvígjáték
23.00 Kenó  
23.10 Zápor  

magyar játékfilm
00.35 Hogy volt?! 
01.35 Rúzs és selyem

09.00 Mickey egér játszótere  
09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
09.55 Helen sulija
10.20 A szárnyalók
10.35 Bubbi GuppikIII.évad
11.00 A kockásfülű nyúl  I
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 Gyerekjáték
13.20 Ma-ma-mackók
13.35 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
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 Igaz vagy hamis?
20.15 Dokik 
20.40 KiberMa 
21.05 Én vagyok itt 

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 Édesítő  

Női életmódmagazin
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

00.20 Brandmánia  
Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

01.05 Street Kitchen  
Gasztroshow Fördős Zével

01.50 Édes Otthon  
Otthonmagazin

02.35 A zöld íjász  
Amerikai akciófilm-sorozat

03.35 Apja, fia, 
unokája  
Amerikai vígjátéksorozat

04.00 Carter ügynök  
Amerikai akciófilm-sorozat

04.45 Csapdába csalva III.  
Német doku-reality sorozat

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!  

sport reality
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

02.30 Tények Este 
hírműsor

03.10 Zsaruvér VIII. 

M1  
ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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HIRDETÉS

A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA  
NEM DOLGOZTAK ANNYIAN, 

MINT MOST

Ma már több mint 800 ezerrel dolgoznak többen  
 Magyarországon, mint 2010-ben. Emellett a munka- 
nélküliség is rekordalacsony, mindössze 3,4 százalék.  
 Ez az egyik legkedvezőbb munkanélküliségi mutató   
az Európai Unióban.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

MJT_2019_278x412.indd   1 2019. 10. 02.   16:19
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR A haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet,
sirassatok csendben, én a szívetekben élek.”

SUTYÁK JÓZSEF
volt buszsofőr, egykori futballista

77 éves korában rövid, súlyos betegség után elhunyt.
Szeretett halottunk temetése 2019. november 8-án 13 órakor lesz a 
Balmazújvárosi Köztemető ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

Lakás: Balmazújváros, Zrínyi M. u. 20.
 Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, 
édesapám, apósom, nagypapánk, testvérünk,

353332

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)  

Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy 

SÁRKÖZY ZOLTÁN 
Jászai Mari-díjas, Csokonai-díjas színművész, érdemes művész, 

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje, 
a Csokonai Színház örökös tagja 

2019. október 22-én, életének 85. évében elhunyt.  
A Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozójában 2019. november 
14-én 14.00 órától búcsúztatjuk a református egyház szertartása szerint. 
Az elhunytat a Csokonai Színház saját halottjának tekinti.  

353590

,,Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, 
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt. 
Megállott a kéz, mely csak adott, 
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.”

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy drága jó Édesanyánk, Nagymamánk és Dédnagy-
mamám,

NYÚL LÁSZLÓNÉ
szül. Szűcs Gizella

életének 91. évében elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2019.  
november 11-én, hétfőn 12.00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es 
számú ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

 A gyászoló család
349558

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ID. NYIKOS ISTVÁN

85 éves korában örökre megpihent.

Szeretett halottunk temetése 2019. november 8-án, pénteken 11.00 óra-
kor lesz a Nádudvari Köztemetőben polgári szertartás szerint. 
Lakás: Nádudvar, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 

A gyászoló család
352842

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

SARKADI ALBERTNÉ
Bernáth Ilona Katalin

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

350434

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

SZILÁGYI DEZSŐNÉ
BEREK RÓZA

352536

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

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

KECSKÉS LAJOSNÉ
Nagy Jolán

352534

SZALAGTUZORE, BALLAGÁSRA, ESKÜVORE

345733

Fájó  szívvel  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és
szerették, hogy

65    éves    korában    elhunyt.    Szeretett    halottunk    hamvasztás    utáni
búcsúztatása   2019.   november   11-én,   hétfőn   12:30   órakor   lesz   a
Debreceni  Köztemető  1-es  számú  ravatalozó  terméből  polgári  szertartás
szerint.

A gyászoló család

NAGY LÁSZLÓNÉ
Kozák Erzsébet

a Szék -és Kárpitosipari Vállalat nyugdíjasa

352533

-

MAGYARORSZÁG

Álompár Esküvői Kiállítás

A Kelet-Magyarország napilap ismét megrendezi 
a régió egyik legnagyobb esküvői kiállítását.

2020. január 25–26.
Nyíregyháza, Continental Aréna

Jelentkezés: rendezveny@mediaworks.hu 

Jelentkezzen kiállítónak!

347319

NAPLÓ-APRÓ  NAPLÓ-APRÓ  MINDEN 
CSÜTÖRTÖKÖN

ÁLLAT
TRÁGYA eladó 06305363112 ugyan-
itt szopós üsző borjú eladó. Tel. 
06304419775

*346913*

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*

VIETNÁMI keverék malacok eladók. Tele-
fon: 06-20/241-4211.

*353404*

FIATAL szép piros kakas van eladó. Párja 
5000 Ft. Tel: 0630/3088917

*353473*

ÁLLÁST KÍNÁL
DEBRECENI 144 lakásos társasház 
közös képviselőt keres 2020. januári 
kezdéssel. Önéletrajzokat bizonyítvá-
nyok másolatával 2019. november 20-ig 
sestakerttarsashaz@gmail.com címre 
kérjük.

*351980*

GYŐR-MOSON-SOPRON megyei mun-
kára azonnali kezdéssel betanított 
dolgozókat keresünk, ingyenes szállás 
lehetőséggel! Férfiak és Nők jelentke-
zését egyaránt várjuk! 8 általános isko-
lai végzettség szükséges! Jelentkezni 
06/30-362-4338 Quality Job Kft.

*352401*

 A Szuperinfó Média Kft. 
korai munkakezdéssel 

HÍRLAP-
KÉZBESÍTŐKET 

keres

Csak helyi lakosok 
jelentkezését várjuk. 

Érdeklődni 9–16 óráig.  
A jelentkező jelentkezésével 

hozzájárul adatai kezeléséhez a 
Szuperinfó Média Kft. honlapján 

lévő adatvédelmi tájékoztatóban 
leírtak szerint (www.szuperinfo.hu).
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Debrecen
Belváros, Nagyerdő

területére 

� +36-30-463-2541

Polgár, 
Hajdúböszörmény,

Hajdúnánás és
Aradványpuszta

területére

� +36-20-365-3899

Polgár, 
Hajdúböszörmény,

Hajdúnánás és
Aradványpuszta

területére

� +36-20-365-3899

SZOLGÁLTATÁS
BETONFÚRÁS-PÁRAELSZÍVÓK, beton-
vágás-ajtók, ablakok részére, falkivétel 
panelben. 30/9551149

*350393*

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

*351304*

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*

SZOBAFESTÉST, mázolást, tisztasági 
festést, kőműves munkát, hőszigetelést 
vállalunk. Karácsonyi akció 20-30% ked-
vezménnyel! 70/429-6667

*353316*

CSERÉPTETŐ, palatetők bontás nélküli át-
fedése bitumenes zsindely ráolvasztással. 
Tetők mosása javítása inpregnáló felújítás, 
kémények bontása javítása. Bádogos 
munkák. Őszi előjegyzőknek 30% kedvez-
mény. 70/429-6667

*353319*

OKTATÁST VÁLLAL

Támogatott ARANYKALÁSZOS 
GAZDA KÉPZÉS

35
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Ny. sz.: E-000083/2014/A032 Tel.: 52/476-405  

LAKÁSELADÁS
DEBRECEN Kassai úton 43 nm-es 1,5 
szobás, téglaépítésű, konvektoros, föld-
szinti, egyetem közeli, felújítandó lakás 
eladó. 19 M Ft. Tel: 30/561-4343

*346407*

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*

VÉNKERT 35 nm felújított költözhető lakás 
liftes házban eladó. 70/621-2666

*353610*

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

*338511*

KANAPÉ kihúzható, ülőgarnitúra, ágybe-
tét, állólámpa, szőnyeg 30/2953234

*350464*

HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS
FULL berendezett 2 lakásos ikerház nagy 
telekkel, garázzsal Szombathelyen belvá-
roshoz közel eladó. 06/70/421-7768.

*352921*

VEGYES
AKÁC tűzifa 2500 Ft/q-tól, nyár 1700 Ft/q. 
EUTR: AA6121943. Tel.: 70/392-9295.

*348925*

300-AS gyári szalagfűrész-szalagfűrészlap 
élezőgép lőcsösszekér, 1000 db samott 
tégla, MTZ-re szerelhető tolólap, 3 db vil-
lanymotor 380 V 1,1 KW 1450 ford. 2 db 
380 V 2,2 KW 2850 ford. 2 db nagy he-
gesztő palack eladó. 06204638299

*352088*

TÁRSKERESÉS
197/60 erősen mackós férfi rendezett 
háttérrel társat keres. Leveleket „Remény” 
jeligére a kiadóba várom.

*352784*

32 éves debreceni hölgy ismerkedne. Tel: 
0630/3781831

*353328*

BARÁTOT keresek korrekt férfi személyé-
ben. 75 éves özvegy nő. „Karácsonyi aján-
dék” jeligére

*353376*

ITAL és füstmentes magas fiatalos 68 é. 
nyugdíjas férfiként várom hasonló adott-
ságú hölgyet végleges kapcsolatra. T: 06-
30/645-196.

*353530*

69 é. igényes intelligens színház-kedvelő 
nő hasonló férfi ismeretségét keresi. „Ma-
rica”

*353562*

ALBÉRLETET KÍNÁL
KOMLÓSSY utcán I. emeleti 1+2 fél szoba 
bútorozva kiadó. 06-70/259-3777.

*353485*

ÉLELMISZER
TOKAJI bor vásár Tállyán 250 Ft/l áron 
csak egyeztetett időpontban. 06/30/308-
2386.

*340635*

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*

Hirdetési ügyekben 
keresse kollégáinkat!

Cégek részére!

Seres Krisztina +36-20-485-5073

Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139

Balogh-Elekes Renáta  +36-20-513-3109

Szabó Tibor +36-70-198-1197

Illyés Balázs +36-70-705-2297

Jákim Péter Dániel  +36-70-512-9161

Debrecen, Dósa nádor tér 10.
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REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma

Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

ÉvfordulóIdőjárás 

idojaras.haon.hu

Holdkelte:

Holdnyugta:

Napkelte:

Napnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN

Komádi

Vámospércs

Polgár

Téglás

november 7., csütörtök

PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ KEDD

06:22

16:02

14:29

00:35

Ma egy melegfront határozza meg időjárásun-
kat, melegfronti hatással. A frontra érzékenyek 
fejfájásra panaszkodhatnak, valamint inger-
lékenység léphet fel. Fáradékonyak, álmosak 
lehetünk. Az esernyőt ne felejtsük otthon. 

Ma is számíthatunk kisebb 
esőkre. Esőben, vizes úton ala-
csonyabb utazósebesség, na-
gyobb körültekintés ajánlott.

Borongós, hűvös idő, 
kisebb eső, szitálás.9 °C

15 °C 10 °C  14 °C

9 °C  12 °C

10 °C  13 °C

10 °C  14 °C 10 °C  14 °C

11 °C  14 °C

11 °C  15 °C

11 °C  13 °C

Napsütés és 
felhős idősza-
kok, legfeljebb 
kisebb eső.

Napsütés, 
majd délután 
felhősödés, 
záporok.

Változó fel-
hőzet, gyenge 
záporok.

Napos, csapa-
dékmentes idő 
valószínű.

Erősen felhős 
ég, számottevő 
eső nélkül.

7 °C  15 °C 9 °C  19 °C 10 °C  13 °C 8 °C  14 °C 9 °C  16 °C

Csütörtök reggel borult 
időre ébredhetünk, 
elszórtan eső, zápor is 
előfordul. Kissé hűvös 
lesz. 

Napközben borongós 
marad az idő, és kisebb 
eső, szitálás bármikor 
előfordulhat. Gyenge 
déli szél fúj.  

Az esti, éjszakai órákban 
nyugat felől csökken a 
felhőzet, csapadékra már 
sehol nem kell számítani. 

10 °C  14 °C  11 °C  

Horoszkóp
Kiváló 
üzlet van 
kilátásban, 
amit a Hold 

megtámogat a tizenkettedik életterüle-
téről. Most van ideje, hogy a részleteket 
átbeszéljék és a hónap végén nyélbe 
üthetik az üzletet.

Az ön hetedik 
sorsterületén 
több planéta 
is átvonul, a 

romantikus hangulatot biztosító Neptu-
nusz is. Ön most kiváltságos helyzetben 
van, egy megbízható partner szereti.

Valószínűleg 
felajánlanak 
önnek egy 
munkát, a 

dolog nem lesz újdonság, valamikor 
már találkozhatott a feladattal. 

Soha nem 
látott harmo-
nikus napok 
köszöntenek 

önre a párkapcsolatában, a hetedik 
sorsterületén igen nehéz bolygók lassan 
lépkednek, de mindegyik kiválóan 
fényszögelt. 

A mai nap 
jó munkát 
és kiváló 
üzletkötési le-

hetőséget biztosít. Annyi pénzt kereshet, 
amiben nem is reménykedett soha.

Kiváló üzleti 
tervei vannak, 
de jól teszi, ha 
egy kicsit még 

húzza az időt, amíg a Merkúr egyenesbe 
nem fordul, és akkor termővé, gyümöl-
csözővé válnak álmai.

Önnek most 
lehetősége 
van arra, hogy 
annyi pénzt 

vigyen haza munkájából, amennyit nem 
is remélt! 

A Nap–Hold 
trigonja 
ingatlanügyek 
felé sodorja. 

Önnek lehetősége van egy új ingatlanba 
beköltözni, ahol a közelben víz van. A 
költözés minden bizonnyal létrejön.

Az ingat-
lanbizniszre 
önnek is 
esélye van, 

annyi különbséggel, hogy nem biztos, 
hogy országon belül adódik a lehetőség. 
A költözés remek ötlet.

A Szaturnusz 
ragyogó fény-
szögeltsége 
önt a harmo-

nikus párkapcsolat kialakításában és az 
üzleti élete sikereiben segíti. Ma kiváló 
üzletkötésre van lehetősége.

Munkájában 
elismerésben 
részesül. Ön 
remek kolléga, 

önálló részfeladatokat is lehet önre 
bízni, mert kreatívan megoldja a problé-
mákat. Sőt igényli is az önállóságot.

Ön szerencsés 
periódusban 
van, nincs 
az életének 

olyan szelete, amely ne lenne most 
sikeres. A pénzügyei és a magánélete is 
jól alakul.

Rezső, Lázár, 
Ernő, Karina, 
Rudolf, Florentin, 
Engelbert

92 éve született Dévényi Tibor 
író, aki szatirikus hangvételű 
novellái helyszínéül a világűrt 
választotta.

Négyszer is szurkolhatunk 
Debreceniek is erősítik 
a Fölszállott a páva új 
gyerekévadát.
DEBRECEN. Ismét van oka büsz-
kélkedni a cívisvárosnak: a 
pénteken induló, Fölszállott 
a páva című népzenei és nép-
táncos tehetségkutató műsor 
új gyerekévadának elődöntő-
jébe négy debreceni produk-
ció is bekerült.

Ifjú tehetségek
Laczkó Botond és Molnár 
Szabolcs között legalább két 
hasonlóság mindenképp van. 
A szóló- és páros tánc kate-
góriában versenyző 10 éves 
Botond a Debreceni Hajdú 
Táncegyüttes tagja, s a nagy-
bátyja Majer Tamás, aki szin-
tén részt vett a műsor egyik 
korábbi évadában. A 11 éves 
Szabolcs ugyancsak a szóló- 
és páros tánc kategóriában 
képviseli Debrecent, felkészí-
tő tanára pedig Majer Tamás.

A Hajdú utánpótláscsoport-
jának tagjai a néptáncegyüt-
tesek kategóriában verse-
nyeznek.

Az énekes szólisták és ének-
együttesek csoportját a 10 

éves Szabó Blanka erősíti, aki-
vel már találkozhattak a né-
zők a Kispendely énekegyüt-
tes tagjaként, most azonban 
egyedül szeretné kipróbálni 
magát. Az éneklés mellett a 
Debreceni Hajdú Néptánc-
együttes tagjaként táncol is.

Előtérben a hagyományok
Csakúgy, mint az előző évek-
ben, idén is 48 produkciót 
láthat a közönség. Karácsony 
előtt kiderül, kik lesznek a 
kategóriák legjobbjai, és az 

is, ki lesz a nézők kedvence 
2019-ben. Az ifjú tehetségek 
öttagú zsűri előtt mutathatják 
be tudásukat.  A zsűri tagjai: 
Sebestyén Márta Kossuth-dí-
jas népdalénekes; Salamon 
Bea előadóművész, népihe-
gedű-tanár; Kocsis Enikő Ha-
rangozó-díjas koreográfus, 
táncművész; Eredics Gábor 
Kossuth-díjas népzenész, a 
Vujicsics Együttes vezető-
je, illetve Zsuráfszky Zoltán 
Kossuth-díjas koreográfus, 
táncművész. LD

Elindult a licit a mezekért
A DEAC hokisainak 
rózsaszín dresszeit 
árverezik el most.
DEBRECEN. Minden év októ-
bere a mellrák elleni küzde-
lem hónapja. A kampányhoz 
idén is csatlakozott a DEAC 
hokicsapata. A fiúk az elmúlt 

hetekben egyedi, rózsaszín 
mezek viselésével igyekeztek 
felhívni a figyelmet a megelő-
zés és a szűrések fontosságá-
ra. A trikókat négy októberi 
hazai mérkőzésen öltötték 
magukra Hetényiék. A visz-
szajelzések alapján sokakhoz 
eljutott üzenetük. A szurko-

lók is csatlakoztak a figye-
lemfelhívó akcióhoz, és szép 
számmal viseltek maguk is 
rózsaszín ruhákat.

Fiatal lánynak gyűjtenek
A DEAC jégkorongszakosz-
tálya most árverésre bocsát-
ja a különleges mezeket. A 
trikókra regisztráció után a 
http://deacjegkorong.hu/licit 
oldalon lehet ajánlatot tenni. 
Az induló összeg 5000, a licit-
lépcső pedig 1000 forint. 

A befolyó összeget a klub 
a 17 éves Szilágyi Ivettnek 
szeretné felajánlani. A fi-
atal biharkeresztesi lány 
Ewing-szarkómával, vagyis 
csontból kiinduló daganattal 
küzd, mindeközben az isko-
lát sem hagyta abba, magán-
tanulóként folytatja a közép-
iskolát. November 14-én 20 
óráig várják a liciteket.  HBN

A zsűri tagjai közül (balról) Sebestyén Márta, Zsuráfszky Zoltán és Sala-
mon Bea   FOTÓ: VÁRADI LEVENTE, MTVA

Andrej Markovék egyedi mezei eladók  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Cinti és a rövidnaci
Cinti 19 éves ongai diáklány. Szerinte az időjárás inkább ta-
vaszi, mint őszi, mert szeszélyes: reggel hideg, délben meleg, 
ezért még a rövidnacit nem tette el.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Szőrpamacs
Ruby a nevem, még 
kölyöklány vagyok, 
de a szemem is 
mosolyog, annyira 
szeretem, ha fotóz-
nak – gondolhatná 
felvételünk főszerep-
lője, a vastag bundá-
jú, ölelni való kutyus. 
 FOTÓ: NAGYNÉ  

 KELEMEN MÓNIKA

Megér egy mosolyt
A beteg férjet megvizsgálja az orvos, 
majd így szól a feleségéhez:
– Asszonyom, a férje akkor gyógyulhat 
meg, ha leszokik a dohányzásról.
– Le fog szokni – mondja az asszony.
– De asszonyom, ahhoz rettentő erős 
akarat kell.
– Ne féljen, doktor úr, nekem rettentő 
erős akaratom van.

Nincs sérült az 
ötven utas közt
HAJDÚ-BIHAR. Két baleset is 
történt a megyében kedden. 
Debrecen-Józsa külterületén, 
a 35-ös számú főúton egy 
busz és két személygépkocsi 
ütközött össze – ahogy azt 
szerdai, képes híradásunkban 
is jeleztük. A katasztrófavé-
delem információi szerint 
a buszon ötvenen utaztak, 
ők nem sérültek meg, de az 
egyik személyautó utasát a 
mentők kórházba vitték.

Berettyóújfaluban autó 
ütközött villanyoszlopnak; 
a vezetője nem sérült meg. 
Szintén aznap szén-mo-
noxid-érzékelő jelzett Ma-
gyarhomorogon egy in-
tézmény konyhájában. A 
tűzoltók átszellőztették a 
konyhát, a gázszolgáltató 
szakemberei kizárták a rend-
szerből a gázzsámolyt.  HBN

Gyorsan az anyósülésre!
DEBRECEN. Véget ért a nyomo-
zás abban az ügyben, melyről 
nemrég a Napló is beszámolt: 
október 29-én a cívisvárosban 
egy Peugeot vezetője rend-
őröket látván megállt, utasa 
kiszállt, míg a sofőr gyorsan 
átült a helyére. De nem úsz-

ták meg: ellenőrzésükkor a 
járőrök megállapították, hogy 
a rendszám egy másik autó-
hoz tartozik, a 26 éves, hajdú-
hadházi férfinak pedig nincs 
vezetői engedélye. Az eljárás 
iratait a rendőrség átadta az 
ügyészségnek.  HBN

További viccek humor.haon.hu

www.haon.hu
További képek  

és videók
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