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ÉVES

A cikk a 3. oldalon 
folytatódik

14 °C
Erősen felhős 
ég, estétől eső 
várható

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  334,91   -0,45

USA-dollár    302,59   -0,57

Svájci frank  305,15   -0,86

Angol font     391,98   -1,01

Román lej      70,14   -0,09

Ukrán hrivnya     12,50   -0,06

Horvát Kuna    45,00   -0,09

Lengyel zloty     78,03   -0,17

Devizaárfolyam
(2019. 11. 19.)

Debre-
cenben 

nyugalom van…
TENKI RÉKA
16. OLDAL

Bianka  
már készül az 

ünne pekre
16. OLDAL

A tartalomból
Robbantással fenyegetőzött 3. oldal
Nincs már vész Ladányban 5. oldal
Séta az életmód körül 7. oldal
Trükkök hangyák ellen 11. oldal

További képek és értékelés:

Váczi Virág
Sarkad

Tudjon meg többet  
Virágról a 3. oldalon.

Harmadfokon az 
embercsempész
DEBRECEN. Nem született jog-
erős ítélet szerdán annak az 
iraki származású férfinak az 
ügyében, aki 2016 decembe-
rében 35 külföldit próbált az 
országba csempészni egy kis-
teherautóban. Az ítélőtábla 4 
év 4 hónap börtönbüntetésről 
8 év fegyházbüntetésre sú-
lyosította az elsőfokú ítéletet, 
és a társtettesként elkövetett 
embercsempészés mellett 35 
rendbeli életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette kísérletét 
is megállapította. Az eljárás a 
Kúrián folytatódik. /4.  HBN

Keresik az okát
DEBRECEN. Néhány napja szé-
dülésre, fejfájásra panasz-
kodott több mint harminc 
tanuló a Debreceni SZC Köny-
nyűipari Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szak-
iskolájában. A gyengélkedő 
diákokhoz és két felnőtthöz 
mentőt hívtak, majd kórház-
ba szállították őket. A kivizs-
gálásokat követően legtöbb-
jüket már aznap kiengedték, 
viszont a rosszullétek okáról 
még pontos információt nem 
tettek közzé. Ennek okán a 
Napló felkereste Hámori Éva 
Juditot, a DSZC főigazgatóját, 
aki elmondta, jelenleg is foly-
nak a vizsgálatok, a tanulókat 
sorra meghallgatják az iskolá-
ban. – Természetesen vannak 
új információk, találgatások, 
de még helyénvaló tényekkel 
nem tudunk szolgálni. Az biz-
tos, hogy nem gázszivárgás 
okozta a megbetegedéseket – 
hangsúlyozta.  HBN

Szoboszlai Dominik bánata
 FOTÓ: TÖRÖK ATTILA / NEMZETI SPORT

Dr. Barcsa Lajos igazgató  FOTÓ: M. P.

„Digitális bukósisak” alatt
Adataik védelmének 
fontosságára is felhív-
ták a diákok figyelmét.
DEBRECEN. A digitális tér ki-
hívásainak bemutatása és az 
adatok hatékony védelmére 
történő felkészítés a célja az 
országos Digitális immunerő-
sítő programnak, melynek 

debreceni állomása kedden 
a DSZC Mechwart András 
Gépipari és Informatikai 
Szakgimnáziumában volt. 

– A tárgyi világban megta-
nultuk, hogy biztonságban 
legyünk úgy, hogy azért él-
vezzük az életet. Ezt az online 
térre is ki kell terjesztenünk, 
úgy működtetni digitális esz-
közeinket, hogy hasznunkra 

legyenek, de ne váljunk álta-
luk kiszolgáltatottá – fejtette 
ki dr. Barcsa Lajos igazgató, 
megjegyezve: a rendezvényen 
megtanulhatják a diákok „fel-
venni a digitális bukósisakot”. 
Balázs Ákos alpolgármester 
arra figyelmeztetett: könnyű 
hibázni, csak egy gombnyo-
más, és olyasmit osztunk meg, 
amit nem akartunk… /3.  SZT

Mi legyek, ha felnövök?
A sokszor feltett kér-
désre kerestük a vá-
laszt munka- és szerve-
zetpszichológusokkal.

DEBRECEN. Van, aki már óvo-
dában tudja, van, aki csak azt 
hiszi, de akad olyan is, aki 
közben jön rá, hogy mégse 
tudja. Mégis mik legyünk, ha 
nagyok leszünk? 

A pályaválasztás nehézsé-
geit boncolgattuk egy fiata-
los, szakértő csapattal: Bakó 

Pannával, Kisfaludy Lillával 
és Pántya Ágnessel. 

– Régen könnyebb volt élet-
pályát választani. A hivatások 
szinte nemzedékeken át örök-
lődtek, így nem kellett azzal 
megküzdeni, mit is válasszon 
magának az ember. Manapság 
kisebb káoszban találják ma-
gukat a fiatalok. Sokszor nin-
csenek azzal tisztában, melyik 
szakma mit takar pontosan, 
mik a lehetőségeik, miben te-
hetségesek, mivel szeretnének 
foglalkozni, hogy a világ roha-

mos változása mit hoz a jövő-
ben, vagy hogy melyik szakma 
fogja megadni a vágyott életet. 
Vannak, akik egész fiatalon 
tudják, mivel akarnak foglal-
kozni, míg mások az érettségi 
előtt találják ki. 

A szükséges erőforrások 
befektetése a legtöbbször 
meghozza a gyümölcsét, le-
gyen az évtizedes vagy csak 
pár hónapos cél is – mondta 
a Naplónak Kisfaludy Lilla 
szervezetfejlesztő. Nem azon 
múlik az egyén sikeressége, 

hogy óvodás korától már egy 
adott szakmára készül. Pántya 
Ágnes HR-es úgy véli, pályais-
meretünk fejlesztésével már 
akkor is foglalkozunk, mikor 
még nem is vagyunk tudatá-
ban. Ilyen az is, mikor gyerek-
ként nagyjából el tudjuk mon-
dani, mit csinálnak például a 
szüleink a munkahelyükön. 
 LD

Az ember, a nő, a feleség
Szabó Magda halálának 12. évfordulója alkalmából a Csokonai Színház két egykori színművésze, Mészáros Tibor és Krajcsi Ni-
kolett Magda, a Szabó című kamaradarabját láthatta a közönség kedden a Horváth Árpád Stúdiószínházban. Az egyfelvonásos 
mű az embert, a nőt, a feleséget mutatja be, bepillantást engedve az író életének bensőséges területeire is.   FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Kihagyhatatlan 
ajánlatok

a Gulyás Tüzépen!
www.gsv.hu4034 Debrecen, Vámospércsi út 37.a Gulyás Tüzépen!

november 25-30.

a
357053

HIRDETÉS

Oda a csoda, 
Wales nyert
CARDIFF. Nem sikerült az áhí-
tott csoda: a magyar labda-
rúgó-válogatott nem jutott 
tovább egyenes ágon a 2020-
as Európa-bajnokságra, mivel 
2–0-s vereséget szenvedett 
Wales válogatottjától kedden 
este Cardiffban, a selejtezők 
utolsó fordulójában. A há-
zigazdák mindkét találatát 
Ramsey szerezte. /9.  HBN

www.haon.hu
További képek  

az előadásról
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Életkor:
16 év
Magasság:
175 cm
Csillagjegy:
Rák
Kedvenc étel:
gírosz
Kedvenc ital:
mojito
Kedvenc zene:
Shawn Mendes, 
Camila Cabello – 
Señorita
Kedvenc parfüm:
Riri

További képek 
és értékelés:

Váczi
Virág
Sarkad

Névjegy

A 16 éves sarkadi Váczi 
Virág jelenleg Gyulán ta-
nul. – A Karácsonyi János 
Katolikus Gimnáziumba 
járok emelt testnevelés 
szakra. Hobbim a sporto-
lás és a sminkelés – árul-
ta el lapunknak Virág, aki 
rutinosan mozgott a kam-
era előtt, hiszen koráb-
ban már fotózták.

Munka- és önismerettel
– Hogy ennek mekkora szerepe 
van pályaválasztásunk alaku-
lásában, jól mutatja, hogy az 
általános iskola kezdetén sok 
gyerek tanár akar lenni: azzá 
akarunk válni, amit ismerünk.

A pályaismeret azért hálás 
dolog, mert egyszerűen fej-
leszthető, és nagyon sokat 
tud segíteni abban, hogy jól 
válasszunk szakmát. Fejlesz-
téséhez már az is elegendő, 
ha a környezetünkben lévő 
emberektől kérdezősködünk 
a munkájukról – tette hozzá.

Pályaorientáció
Sokszor hallott fogalom, ma-
napság igen népszerű. De mit 
is jelent pontosan? 

Egyik oldalról a munkaerő-
piac ismerete (hozzátartozik 
a pályaismeret is), másik ol-
dalról pedig az egyén önis-
merete. Célja, hogy az össze-
gyűjtött ismeretek fényében 
olyan döntést hozhassunk, 
ami végül kielégítő pályavá-
lasztást fog eredményezni.

 
Munkaerőpiaci nyomás 
Nagy csapdája lehet dönté-
sünknek, ha az alapján válasz-
tunk egy bizonyos pályát, mert 
úgy véljük, azzal mindig lesz 
munkánk, holott nincs hozzá 
érzékünk vagy nem szeretjük. 

Bakó Panna – szintén a hu-
mán erőforrás területén dolgo-
zó szakemberként – a követke-
zőképp látja: – Napjainkban a 
technológia és digitalizáció tér-
hódítása hatással van a mun-
kákra, ezzel a szakmákat is be-
folyásolja. Lesz olyan szakma, 
amelyre a jövőben alig vagy 
egyáltalán nem lesz szükség. 

Ilyen szinten természetesen fi-
gyeljük a munkaerőpiacot, de a 
választáskor önmagunkra kon-
centráljunk. Létezik sok teszt, 
mely segít minket behatárolni 
abban, hogy mi felé induljunk 
el, ha bizonytalanok vagyunk. 
Összességében azt gondolom, 
legyünk tisztában bizonyos 
szinten a munkaerőpiaccal, de 
ne ez alapján válasszunk – mu-
tatott rá.

Útközben módosítani
Akkor sem szabad kétségbe 
esnünk, ha időközben jövünk 
rá arra, hogy rossz úton hala-
dunk. Soha sincs késő változ-
tatni, főleg nem egy, a jövőn-
ket ilyen mértékben érintő 
kérdés esetén. Váltani persze 
mindig nagyon nehéz, tele 
van bizonytalansággal.

A szakértők úgy vélik, a 
személyiség érésével, az ön-
ismeret mélyítésével a pályá-
ra való rálátás is módosulhat.

– Mindig fordítsunk időt 
önmagunk megismerésére 
is. A pályamódosítás – inkább 
használjuk ezt a kifejezést, 
mint a pályaváltást – mindig új 
készségek, képességek fejlesz-
tésével is jár. Gondoljuk át, va-
lójában el akarjuk-e hagyni az 
adott pályát, vagy inkább csak 
más kihívásokra van szüksé-
günk, de az adott területen 
belül – tette hozzá Bakó Panna.

Tanácsadás
Érdemes-e elmennünk pálya-
választásunk előtt szakember-
hez? A szakértők azt tapasz-
talják, egyre többen keresik 
fel őket. Ezt rendkívül tudatos 
döntésnek értékelik, azonban 
úgy vélik, nem minden esetben 

szükséges hozzájuk fordulni. 
Mielőtt úgy határozunk, hogy 
felkeresünk egy tanácsadót, 
bizonyos szintű önismerettel, 
nyitottsággal és belátással ér-
demes rendelkeznünk, és nem 
azt várni, hogy majd ő meg-
mondja, mit tegyünk. 

– A tanácsadó a pályák, a 
munkahelyek és munkaerőpi-
ac ismeretével kiválóan tudja 
támogatni az egyén érdeklő-
dési körének megfelelő, az 
egyén karaktere és beállítódása 
szerinti pályaválasztást, ahol 
kiteljesedhet, kiaknázhatja 
adottságait és tudását, viszont 
a döntéshez szükséges motivá-
ciót az ügyfélnek kell hoznia – 
mondta Kisfaludy Lilla.

 LASZKÁCS DENISE

Érdemes megismerkedni minél közelebbről a lehetőségekkel (képünk a múlt heti, hajdúnánási SzakmaTúrán 
készült)  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Többlépcsős folyamat
Először tisztázzuk, mi is érde-
kel minket igazán. Ha szüksé-
ges, próbáljunk ki új dolgokat 
szabadidőnkben, s nézzük 
meg, mennyire képes lekötni, 
mennyire szeretjük. 

Ha ezt megtaláltuk, kö-
vetkező lépésként azt kell 
megvizsgálnunk, kellően 
megfelelünk-e az adott fogla-
latosságnak. 

– Nem az számít, ki meny-
nyire jó matekból vagy fizi-
kából, inkább azok a háttérté-
nyezők, amik megalapozzák 
az egyes tárgyakban való 

teljesítményt. Ilyen például 
a számolási készség, a logi-
kai gondolkodás, valamint a 
kommunikációs készség és az 
érzelmi intelligencia is.

Az érdeklődésen és a képes-
ségeken túlmenően fontos 
az önismeret a munkaérté-
kekhez és a munkastílushoz 
kapcsolódóan; ezek azonban 
általában csak a pálya későbbi 
szakaszain jönnek elő, ami-
kor már nem csupán foglalko-
zást, hanem munkahelyet is 
választunk – tette végül hoz-
zá Pántya Ágnes.

Nagyszabású gyászmise az olasz zsenitől
Verdi Requiemjét játszotta a Kodály Filharmonikusok társu-
lata kedden a Kölcsey Központban, Kollár Imre vezényleté-
vel.  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Adataink sokat érnek az online térben 
A digitális eszközök 
biztonságos használa-
ta volt a fókuszban.  
DEBRECEN. – A 2016-os ifjúság-
kutatás adatai szerint a magyar 
fiatalok 25 százaléka minden 
percben kapcsolódik valami-
lyen formában a digitális tér-
hez. Arra hívjuk fel a figyelmü-
ket, hogy jelentős kihívásokkal 
kell megküzdeni ebben a világ-
ban, ezért egy 116 pontból álló 
javaslatcsomagot hoztunk lét-
re, amit weboldalon, filmeken, 
játékokon keresztül adunk át 
– mondta el érdeklődésünkre 
Poór Csaba, a Digitális immun-
erősítő program (mydip.xyz) 
egyik szervezője.

– Itt, a rendezvényen is lesz 
egy kísérletünk: arra vagyunk 
kíváncsiak, mennyien adják 
meg az adataikat. Ugyanis az 
a tapasztalatunk, hogy például 
egy nyeremény reményében 
a magyarok 83 százaléka min-
den adatát megadja, anélkül, 
hogy bármit kérdezett volna a 
szervező cégről, adatai felhasz-
nálásáról; s nem ellenőrzi, lé-
tezik-e egyáltalán a promóció. 
Ez komoly veszély lehet, mert 
nemcsak a digitális térben lop-
hatják el adatainkat, hanem 

akár legálisnak tűnő akciókban 
is – magyarázta.

Megdöbbentik őket
Egy másik tapasztalat, hogy di-
gitális egysíkúság jellemzi a fi-
atalokat: azt jól tudják, hogyan 
kell egymással információkat 
megosztani, de a digitális kom-
petenciáik nagyon elmaradot-
tak. – Például, ha azt kérjük 
tőlük, mérjék meg egy asztal 
hosszát, és csak mobiltelefont 
használhatnak, ezt nem tud-
ják megtenni, pedig rengeteg 
mérőalkalmazás van, de eze-

ket nem ismerik – fejtette ki. A 
roadshow-ról elmondta, idén 
12 városba látogatnak el, jö-
vőre még többet terveznek. A 
debreceni a 8. helyszín, eddig 
mintegy 10 ezer gyerekkel ta-
lálkoztak. – Nagyon pozitívak 
a tapasztalataink. Igyekeztünk 
úgy összerakni a programot, 
hogy megdöbbenésből meg-
döbbenésbe esnek, szembe-
sülnek az óvatlanságukkal, 
felmérhetik, milyen szinten 
áll a digitális immunrendsze-
rük. Egy játékban azt láthatják, 
mennyire mást értünk az egyes 

emotikonok alatt, vagyis hogy 
az ikonokkal való kommuniká-
lás mennyire félreérthető lehet 
– részletezte Poór Csaba

Az általunk a helyszínen 
megkérdezett fiatalok közül 
többen elmondták, bizony, 
gyakran óvatlanok az online 
térben, de amikor most a kü-
lönböző játékoknál az adatai-
kat kellett megadni, már igen 
gyanakvóak voltak…

150 másodperc
Egy etikus hacker bemutató-
ját is megnézhették a diákok, 
aki 2 és fél perc alatt törte fel 
egy önként jelentkező Face-
book-oldalát. 

– Jó hír, hogy ez azért nem 
tanulható meg a YouTube-ról, 
illetve speciális domain és 
szoftverek szükségesek hoz-
zá – mondta el Poór Csaba. Az 
etikus hacker pedig azt java-
solta, mindig nézzük meg az 
URL-címsort, ha túl hosszú, 
vagy a vége nem stimmel, ak-
kor gyanakodjunk! Hiába gon-
doljuk, hogy az adataink nem 
kellenek senkinek, sokféle visz-
szaélést el lehet velük követni, 
például a nevünkben online 
bankszámlát nyithatnak ille-
téktelenek – hangzott el.  SZT

A diákok különböző játékokban mérhették fel „digitális immunrendszerü-
ket”  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Óvodai robbantással  
fenyegetőzőt ítéltek el
A vádlott férfi már 
többször követett el 
hasonlót.
DEBRECEN. Helybenhagyta a 
Debreceni Törvényszék mint 
másodfokú bíróság az októ-
ber 30-án tartott tanácsülé-
sén közveszéllyel fenyegetés 
bűntette miatt indult bünte-
tőeljárásban a Berettyóújfalui 
Járásbíróság ítéletét.

A jogerős tényállás szerint 
a vádlott március 18-án este a 
pocsaji házában összeveszett 
egy családtagjával, majd mér-
gében ittas állapotban felhív-
ta segélyhívón a rendőr-főka-
pitányságot, és azt állította, 
Esztár óvodájában bombát 
helyezett el. A rendőrök a 
helyszínre vonultak, de ott 
robbanószerkezetet nem ta-
láltak. A vádlott cselekménye 
azonban alkalmas volt a köz-
nyugalom megzavarására.

A Berettyóújfalui Járásbí-
róság az április 18-i elsőfokú 
ítéletében a vádlottat közve-
széllyel fenyegetés bűntette 
miatt – mint többszörös visz-
szaesőt – 1 év 4 hónap börtön-
re és 2 év közügyektől eltiltás-
ra ítélte.

A vádlott fellebbezett
Ezt az ügyészség tudomásul 
vette, a vádlott és védője eny-
hítésért fellebbezett. A má-
sodfokon eljáró törvényszék 
rámutatott: a vádlott a cse-
lekmény elkövetésekor több-
ször visszaesőnek minősült, 
korábban ugyanilyen jellegű 
bűncselekmény miatt már 
büntetőjogilag felelősségre 
vonták.

Így a büntetés neme és 
mértéke is szükséges, egy-
úttal elegendő az egyéni és a 
generális prevenció elveinek 
érvényesüléséhez.  HBN

Az 1. oldali cikk
folytatása

Bakó Panna (balról), Pántya Ágnes és Kisfaludy Lilla   FOTÓK: ARCHÍV
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Tejtermékből 
probiotikum

DEBRECEN. A Mongol Állattu
dományi Egyetem professzo
ra, Demberel Shirchin tartott 
előadást hétfőn a Debreceni 
Egyetemen. A szakember azt 
mutatta be a hallgatóknak, 
hogy a mongol pásztorok által 
előállított erjesztett tejtermé
kek hogyan alkalmazhatók a 
probiotikumok fejlesztésé
ben – olvasható az Unideb.hu 
oldalon.  HBN

Az elmúlt évtizedek 
új kutatásaiból
DEBRECEN. A Déri Múzeum 
és a Déri Múzeum Régészeti 
Tár „A Cívis Város régészeti 
öröksége” címmel indít elő
adássorozatot, melynek első 
alkalmán az elmúlt évtize
dek új kutatásait mutatják 
be. November 22én 17.30
tól Az első földművelők – Az 
újkőkor időszaka Debrecen 
környékén címmel dr. Hajdú 
Zsigmond és dr. Nagy Emese 
Gyöngyvér – a Déri Múzeum 
régészmuzeológusai – tarta
nak előadást. A részvétel díj
talan.  HBN

A párkapcsolati 
nehézségekről

DEBRECEN. Nem veszekszünk, 
hanem fejlődünk címmel 
tart előadást dr. Balogh Klá
ra családpszichoterapeuta 
a Debreceni Református Hit
tudományi Egyetem Kölcsey 
Ferenc termében szerdán 
16.15től. Az ingyenes előadá
son a családpszichoterapeu
ta a párkapcsolat négy fejlő
dési fázisának hozadékáról, 
nehézségéről, feladatairól, 
esetleges elakadásairól beszél 
gyakorlati példákon át.  HBN

Megváltozott 
időben indulnak 
DEBRECEN. A repülőgépme
netrendhez igazodva novem
ber 21én, csütörtökön átme
neti változás lesz az Airport 
1es járatok közlekedésében. 
Ezen a napon a Nagyállomás
ról 4.10kor és 18.20kor, míg 
az Airport Debrecen megálló
helyről 4.25kor és 18.35kor 
indulnak autóbuszok – adta 
hírül a DKV Debreceni Közle
kedési Zrt.  HBN

Demberel Shirchin tartott előadást 
 FOTÓ: UNIDEB.HU

Dr. Balogh Klára családterapeuta 
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Súlyosabb ítélet, de még nincs vége
35 rendbeli életve-
szélyt okozó testi 
sértés kísérletében is 
bűnösnek mondták ki 
az iraki férfit.

DEBRECEN. Az első fokon eljárt 
Debreceni Törvényszék 2019 
januárjában M. N. vádlottat 
bűnösnek mondta ki társtet
tesként elkövetett ember
csempészés bűntettében, és 
ezért őt 4 év 4 hónap börtön
büntetésre és 5 év Magyar
ország területéről történő 
kiutasításra ítélte. A bíróság 
a vádlottat egyrendbeli em
berölés bűntettének kísérlete 
vádja alól felmentette. 

Jelentős súlyosbítás
November 19én a Debrece
ni Ítélőtábla dr. Balla Lajos 
vezette tanácsa a vádlott bű
nösségét további 35 rendbeli 
életveszélyt okozó testi sér
tés bűntette kísérletében is 
megállapította, és hozzátette, 
hogy a vádlott a bűncselek
ményt bűnszervezetben kö
vette el. Ezért M. N. szabad
ságvesztés büntetését 8 évre, 
az országból való kiutasítását 
10 évre súlyosította azzal, 
hogy a szabadságvesztést 
fegyházban kell letöltenie. Az 
ítélőtábla azt is megállapítot
ta, hogy a vádlott feltételes 
szabadságra nem bocsátható.

A harmadfok lehetősége
Az ítélőtábla az eljárásban 
további bizonyítást vett fel, 
igazságügyi szakértőket hall
gatott meg. Megállapította: 

a vádlott célja az volt, hogy 
a szállított személyek az or
szág belsejébe kerüljenek. 
Tisztában volt a létszámuk
kal, az általa vezetett, de 
személyszállításra alkalmat
lan gépkocsi paramétereivel. 
Valamint azzal is, hogy ha 
esetleg belülről kinyitják a 
teherszállító járművet, a bent 
lévők súlyos, életveszélyes 
sérüléseket szenvedhetnek. 
A bíróság enyhítő körülmény
ként vette figyelembe, hogy a 
cselekmény jelentős része kí
sérleti szakban maradt, ezért 
a büntetés kiszabásánál nem 

a középmértéket, hanem az 
enyhébb mértéket alkalmaz
ta. Azonban az ítélőtábla egy 
olyan bűncselekményben 
állapította meg a vádlott bű
nösségét, amiben az első fok 
felmentette a vádlottat, így 
megnyílt a harmadfokú eljá
rás lehetősége, az ügy a Kúri
án folytatódik.

Levegőtlen, ablak nélküli raktér
A törvényszék ítélete szerint a 
holland állampolgárságú vád
lott 2016 decemberében Kö
rösszegapáti külterületén 35 
illegális határ átlépőt zsúfolt 

be a levegőtlen, ablak nélküli 
raktérbe, (további egy ember 
az utasfülkébe szállt be) és 
elindult. Egy menetrend sze
rint arra járó autóbusz utasa 
észlelte a migránsok beszál
lását, és azonnal értesítette 
a rendőrséget. A rendőrjárőr 
a helyszíntől mintegy 8 kilo
méterre, a bejelentést követő 
15 perc elteltével megállította 
a járművet. A személyi ok
mányokkal nem rendelkező 
emberek a raktérben egymás 
mellett szorosan álltak, néhá
nyan a padlón ültek. A raktér 
fémtetején már vastagon állt 

a vízpára, az ajtón gőz áram
lott ki. A belülről egyébként 
nyitható ajtók közelében 
állók szinte kizuhantak a 
járműből. Amennyiben leve
gő semmilyen módon nem 
jutott volna be, a raktérben 
tartózkodó emberek halála 15 
percen belül nagy valószínű
séggel bekövetkezett volna.

A táblabíróság ítélete nem 
jogerős, mivel a vádlott és 
védője felmentés, illetve a 
büntetés enyhítése, egyben a 
letartóztatás megszüntetése 
végett fellebbezett a Kúriá
hoz.  SZT

Első fokon januárban ítélte el a vádlottat a Debreceni Törvényszék    FOTÓ: ARCHÍV

Perzsafák a domb körül
A legtöbb zöldterületi 
és útfelújítás befeje-
zett állapothoz közelít 
a Vénkertben.

DEBRECEN. Öt perzsafát ültet
tek el kedden délután a Sinai 
Miklós utcai parkban, része
ként a Vénkert zöldítésének.

– A városrészben számos 
helyen folyik zöldterület 
vagy aszfaltburkolatfelújí
tás. Többek közt most zajlik 
a Borsosvilla megújítása, kö
rülötte a járdák, ösvények ki
alakítása, és hamarosan átad
juk a sportpályát – mondta el 

Barcsa Lajos alpolgármester. 
A Sinai Miklós utcai park kö
zelében lévő egyik házra mu
tatva elmondta, épp felújítják 
az előtetőt, itt lesz a város be
ruházásában az első zöldtető.

– A park sportpályája majd
nem elkészült, bitumenes a 
burkolat, épp a kerítést csi
nálják. A játszóteret október 
elején átadtuk, a közösségi 
kertet tavasszal indítjuk. A 
dombon jelentős füvesítés, 
cserjésítés volt, most pedig 
fát ültetünk, a dombtető még 
fát és padot kap – sorolta. – A 
Vénkertben összesen 75 fát 
vágtunk ki, ezek szakértői vé

lemények alapján jellemzően 
elöregedettek, testi épségre 
veszélyesek voltak. Elvárá
sunk azonban, hogy a Zöld 
város program részeként, 
ahol kivágunk, ott többet 
ültessünk. Így a Vénkert 94 
fát kap. Emellett 25 ezer 940 
négyzetméteren zöldterület 
újul meg – hangsúlyozta.

Az ültetésben segédkező 
szakemberek elmondták: a 
perzsafa nagyon szép, főleg 
ősszel gyönyörű lombú fa, 
legalább 45 méterre megnő. 
A Vénkertben többek közt 
tölgyeket és mezei juharfákat 
is ültetnek majd.  SZT

Iskolai kalandtúra óvodásoknak
Az iskola pedagógusai 
kalauzolták el a város 
játékos kedvű aprósá-
gait.

DEBRECEN. Harmadik alka
lommal rendezték meg a 
Debreceni Fazekas Mihály 
Általános Iskola „Kaland
ra fel!” elnevezésű játékos 
bemutatkozó délutánját az 
iskolaválasztás előtt álló 
nagycsoportos óvodások és 
szüleik számára. A nagysza
bású programon az iskola 
pedagógusai kalauzolták el a 
város játékos kedvű óvodá
sait szüleik kíséretében, akik 
betekintést nyerhettek az 
iskola mindennapjaiba, meg
ismerhették az iskolában dol
gozó tanítókat, tanárokat és 
az iskola vezetőségét. Játékos 

foglalkozásokon keresztül 
megismerkedhettek a digitá
lis tábla különleges világával, 
hangszereken gyakorolhattak 
és fedezhették fel a hangok 
birodalmát. Meseország, kre
atív sarok, labirintus, angol és 
német nyelvű fejtörők és szá
mos vidám, szórakoztató fel
adat szerepelt a menetleve
leiken, melyet a regisztráció 
után kaptak meg az óvodá
sok, akik a feladatok elvég
zése után minden állomáson 
pecséteket szerezhettek.

Tapasztalatokkal gazdagon
Észrevétlenül szippantot
ták magukba a tudományt, 
és kalandozhattak leendő 
iskolájukban. A Kalandos 
barangolás után jókedvűen, 
tapasztalatokkal és ajándé
kokkal gazdagodva távoztak 

a nagycsoportosok, akiket 
szeretettel vár vissza a Kisfa
zekas szüleikkel együtt a nyílt 
tanítási órákra is szerdán (ma) 
és 2020. január 15én.  HBN

Barcsa Lajos alpolgármester (bal szélen) és Kun András főkertész (jobb 
szélen) is lapátot ragadott  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Megismerkedhettek a digitális 
tábla különleges világával 
  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM358295

DRÁGA IMRE BÁCSI ÉS JOLIKA NÉNI!

Nagyon sok szeretettel köszöntjük 
névnapjuk alkalmából, jó erőt, egészséget, 

hosszú, boldog éveket kívánunk Isten áldásával. 

Szeretettel a Gábor család 
HIRDETÉS
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Projektort vett, 
csomagot ad
POCSAJ. Gyermekeknek aján-
lotta első polgármesteri fize-
tését Pocsaj újdonsült pol-
gármestere, Szőllősi Roland. 
A pocsaji Mesevár és Kikelet 
Óvoda egy-egy projektort ka-
pott ajándékba a faluvezető-
től. Ezzel azonban még nem 
ért véget a jótékonykodás, 
hiszen az értékes ajándékok 
mellé 100 darab mikuláscso-
mag is jár majd az ünnep kö-
zeledtével az óvodásoknak. 
 NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Új óvoda és 
bölcsőde készül
FÖLDES. Hamarosan elkészül 
a pályázati és önkormányza-
ti forrásból épülő óvoda és 
bölcsőde Földesen. A Rákóczi 
utcai létesítményben két új 
épület épült, ahol óvodai cso-
portok, tornaszoba, bölcsődei 
csoport és öltözők is helyet 
kapnak majd. Az épületeket 
korszerű ajtókkal, ablakok-
kal, valamint fűtési és ener-
getikai rendszerrel is ellátják. 
A fűtési rendszer a megyénk-
ben a településen először be-
vezetett termálvizes rendsze-
ren alapul majd. PÉTER IMRE

A burkolatot rakják le a szakembe-
rek az épület előtt  FOTÓ: PÉTER IMRE

Látványos tánc az esten  FOTÓ: N. K. M.

Nincs gázszivárgás, robbanásveszély
A lakosság megnyugo-
dott, akik elmentek, 
visszatértek ottho-
nukba, a kárrendezés 
elkezdődött.

PÜSPÖKLADÁNY. Minderről a 
gázvezetékeket üzemeltető 
FGSZ Zrt. kommunikációs 
szakértője, Taligás Ildikó, il-
letve Tóth Lajos, Püspökla-
dány polgármestere tájékoz-
tatta a Naplót.

Nem volt előjele a robbanásnak
– Kedden délelőtt is kint vol-
tam a gázkitörés helyszínén, 
ahol a szakhatóságok további 
méréseket, kárfelméréseket 
végeztek. A robbanás helyszí-
nét körbekerítették, oda nem 
lehet bemenni. A robbanás 
miatt szétesett vezeték marad-
ványai még mindig szanaszét 
hevernek a területen. Azok az 
FGSZ tulajdonát képezik, idő-
vel elszállítják. A szolgáltató 
helyszíni szakembere elmond-
ta, hogy a gázszolgáltatásban 
nem volt kimaradás – adott 
tájékoztatást a kedd déli álla-
potokról Tóth Lajos. A város-
vezető azt is elmondta, hogy 
a Keleti sor kárt szenvedett 
épületeinek tulajdonosait a 
biztosítók már felkeresték, te-
hát elkezdődött a kárfelmérés. 
A hétfő kora hajnali gázrob-
banás után sokan elhagyták 
otthonaikat, ők már aznap 
reggel visszatértek. A kataszt-
rófavédelem, a gázszolgáltató, 
a rendőrség és a többi segítő 
összehangolt és szakszerű 
munkájának köszönhetően lé-
nyegében a robbanás után két 
órával normalizálódott a hely-
zet a Keleti soron, a városban. 
A védelmi bizottságot nem 

kellett összehívni – tette hozzá 
Tóth Lajos polgármester.

Mint ismeretes, hétfő haj-
nalban, 3 óra körül Püspökla-

dány térségében a nagynyo-
mású gázvezeték felhasadt és 
tűz keletkezett. Taligás Ildikó, 
az FGSZ Zrt. kommunikációs 

szakértője kérdésünkre el-
mondta, hogy a sérült vezeték 
kiszakaszolását, nyomásmen-
tesítését az FGSZ perceken be-
lül elvégezte, megakadályozva 
ezzel a további gázkiáramlást. 
A Katasztrófavédelem szak-
emberei megfékezték a veze-
ték környezetében begyulladt 
növényzet és szalmabálák 
okozta lángokat, ezzel a köz-
vetlen veszély reggel 5 órára 
megszűnt. Gázszivárgás nincs, 
ezt az FGSZ szakemberei és 
a hatóságok gázkoncentrá-
ció-mérővel folyamatosan 
ellenőrzik. A térség fogyasz-
tóinak ellátásában az esemény 
nem okozott kiesést, az FGSZ 
alternatív útvonalakon folya-
matosan biztosítja a gázszol-
gáltatást. A kármentesítés a 
következő napokban is folyta-
tódik, a gázátadó berendezé-

seinek vizsgálatával és a szük-
séges javítások elvégzésével. 
Az esemény okának kivizsgá-
lása az illetékes hatóságokkal 
és külső szakértők bevonásá-
val történik.

Taligás Ildikó kérdésünkre 
elmondta, hogy az esemény-
nek nem volt előjele. A távve-
zetéken történő földgázszál-
lítás tekinthető napjainkban 
a legbiztonságosabb szállítási 
eljárásnak – a vasúti vagy köz-
úti szállítással összevetve -, 
ugyanakkor a távvezetékekben 
szállított földgáz is lehetséges 
veszélyforrást jelent a környe-
zetre nézve. Ezért mindent 
megtesz a vállalat a kockázat 
minimális szinten tartása érde-
kében, a műszaki, biztonsági 
előírásokat betartva üzemeltet-
jük és tartjuk karban a rendsze-
reinket. KOVÁCS ZSOLT

Zene, tánc, ének 
és sok humor 
POCSAJ. Jótékonysági délutánt 
szerveztek a Pocsaji Lorántffy 
Zsuzsanna Általános Iskolá-
ban: az iskola tanulói és felké-
szítőik most is, mint máskor, 
kitettek magukért műsoraik-
kal. November 15-én délután 
2 órától kezdték a jótékony-
sági napot, melyre idén is so-
kan voltak kíváncsiak, a tor-
naterem teljesen megtelt. Az 
iskola tanulói osztályonként 
vagy évfolyamonként zenés, 
táncos, énekes produkciók-
kal léptek fel, melyek mind-
egyike nagy sikert aratott. A 
színvonalas és szórakoztató 
műsorszámokra a gyerekek 
már napok óta gyakoroltak 
tanáraik koordinálásával. Az 
előadások között zumba, ci-
gány, román, német, modern 
és néptánc is megjelent, de 
humoros jelenetet is láthat-
tak a jelenlévők.

A műsor ideje alatt tombo-
lát vásárolhattak, akik nyerni 
szerettek volna, és a büfé is 
várta a vásárlóit szendviccsel, 
üdítővel, süteménnyel. A 
tombolasorsoláson rengeteg 
értékes nyereményt sorsol-
tak, fődíjként egy mobiltele-
fon talált gazdára.  NKM

Aláírásommal elismerem, hogy teljes körűen megismertem a Mediaworks Hungary Zrt. Adatvédelmi tájékoztatót és 
az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadom. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a http://www.mediaworks.hu/
hu/content/adatvedelem, oldalon érheto el. Hozzájárulok ahhoz  igen  nem hogy a Mediaworks Hungary Zrt. 
személyes adataimat marketing céljaira (tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, illetve egyéb tájékoztatás 
- sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi és marketing ajánlatok eljuttatására) felhasználja. és ezzel kapcsolatosan 
engem az általam megadott elérhetőségeken (így postai úton) megkeressen, illetve részemre nyomtatott és/vagy 
online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás vissza-
vonására az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint van lehetőségem.
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem
Részletes játékszabályzat: www.haon.hu/gyermekmosoly
 *az Ön választását kérjük jelölje X-szel.

Szerintem a  számú gyermekmosoly a legszebb

Név: 

Lakcím: 

Telefon: 

Napló-előfizetéssel rendelkezem:   igen      nem

Szavazószelvény

Aláírás: 

JÁTSSZON VELÜNKÉRTÉKES LIBRI NYEREMÉNYEKÉRT!

KERESSÜK A LEGCUKIBB MOSOLYT!
SZAVAZZON A LEGSZEBB GYERMEKRE!
A szavazószelvények beérkezésének határideje: 2019. december 6. 
Beküldési cím: Hajdú-Bihari Napló Szerkesztősége 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10. 
A borítékra kérjük ráírni: Gyermekmosoly 2019.

GYERMEKMOSOLY 2019

25. Demjén Szabolcs
6 HÓNAPOS, DEBRECEN

26. Bökönyi Dániel
8 HÓNAPOS, NÁDUDVAR

27. Boros Norina
14 HÓNAPOS, NÁDUDVAR

A legszebb gyermekmosolyért!
Naponta három gyerkőc 
fotóját közöljük a Haj-
dú-bihari Naplóban.
HAJDÚ-BIHAR. Mi csalhat ebben a 
borongós időben egy kis derűt 
a mi arcunkra is? Egy huncut 
szempár, egy bájos pillantás, 
egy csibészes mosoly…

Október 21-én elindult Gyer-
mekmosoly játékunk első ré-

sze, amelyben vártuk olvasó-
inktól a gyermekeik legcukibb 
vagy éppen leghuncutabb ar-
cocskájáról készült gyermek-
mosolyképeket. Pályázni és 
az online oldalunkon szavazni 
november 8-án 12 óráig lehe-
tett két kategóriában (0–3 éves 
és 4–7 éves korosztály).

Az online szavazások ered-
ménye szerinti kategórián-

ként legjobb 30 kép hármasá-
val megjelenik a lapunkban 
egy szavazószelvényen. 
Innentől a szavazás a nyom-
tatott újságban folytatódik. 
Kategóriánként az első három 
helyezett gyermek értékes 
Libri-gyermekkönyvcsoma-
got fog nyerni.

Szavazzon Ön is a gyerkő-
cökre mindennap!  HBN

Kiállításmegnyitó és 
születésnapi torta
BERETTYÓÚJFALU. Barátok és 
ismerősök körében Az Én 
Városom című kiállításának 
megnyitóján ünnepelte Kocsis 
Csaba 60. születésnapját. A 
KOCSIS 60 alcímet viselő foto-

gráfiákból álló tárlaton a Bella 
Costa étteremben köszöntöt-
ték a jubiláló alkotót. Muraközi 
István, Berettyóújfalu polgár-
mestere a város jelene és múlt-
ja értékeinek megőrzését emel-
te ki a kiállítás képei kapcsán.

A nagyváradi székhelyű 
Euro Photo Art nemzetközi 
egyesület elnöke, Tóth István 
is köszöntötte a kerek évfor-
dulót ünneplő fotográfust. 
Zene, művészet, irodalom: 
ez a hármasság jellemzi a fo-
tográfiában is már több mint 
tizennégy éve alkotó Kocsis 
Csabát – foglalta össze húsz-
éves barátságukra alapozva 
az ünnepelt munkásságát, a 
kiállítást megnyitó Bíró Gyula 
főiskolai oktató  KHSZ

Kocsis Csaba és az ünnepi tortája
 FOTÓ: KOGYILLÁNÉ HALICS SZÓFIA

A tűzoltók hamar eloltották a gázkitörés környezetében fellobbant peremtüzeket  FOTÓK: KOVÁCS PÉTER

A robbanás hőhulláma olvaszthatta le a redőnyöket. Elkezdődött a 
kárfelmérés

35
77

84

HIRDETÉS



6  Hirdetés  
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 20., SZERDA 

HIRDETÉS

TÁVKÖZLÉS

INFORMATIKA

GYENGEÁRAMÚ 
ELEKTRONIKAVEGYIPAR

ERŐSÁRAMÚ 
ELEKTROTECHNIKA

gépészet

Főtámogató:

Találkozzunk
a mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztiválon!

Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atomenergetikai Múzeum

ÉLD ÁT Testközelből a LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET
az atomenergetikai múzeum bemutatóival!

A FIZIKA ATOMJÓ!

A célban a műszaki pálya vár!
2019. november 26. Debrecen

mvm_paks_miapalya-2019_278x412_Debrecen.indd   1 2019. 10. 18.   17:25

348998
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Téli fáradtság: otthon is tehetünk ellene!
Amikor a nappalok en�-
n�ire rövidek, hajlamo-
sak vag�unk a befelé 
fordulásra.

DEBRECEN. Nincs elég napfény, 
ez önmagában is elég ok len
ne a téli fáradtsághoz, de e 
mellé még számtalan dolog 
jön, amitől kimerültnek érez
zük magunkat. Mit tehetünk, 
hogy újra erőre kapjunk? Van 
néhány tippem. 

Töltsük fel magunkat belülről! 
Mindennap szakítsunk időt 
a reggelizésre! Reggelire fo
gyasszunk fehérjében és szén
hidrátban gazdag ételeket! Az 
elveszített folyadékot nem
csak nyáron, a nagy melegben, 
hanem ilyenkor is pótolni kell. 
Ne feledkezzünk meg a napi 
11,5 liter, cukormentes folya
dék elfogyasztásáról! 

A bágyadtság és elesettség
érzés nem betegség, hanem 
hiányállapot, amely rend
szerint akkor lép fel, ha az 
előző nyáron felhalmozott 
energia, ásványianyag és vi
tamintartalékainkat már vég

képp feléltük. Fogyasszunk 
sok zöldséget és gyümölcsöt, 
pótoljuk a vitaminokat! 

Mozogjunk a fáradtság el
len! Tudjuk, hogy a rendsze
res testmozgásnak számos 
pozitív hatása van. Segít ab
ban, hogy energikusabbnak, 
kitartóbbnak, kevésbé fáradt
nak érezd magad és nem 
utolsósorban segíti a jobb al
vást is. 

Pihenjünk eleget! 
 Ha közvetlenül elalvás előtt 
még valamelyik digitális esz
közödet böngészed, csökken 
az alvás minősége, hiszen 
azt kommunikálod az agyad 
felé, hogy még nincs itt a 
pihenés ideje, így miután 
átolvastad az emailt, végig
pörgetted az összes hírfolya
mot, válaszolsz a barátaid
nak valamelyik üzenetküldő 
felületen, csak jóval később 
kezdődik el a hatékony pihe
nési időszak.

Igyekezzünk energiát meg
takarítani azzal is, hogy leg
alább nyolc órát alszunk! 

 FEKÉSHÁZY ESZTER,  
DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUMReggelire fog�asszunk fehérjében és szénhidrátban gazdag ételeket  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Interjú: Spitzmüllerné László Gabriella iskolapszichológussal és Jentzsch Tímea kozmetikussal

Bőrápolás a kamaszkorban
A kamaszkor kezdete 
nehezen határozható 
meg pontosan, de aki 
átélte, tudja: a bőr el-
sőként jelzi a változást.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Test és lé
lek összekapcsolódik, ezért 
két szakembernek tettem fel 
kérdéseimet. Elsőként Spitz
müllerné László Gabriellát, 
gimnáziumunk iskolapszi
chológusát kérdeztem. 

Mil�en tapasztalatai vannak, a 
külsőnk hog�an hat a személ�i-
ségünkre? 
SPITZMÜLLERNÉ LÁSZLÓ GABRI-
ELLA: Vannak, akik szeren
csésebbek és vannak akik 
kevésbé, így a bőrük miatt 
több negatív kritika éri 
őket, amin nem tud 
mindenki köny
nyen felülemel
kedni. Sokaknak 
csökken ilyenkor 
az önbizalma, 
de ezek a diákok 
azt felejtik el, 
hogy erről nem 
ők tehetnek, így 
nem tudnak min
denen azonnal változtatni.

 
Mil�en lelki fol�amatok hathat-
nak ki bőrünk egészségére? 
A stressz nagyon meglátszik 
a bőrünkön. Nem figyelünk 
az étkezésünkre és több 
egészségtelenebb dolgot 
eszünk. A hormonális vál
tozások, lányoknál a menst
ruáció is befolyásolhatja a 
bőr állapotát. Kamaszkorban 
válik fontossá, hogy 
ápolni szeretnénk a 
bőrünket de nem 
mindenki teheti 
meg, hogy jó 
minőségű termé
ket válasszon vagy 
kozmetikushoz 
járjon.

Mil�en lelki hozzáállás 
szükséges a problémás vag� 
hibás bőr elviseléséhez?
Önmagunk el nem fogadá
sának a következménye az 
önbántás, ezért fontos hogy 
fogadjuk el magunkat. Meg 
kell tanulni, hogyan fogad

juk el magunkat úgy, ahogy 
vagyunk, mert valamin nem 
lehet változtatni. Sokan 
használnak sminket is ebben 
a korban, de ez csak álca, a 
természetes szépség sokkal 
fontosabb. Segíthet a környe
zetünk, hiszen nagyban befo
lyásolja a gondolkodásunkat, 
ezért fontos, hogy töreked
jünk a megerősítésre, hogy 
legyen egy olyan barátunk, 

családtagunk, aki segít 
elfogadni magunkat 

és hangsúlyozza 
a bennünk lévő 
értékeket.

A bőrápolás 
kapcsán  Jentzsch 

Tímea kozmetikus 
tanácsát is kértem.

Mel�ek a bőr legfontosabb 
jellemzői a kamaszkorban?
JENTZSCH TÍMEA: A kamaszkor
ban a fiatalok bőre általában 
zsíros, a hormonrendszer fel
borul, ezért a bőr zsírosabban 
működik. Ebben a korban 

sokkal több pattanás és mi
tesszer van az arcunkon.

Mi a legg�akoribb hiba, amit a 
fiatalok elkövetnek?
Maguknak nyomkodják, 
kapargatják, nem megfelelően 
kezelik a pattanásaikat. Sokan 
nem keresnek fel szakembert, 
az internetről tájékozódnak, 
ami nem megbízható forrás, 
és ilyenkor problémák adód
hatnak abból, hogy nem meg
felelő terméket választanak.

Miért és mil�en g�akran érde-
mes kozmetikushoz járni? 
Egyénfüggő, van, akinek 
nincs pattanása mitesszere, 
van, akinek már 1011 éves 
korában is megjelennek, 
ilyenkor már érdemes felke
resni a szakembert. Akinek 
nagyon zsíros a bőre, érde
mes havonta járni. Érdemes 
legalább egyszer felkeresni 
egy kozmetikust, mert ő 
felismeri, milyen a bőr és 
megfelelő kezelést tud rá ja
vasolni, illetve el tud küldeni 

bőrgyógyászhoz is, ha súlyos 
a bőr állapota.

Fiúknak is ajánlott? Fiúk és 
lán�ok bőrápolásában van-e 
különbség?
Nincs különbség a fiúk 
bőrápolásában, maximum a 
szőrnövekedés és borotvá
lás okozta irritáció. Minden 
ugyanúgy ajánlott a fiúknak 
is, tévhit, hogy csak a lányok 
járnak kozmetikushoz.
 TÓTH FANNI,  
 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI  
 BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM

Az erős smink kamaszkorban sokszor csak álca  FOTÓ: PXHERE.COM

Sportoljunk 
ing�enesen!
DEBRECEN. A mai társadal
munk nagy része elég kényel
mes életmódot él. Híradások
ban és újságokban állandó 
téma az elhízás és az ezzel 
járó betegségek, felgyorsult 
világunkba nehéz beiktatni 
egy kis sportot, bár minden
kinek a javára válna.

Erre Debrecenben is van 
lehetőség, és nem kell egy 
fillért sem fizetnünk érte. 
Személyes nagy kedvencem 
a Nagyerdőn pár éve épült fu
tópálya, amin sokan futnak, 
kocognak rendszeresen. Na 
és persze ott van a debrece
niek nagy kedvence, a DEAC 
sportpálya, ahol futni, kosa
razni, focizni és teniszezni is 
lehet. Emellett városszerte 
rengeteg kondiparkot talál
ni, ahol megmozgathatjuk 
testünket és lelkünket is egy
aránt. Természetesen ajánlott 
a szinte mindenki által elér
hető biciklizés és sétálás. Ha 
nincs kerékpárunk, az se baj, 
csak ki kell lépni a szabadba 
és sétálni egyet! Ezt tehet
jük a családdal vagy egye
dül, a lényeg, hogy szabad
ban legyünk és mozogjunk.
 SÓLYOM LÁSZLÓ,  
 DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA 
 SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
 SZAKKÖZÉPISKOLA

Zumbázzunk 
eg�ütt!
DEBRECEN. A zumba latin 
zenére, illetve ritmusokra 
épülő tánc, amely egyben 
fitneszedzés is. Könnyen el
sajátítható, hiszen a mozdu
latok egy koreográfián belül 
ismétlődnek, az aerobik ele
meiből és a különböző latin
táncmozdulatokból állnak 
össze.

A zumbának rengeteg típu
sa van, mindegyik különböző 
oldalról közelíti meg a moz
gást. Van olyan edzés, amit 
a medencében tartanak, de 
lehet kemény guggolások, 
fekvőtámaszok és egyéb test
mozdulatok sorozata is. 

Ha valaki frissen akarja 
magát tartani, illetve a téli 
fáradtságot akarja leküzdeni, 
nagyon jó megoldás a zum
bázás. Több helyen oktatják 
a városban, az osztályom is 
szerencsés helyzetben van az 
iskolában, ugyanis az egyik 
tanárnő felkarolta a zumba 
lehetőségét, így néha tán
colhatunk. Jó kedvet, de
rültséget okoz a tánc, jól ösz
szekovácsolta csapatunkat. 
Szeretünk együtt lenni, a dal
lamos zenére mozogni, s mi
vel fáradhatatlanok vagyunk, 
s hamar elrepül a kétórás kö
zös edzés. Sikerünket az is 
megkoronázta, hogy különfé
le eseményekre is elmentünk 
fellépni, ilyen volt például a 
jó célt szolgáló Jobb Veled a 
Világ! dr. Bagdy Emőke szer
vezésében. Beleszerettem 
ebbe a táncmozgásba, bár 
nem volt nehéz egy jókedvű, 
pozitív és energiabomba ok
tatóval. Mindenkinek csak 
ajánlani tudom ezt a moz
gásfajtát. Mozogjunk, ne szo
morkodjunk, a téli fáradtság 
könnyen leküzdhető!

 MOLNÁR KÍRA,  
 DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA 
 SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
 SZAKKÖZÉPISKOLA

A kevés alvás 
következmén�ei
DEBRECEN. Az, hogy kinek 
mennyi alvásra van szüksége, 
általában életkorhoz, fizikai 
állapothoz köthető. A szüksé
ges alvásmennyiség megha
tározása csak a szakkönyvek, 
lexikonok által lehetséges. 
Ezek definíciója szerint leg
inkább úgy határozható meg, 
hogy a csecsemőknek és kis
gyermekeknek kb. 914, a 
tinédzsereknek 79, a felnőt
teknek 78, míg az időseknek 
általában 7 óra alvásra van 
szükségük ahhoz, hogy kipi
henjék magukat. 

Ha kellőképpen kialusszuk 
magunkat, csökken az egyik 
leggyakoribb stresszforrás, 
a kialvatlanság. A kialvat
lanságnak különböző veszé
lyei vannak, mint például a 
rossz közérzet, ingerültség, 
önkontroll hiánya, a reali
tás mértékének elvesztése. 
Idetartozik az elalvás és a 
koncentrációs zavar, a fi
gyelemzavar, az erőtlenség, 
dekoncentráltság. Kóros ki
alvatlanságra utalhat az alu
székonyság, gyenge látás, a 
vérnyomás leesése, gyenge 
pulzus is.

Hogy mit tehetünk mind
ezek ellen? Talán az a leg
fontosabb, hogy figyeljünk 
önmagunkra, napi beosztá
sunkra, próbáljuk megter
vezni mindennapjainkat, s 
mindezekkel együtt nagyon 
vigyázzunk egészségünkre: 
fontos a sport és a kiegyensú
lyozott étkezés is.

 VIRÁG FRUZSINA BOGLÁRKA,  
 DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA 
 SZAKGIMNÁZIUM ÉS 
 SZAKKÖZÉPISKOLA

A pénztárca nem lehet akadál�a a 
mozgásnak  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

G�erünk!  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Fontos, hogy le-
gyen egy olyan 
barátunk, családta-
gunk, aki segít elfo-
gadni magunkat.  
SPITZMÜLLERNÉ LÁSZLÓ 
GABRIELLA
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A baleseti statisztikát boncolgatják
Új, interaktív alkal-
mazást készített a 
Központi Statisztikai 
Hivatal, amihez bárki 
hozzáférhet.

BUDAPEST, NYÍREGYHÁZA. Elké
szült a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) „Személysérü
léses közúti közlekedési bal
esetek” nevű új, tematikus és 
interaktív alkalmazása. 

Árulkodó térkép
Amellett, hogy a látványos 
interaktív térkép segítségével 
könnyedén kereshetővé teszi 
a statisztikai adatokat, össze 
is foglalja az adott időszak 
baleseti információit, ame
lyek módszertani megjegyzé
sekkel együtt érhetőek el az 
oldalon.

A KSH által készített új al
kalmazásnak köszönhetően 

minden felhasználó tájéko
zódhat az Országos Rend
őrfőkapitányság 2015–2018 
közötti időszakra vonatkozó 
adatai alapján a közúti köz
lekedési balesetek témakö
rében. 

Megtudhatjuk például, 
hogy hány balesetet okoztak 
ittas befolyásoltságból, és a 
balesetek kimeneteléről is ké
pet kaphatunk. A térkép azt is 
megmutatja, hogy azok mely 
útszakaszokon sűrűsödnek. 
Lehetőség van napi bontás
ban is szűrni az adatokat, így 
látható, hány személysérü
léssel járó közúti közlekedési 
baleset történt egyegy nap
tári napon.

– A KSH szándéka a lakos
ság teljes körű tájékoztatása 

és a rendelkezésre álló ada
tok közérthetőbbé tétele. 
Ezért a hivatal több látványos 
és az adatállományok meg
értését segítő infografikát 
készít, melyekbe jól illeszke
dik a személyi sérüléseket, 
közúti közlekedési balesete

ket bemutató interaktív meg
jelenítés is. Így a személyi 
sérüléssel járó közlekedési 
balesetekre vonatkozó – a 
nyilvános adatbázisainkból 
elérhető – adatokat a koráb
biaknál sokkal szemlélete
sebben, közérthetőbb módon 

képes bemutatni a hivatal 
– fejtegette érdeklődésünkre 
Cseh László kommunikációs 
osztályvezető. 

– Az adatvizualizáció célja 
többek között az, hogy fel
hívja a figyelmet például a 
biztonsági öv használatának 
fontosságára. A hivatal bal
esetmegelőzési funkcióként 
is tekint az alkalmazásra, 
melynek használói gyors át
tekintést kaphatnak a 2015 és 
2018 között Magyarországon 
történt közúti balesetekről. 
Magyarországon 66 398 sze
mélysérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset követke
zett be az ominózus időszak
ban. 

Egy hosszabb, csökkenő 
tendenciát mutató időszak 
után 2012 óta újra növekedni 
kezdett a balesetek száma. 
Mindez azzal is összefügg, 
hogy egyre több autó fut a 
magyar utakon, mivel a leg
több balesetet a személygép
kocsivezetők okozzák. Az 
interaktív térkép a KSH hon
lapján érhető el.

A közút veszélyes üzem
– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy tisztában legyenek az 
őket érintő adatokkal az ál
lampolgárok. Legalább olyan 
lényeges a közlekedéssel fog
lalkozni napi szinten, mint 
például a meteorológiával. 
Ráadásul a kettő hatással van 
egymásra. Aki frontérzékeny, 
annak az egészségi állapota 
kihat a vezetésére is – mond
ta Bordás Béla közlekedési 
és baleseti tudósító, Nyír
egyháza városgondnoka. – A 
Központi Statisztikai Hivatal 
baleseti statisztikáját én is 

átböngésztem, és tanulságos 
volt. 

Egyre többen rendelkeznek 
gépjárművel, és sokan nem 
mérik fel a súlyát annak, hogy 
a közút mennyire veszélyes 
üzem. Még nem terjedt el kel
lőképpen annak a kultúrája, 
hogy ha nem muszáj kocsiba 
ülni, akkor célszerű igénybe 
venni a tömegközlekedést.

 LTL

Egyre többen rendelkeznek gépjárművel, és sokan nem mérik fel a súlyát annak, hogy a közút mennyire veszé-
lyes üzem  FOTÓ: INTERNET

Aki frontérzékeny, 
annak az egészsé-
gi állapota kihat a 
vezetésére is. 
BORDÁS BÉLA

Fekete péntek délután
Az utóbbi évek adatai alapján 
a legtöbb baleset pénteken
ként délután 4 és 5 óra között, 
a legkevesebb vasárnapon
ként történik. Az év legveszé
lyesebb hónapjai a július és az 
augusztus. Ha már megtör
tént a baleset, a biztonsági öv 
használata meg tudja akadá
lyozni a súlyos vagy halálos 

sérülést. A 2018ban meghalt 
468 járművezető és utas kö
zül 268an (57 százalék) nem 
használták a biztonsági övet. 
A súlyos sérüléssel járó bal
esetek esetében ez az arány 
rosszabb: a súlyosan sérültek 
62 százaléka nem volt beköt
ve a baleset bekövetkezése
kor.

A statisztika olyan, mint a 
bikini: sokat megmutat, de 
a lényeget eltakarja. Aki az 
adatokat gyűjti, kezeli, fel
dolgozza és következteté
seket von le belőle, joggal 
fejezheti ki a nemtetszését, 
hiszen ez a hangyaszorgal
mat és végtelen türelmet 
igénylő munkájának a becs
mérlése. A baleseti statisz
tika kifejezetten tanulsá
gos kimutatás, tökéletesen 
alkalmas az elrettentésre. 
Több mint 3,5 millió autó 
járja az utakat, ami komoly 
kockázati tényező. Érdemes 
élni a lehetőséggel, stírölni 
az árulkodó „bikinit”, mert 
ha emiatt óvatosabban, kö
rültekintőbben vezetnek, és 
ezáltal akár egy emberéletet 
is megmentenek, már meg
érte a „számháború”.  
 LADÁNYI TÓTH LAJOS

SZUBJEKTÍV
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Tudni kell talpra állni. Az ember egyetlen vég-
zetes hibája, hogy nem tanul a kudarcokból.

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő Montreal Impact vezetőedzőjévé nemré-
giben kinevezett Thierry Henry beszélt a Monaco kispadján eltöltött sikertelen időszakáról is

1,82
A Brazil Nagydíjon a Red Bull 
1,82 másodperc alatt cserélte 
ki Max Verstappen kerekeit 
a bokszkiállás során, ezzel 
megjavítva korábbi rekordját.
A korábbi csúcsot egy 1.88-as, 
az idei Német Nagydíjon vég-
rehajtott kerékcserével tar-
totta a Red Bull, ezt sikerült 
most megjavítani hat század-
dal. A Red Bull mellett eddig 
csupán a Williams tudott két 
másodperc alá menni kerék-
cserélés terén.

Luis Enrique  
a kapitány újra
LABDARÚGÁS. A Spanyol Lab-
darúgó-szövetség elnöke,  
Luis Rubiales bejelentette, 
Luis Enrique visszatér a vá-
logatott kispadjára. A Bar-
ca korábbi trénere a nyáron 
mondott le posztjáról, helyét 
segítője, Robert Moreno vet-
te át. Két hónappal később 
Luis Enrique 9 éves kislánya 
hosszan tartó betegség után 
elhunyt. Moreno jelezte, ha 
Luis Enrique készen áll a visz-
szatérésre, örömmel átadja 
neki a csapat irányítását, s is-
mét pályaedzőként segíti őt.

Kundrák Norbert is 
játszott a Puskásban
LABDARÚGÁS. Az U21-es ma-
gyar labdarúgó-válogatott 
idei utolsó felkészülési mér-
kőzését Ausztria ellen játszot-
ta hétfő este a Puskás Aréná-
ban, ahol 12 ezer néző előtt 

léptek pályára a csapatok – 
emlékeztet rá a dvsc. hu. 

A találkozón Kundrák Nor-
bert is szerepet kapott, a 
DVSC támadója a 74. percben 
állt be csereként.

Az első félidő hajrájában 
egy szöglet után az osztrákok 
szerezték meg a vezetést. A 
2. játékrészben lendületeseb-
ben futballoztunk, de ez nem 
volt elég az egyenlítéshez, így 
maradt a 0–1.

„Nagyon remélem, hogy 
ezzel a hat mérkőzéssel letud-
tuk a felkészülési időszakot, 
és jövő márciustól eredmé-
nyesebben fogunk játszani, 
több gólt fogunk rúgni – nyi-
latkozta Gera Zoltán szövet-
ségi edző.  HBN

Csak bejött a papírforma
Sorsdöntő mérkőzést 
vívott a magyar válo-
gatott az Eb-selejtezők 
utolsó fordulójában, és 
kikapott Walesben.

LABDARÚGÁS. A képlet egysze-
rű volt kedden este a cardiffi 
stadionban: amelyik csapat 
nyer Wales és Magyarország 
válogatottjai közül, az kijut a 
2020-as Európa-bajnokságra. 

Az esetleges iksz akkor ked-
vezett volna nekünk, ha a má-
sik találkozón Szlovákia nem 
tudja legyőzni hazai pályán 
Azerbajdzsánt. Ebben azért 
nem volt érdemes túlságosan 
bíznunk, azaz győzelmi kény-
szerben játszott Marco Rossi 
együttese.

Hamar bajba kerültünk
A 15. percben máris bajba ke-
rültünk, Gareth Bale remek 

beadását a betliző védők kö-
zepette Ramsey fejelte Gulá-
csi hálójába.

Rosszul alakult a forgató-
könyv, noha nem volt telje-
sen váratlan az események 
ilyetén alakulása.

A félidő második felében 
Szoboszlai, majd a kipattanó-
ból Sallai hagyott ki ziccert, 
de nagy kár volt érte!

A szünetre egygólos hazai 
vezetéssel mentek a felek.

Ramsey újra
Nem kezdődött jól a második 
játékrész sem számunkra, 
ugyanis a Juventus légiósa, 
Aaron Ramsey egy szabadrú-
gást követően közelről újra a 
hálóba talált. Így már hármat 
kellett volna lőniük a mie-
inknek... Ráadásul a szlová-
kok vezettek hazai pályán, 

azaz egyelőre a döntetlen 
sem lett volna jó a mieink-
nek.

A házigazdák sokkal jobbak 
voltak ezen az estén, a ma-
gyar drukkerek nem nagyon 
tudtak miben bízni.

James a 66. percben alig 
tekert a bal felső sarok felé, 
majdnem bement ez is. Ellen-
ben nekünk nem volt helyze-
tünk a szünet után.

A folytatásban erőlködött a 
fehér mezes magyar alakulat, 
de Wales kontráiban több volt 
a veszély.

A vereség azt jelenti, hogy 
a magyar labdarúgó-válo-
gatott a Nemzetek Ligája 
elődöntőjében leszünk ér-
dekeltek, s annak a döntő-
jét megnyerő gárda még ott 
lehet a jövő évi Európa-baj-
nokságon.  TN

Bár Szoboszlai Dominik (fehérben) lábában ott volt az egyenlítés az első félidőben, a vége sima hazai siker lett  FOTÓ: MTI/KOVÁCS TAMÁS

A 4. kalapból várhatják a sorsolást
Csütörtökön 11 órakor 
kiderül, kik lesznek a 
DVSC ellenfelei.
KÉZILABDA. Lehullt a lepel, 
nyilvánosságra hozta az Eu-
rópai Kézilabda Szövetség 
(EHF) az EHF-kupa csoport-
körének kiemelését. A DVSC 
Schaeffler ennek megfelelően 
a negyedik kalapból várhatja 
a csütörtök délelőtti sorso-
lást.

Siófok, Érd elkerülve
Az első kalapba a négy 
BL-csoportnegyedik, azaz a 
horvát Podravka Koprvinica, 
a lengyel MKS Lublin, a né-
met Bietigheim és a cseh Ba-
nik Most került.

A második kalapból várhat-
ja a sorsolást a Siófok az Érd, 
a Herning-Ikast és a Kastamo-
nu Belediyesi. A szövetség 
tájékoztatójából kiderült, a 
sorsoláson egyazon ország 
csapatai nem kerülhetnek be 
ugyanabba a kvartettbe, ezért 

a Loki biztos elkerüli a Siófo-
kot és az Érdet, így a második 
kalapból csak a dán Herning 
Ikast vagy a török Kastamonu 
Belediyesi lehet a piros-fehé-
rek ellenfele.

Esélyes, hogy román ellenfél
A harmadik kalapba került a 
német Thüringer HC az orosz 

Lada Togliatti, valamint két 
román csapat, a Brassó és a 
Magura Cisnadie, tehát innen 
nagy valószínűséggel a kele-
ti szomszédunkból érkezik 
majd az ellenfél.

A negyedik kalapba a Debre-
cen mellé két dán és egy nor-
vég együttes, az  Odense, a Ko-
benhavn Handball, valamint 

a Storhamar került, így ezek a 
gárdák sem lesznek a csoport-
körben az ellenfelek  között.

A sorsolást csütörtökön 11 
órától tartják Bécsben.  HBN

Vantara-Kelemen Éváék (pirosban) jó sorsolásban bíznak  FOTÓ: KOVÁCS P.

Új úton indul el Fucsovics Márton  FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD

Kundrák Norbert  FOTÓ: NS/T.H.

Fucsovics Márton két 
magyarral dolgozik
TENISZ. A legjobb magyar te-
niszező, Fucsovics Márton 
Jancsó Miklóssal és Nagy 
Zoltánnal állapodott meg a 
2020-as szezonra, amit a do-
hai ATP-tornán kezd el.

Fucsovics bejelentette, a 
következő szezonban az em-
lített két magyar szakember-
rel dolgozik, és mellettük Vas-
kó Balázs kondiedző lesz még 
a csapat tagja, illetve keresik a 
fizioterapeutát is a stábba.

„Az idén sok problémám 
volt az edzőkérdéssel kap-
csolatban, hiszen előbb szer-
ződést bontottunk Sávolt At-

tilával, majd a francia Olivier 
Taumával nem működött jól 
a munka, hiszen hol velem 
tudott utazni, hol nem. Jövő-
re szeretném megoldani ezt a 
problémát, és azt, hogy leg-
alább huszonhat versenyen 
legyen velem tréner. Éppen 
ezért döntöttünk úgy, hogy 
két szakemberrel állapodok 
meg” – így az MTK sportoló-
ja, aki mindenképpen magyar 
edzőt keresett, mert így nem 
fordulhat elő, hogy a külföldi 
szakember hazautazik a csa-
ládjához, ő pedig tréner nél-
kül készül itthon.  HBN

DEAC: ezúttal a Magyar 
Kupában lépnek jégre
A MAC Újbuda együtte-
se érkezik szerdán este 
a Debreceni Jégcsar-
nokba az MK-meccsre.

JÉGKORONG. Újabb megméret-
tetés vár a DEAC jégkorong- 
csapatára a hét közepén: 
szerdán 18.30-tól a MAC Új-
budával csap össze a Magyar 
Kupában.

A selejtező előző köréből 
könnyen lépett tovább a cí-
visvárosi alakulat, október 
végén a Hokiklub Budapestet 
idegenben 8–1-re verték Da-
vid Musial tanítványai, majd 

az egy héttel későbbi vissza-
vágón 3–3-at játszottak ellen-
felükkel.

A vendégek a szlovák 
Tipsport Ligában szerepel-
nek, a legutóbbi bajnokság-
ban a kilencedik helyen vé-
geztek.

A DEAC az elmúlt hétvégén 
Erdélyben játszott két Erste 
Liga-meccset is, a Gyergyót 
4–2-re legyőzte, majd a Coro-
na Brasov vendégeként 4–3-
as vereséget szenvedett.

A MAC Újbuda és a Debre-
cen párharcának visszavágó-
ját január 5-én rendezik meg 
a Tüskecsarnokban.  HBN

A kalapok
1. kalap
Podravka Koprivnica (horvát)
Baník Most (cseh)
Bietigheim (német)
Perla Lublin (lengyel)

2. kalap
Herning-Ikast (dán)
Érd
Siófok
Kastamonu Belediyesi GSK (török)

3. kalap
Thüringer HC (német)
CSM Corona Brasov (román)
Magura Cisnadie (román)
Lada (orosz)

4. kalap
Köbenhavn Handball (dán)
Odense (dán)
DVSC
Storhamar (norvég) MCDMDSK

A tények
Eb-selejtező
Wales–Magyarország 2–0 (1–0) 
Cardiff City Stadium, 31 ezer néző 
V.: Hategan (román)
Wales: Hennessy – Roberts, Lockyer, Mepham, Davies – Ramsey, Morrell (Ampa-
du 50.), Bale, Allen – James, Moore. 
Magyarország: Gulácsi – Lovrencsics, Barát, Lang, Nagy Zs. – Dzsudzsák (Varga 
72.), Pátkai, Szoboszlai, Nagy Á. (Kovács 60.), Sallai (Holender 83.) – Szalai. 
Gól: Ramsey (15., 47.). Sárga lap: Pátkai (66.), Kovács (71.), Lockyer (72.)
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Röviden

Tizenkét éremmel 
térhettek haza
KÜZDŐSPORT. Egy nádudvari 
viadalon járt nemrégiben a 
Debreceni Bázis Sport Klub 
Egyesület tízfős kick-box csa-
pata. A cívisvárosiak szépen 
helytálltak a rangos esemé-
nyen, és végül három arany-, 
hét ezüst-, illetve két bronz-
éremmel tértek haza. A klub 
elnöke és egyben edzője, 
György Zoltán két sportoló-
jukat, Demeter Gergőt és Kiss 
Bencét emelte ki külön a ver-
seny után.  HBN

Kiváló időpontban 
a Tour de Hongrie

KERÉKPÁR. Két nappal a Giro 
d’Italia harmadik, egyben 
utolsó magyarországi szaka-
sza után rajtol jövő májusban 
a Tour de Hongrie országúti 
kerékpárverseny. A Nemzet-
közi Kerékpáros Szövetség 
(UCI) elfogadta a szervezők 
kérelmét, így jövőre kiváló 
időpontban, 2020. május 13. 
és 17. között rendezik a Tour 
de Hongrie-t.  MTI

Tábort rendeznek 
az alapító emlékére
HARCMŰVÉSZET. Emléktábort 
rendez az előttünk álló hétvé-
gén az Asahi Aikido Klub SE, 
az apropó az egyesület alapí-
tójának, Oláh Gyula halálának 
a 11. évfordulója. A Gollob 
Szabolcs vezetésével tartandó 
edzések szombaton 10 órakor 
kezdődnek Debrecenben, a 
Napraforgó Waldorf Iskola tor-
natermében, vasárnap 9.30-
tól délig lesz tréning.  HBN

Befejezték az 
Olimpiai Stadiont
SPORT. Az 1,25 milliárd dollá-
ros létesítményt hivatalosan 
december 21-én adják át To-
kióban. A 68 ezer fő befoga-
dására képes aréna az 1964-
es Olimpiai Stadion helyén 
épült, itt tartják majd a nyitó- 
és a záróünnepséget.  MTI

Három román kézis 
is doppingolt?
KÉZILABDA. Doppingolással 
gyanúsít a román Nemzeti 
Doppingellenes Ügynökség 
három román kézilabdázót, 
aki tagja a Japánban sorra ke-
rülő olimpiai kvalifikációs vi-
lágbajnokságon a magyarok-
kal egy csoportban szereplő 
román válogatott keretének. 
Az alapembernek számító 
Bianca Bazilu, Cristina Laslo, 
valamint Daria Bucur egy int-
ravénás lézerkezelésen vet-
tek részt, amit tiltanak.  MTI

A Hortobágyon át  FOTÓ: M. I.

Cristina Laslo  FOTÓ: AFP

Kevesebb mint egy perc kellett neki
Kálucz Martin, a debre-
ceni fenegyerek most 
sem lacafacázott so-
kat, azonnal lerendezte 
tunéziai ellenfelét.

KÜZDŐSPORT. Újabb sikerrel 
megvívott ütközeten van túl 
Kálucz Martin: a Taskó Figh-
ting harcosa egy hónapon be-
lül harmadszor lépett kötelek 
közé, és ezúttal sem vallott 
szégyent. 

Múlt hétvégén a BOK Sport-
csarnokban, a TEK Budo- és 
Küzdősportgálán volt jelené-
se Kálucznak, aki MMA-sza-
bályrendszerben vívott meg 
a tunéziai Ayoub Ghraidia 
ellen. Lókodi Attila tanítvá-
nya ezúttal sem töltött túl sok 
időt a szorítóban, kevesebb 
mint egy perc alatt feladásra 
kényszerítette riválisát. 

Lerúgta volna
– Méltó befejezése volt ez 
a gála az évnek, a szerve-
zés kifogástalannak bizo-
nyult, ahogy idén végig, úgy 
legutóbb is nívós rendez-
vénynek lehettem a részese 
– kezdte mondandóját a köz-
ismerten bevállalós fighter, 
aki arra is kitért, milyen volt 
maga a csata.

– Már az elejétől fogva nem 
volt szimpatikus a tunéziai, 
ugyanis ahogy nyújtottam 
a kezem, hogy üdvözöljem, 
ő egyből le akart rúgni. Nem 
történt sok ütésváltás köz-
tünk, csak vagy három, az 
első hibáját kihasználtam, és 
egy hátsó fojtással el is intéz-
tem. Örülök, viszont egy kis 
csalódottság is van bennem, 
hiszen jó lett volna egy kicsit 
hosszabb és látványosabb 
ütközetet vívni – részletezte 
Kálucz. 

A debreceni harcos idei 
mérlege hibátlan, hat mecs-
cséből mindet megnyerte, és 
külön büszke rá, hogy mind-
annyiszor több ezer ember 
előtt, színvonalas rendezvé-
nyeken bizonyíthatott.

Nagyon csábítják
– Korábban is volt már ha-
sonlóan sikeres évem, csak 
aztán jött a kéztörés, ami 
után többen is azt mondták, 
jobb lenne, ha befejezném. 
Most eljutottam oda, hogy 

a károgók sem tudnak mibe 
belekötni, ami jó érzés – fo-
galmazott.

Kálucz legutóbb azt nyilat-
kozta, pihenésre van szüksé-
ge, mind mentálisan, mind 
pedig fizikálisan, így a pesti 
viadal lesz 2019-ben az utol-
só megmérettetése. Ám, na-
gyon csábítják a december 
13-án esedékes Cage Figh-
tingra, a szlovákiai Komá-
romba. Martin gondolkodik 
rajta, hogy bevállalja-e az 
újabb ütközetet, de jelenleg 

inkább afelé hajlik, hogy ne-
met mond.

Most a jól megérdemelt 
pihenésé lesz a főszerep, de 
közben persze az edzésekről 
sem feledkezik meg a cívisvá-
rosi harcos, hiszen sokat kell 
erősítenie ahhoz, hogy meg 
tudja tartani ütőerejét.

A beszélgetés során Kálucz 
azt is megjegyezte, számára a 
mentális felkészülés sem szo-
kott gondot okozni, mivel nyu-
godt természet, és az egészet 
szórakozásként fogja fel.  SZADÓ

Lókodi Attila (balról), Kálucz Martin, Taskó Rodrigó és Gönczi János közösen örült az újabb sikernek  FOTÓ: FACEBOOK

Liu Shaolin Sándor (balra) és Liu Shaoang is Debrecenben küzd majd 
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Telt házas versenyre 
készülnek a Főnixben
Eb: látványos show-ele-
mekkel is készülnek a 
szervezők.
GYORSKORCSOLYA. Lassan a cél-
egyenesbe fordulunk a január 
24. és 26. közötti debreceni 
Európa-bajnokság előtt: a 
szervezőbizottság vezetésé-
vel zajlanak az előkészületek 
– Debrecenben és Budapesten 
egyaránt – számolt be róla a 
hunskate.hu.

Magasan a léc, hiszen 
2019 januárjában Dordrecht 
fantasztikus kontinensvia-
dalt rendezett, ám ahogyan 
sportolóink számára nincs 
lehetetlen, úgy a szerve-
zők számára sem: látványos 
show-elemekkel, a nézők és 
szurkolók szórakoztatását 
szolgáló betétprogramokkal 
tarkított versenyt álmodtak 
meg a Főnix Csarnokban.

A múlt hét végén megtartott 
sajtótájékoztatón Kósa Lajos, a 
Magyar Országos Korcsolyázó 
Szövetség elnöke egyértelmű-
sítette, hogy bár szó sincs arról, 
hogy a magyar short track vá-

logatott ne venné komolyan a 
világkupa-sorozatot, valamint 
a szezon végi világbajnoksá-
got, de az idény legfontosabb 
versenye a januári, debreceni 
Európa-bajnokság lesz.

„Terveink szerint telt házas 
versenyt rendezünk januárban 
a Főnix Csarnokban, ám ez 
nem az a sportág, és képvise-
lői nem azok a sportolók, akik 
megijednek a kihívásoktól, és 
akik összeroppannak a hazai 
pálya miatt. Féljenek inkább a 
riválisok, hogy a világ legjobb-
jait, vagyis a mieinket hazai kö-
zönség előtt kell legyőzniük” – 
fogalmazott az elnök.

„Április utolsó napján tesz-
teltük a jeget a Főnix Csar-
nokban, akkor a versenyzők, 
és a Nemzetközi Korcsolyázó 
Szövetség képviselője is elé-
gedetten nyilatkoztak, azért 
dolgozunk, hogy januárban is 
legalább olyan minőségű jég-
en versenyezhessenek Euró-
pa legjobbjai, mint áprilisban 
– tette hozzá Becsky András, a 
Debreceni Sportcentrum ügy-
vezetője.  HBN

Az első hibáját 
kihasználtam, és 
egy hátsó fojtással 
el is intéztem. 
KÁLUCZ MARTIN

35
47

56
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Alig több mint 40 
négyzetméterre futja
Az Otthon Centrum 
megnézte, mekkora 
albérletre elég a nettó 
átlagkereset a régió-
központokban.

DEBRECEN. Augusztusban a 
bruttó átlagkereset 358 900 
forint volt – írja a KSH minap 
publikált tájékoztatója. Az 
Otthon Centrum (OC) meg-
nézte, mekkora albérletre 
elég a nettó átlagkereset a 
fővárosban és a vidéki régió-
központokban.

Tíznél is magasabban
A nemzetközi szakirodalom-
ban a nettó jövedelem legfel-
jebb 40 százalékát tekintik a 
lakhatásra fordítható keret-
nek, azok, akik ennél maga-
sabb arányban kénytelenek 
bevételeiket erre a célra köl-
teni, a lakhatási szegénység 
kategóriájába esnek. Az in-
gatlanpiaci cég adatai szerint 
az idei év első kilenc hónap-
jában a pesti belső kerüle-
tek mellett jó néhány külső 
kerületben is 10 százaléknál 
magasabb mértékben nőtt az 
átlagos négyzetméterenkénti 
albérleti díj, míg a vidéki vá-
rosok közül Győr, Debrecen 
és Miskolc albérletei drágul-
tak jelentősebben. 

Rezsire 83 ezer
A KSH által publikált adatok 
értelmében augusztusában a 

teljes munkaidőben alkalma-
zásban állók nemzetgazdasá-
gi szintű nettó átlagkeresete 
kedvezményekkel együtt 246 
ezer forint volt.  Ennek az 
összegnek a 40 százaléka 98 
ezer forint, ebből 15 százalé-
kot lecsípve a rezsire 83 ezer 
forint marad.

Az OC által közvetített ki-
adó fővárosi lakások fajlagos 
egy négyzetméterre vetített 
havi díjával számítva a tégla-
építésű társasházban legfel-
jebb 30-35 négyzetméteres 
lakást lehet bérelni a külső 
pesti kerületekben, a budai 
oldalon és a belvárosban ez 
a keret legfeljebb 24-27 m2-re 
elegendő, akkor, ha valaki ön-
állóan bérel. 

Pécsett 54
Az egyedül lakást bérlő át-
lagos jövedelműek Székes-
fehérváron és Győrben csak 
35 négyzetméteres lakást, 
Debrecenben 41, Miskolcon 
44, Szegeden 50, Pécsett 54 
négyzetméteres lakást tud-
nak bérelni, ha panelbe köl-
töznek, akkor ennél átlago-
san félszobával nagyobbra is 
futja. 

A kétkeresős átlagjövedel-
mű pár Pécsett és Szegeden 
akár 3 szobás lakást is kap 
a pénzéért, de az albérlet 
szempontjából drágábbnak 
számító Győrben is legalább 2 
szobás lakást bérelhet – olvas-
ható az OC honlapján. HBN

Nincs könnyű helyzetben, aki egyedül él albérletben  FOTÓ: AFP

Praktikák hangyák ellen
Néhány egyszerű prak-
tika, amivel úrrá lehe-
tünk a hangyainvázión.
DEBRECEN. Nem túl örömteli 
látvány, amikor felfedezzük, 
hogy szorgos kis szomszédok 
költöztek be a környékre, és a 
repedésekből kiindulva amo-
lyan önkéntes takarítóbrigád-
ként elszállítják a földön 
landolt morzsákat, ételdarab-
kákat. 

Liszt, fahéj és citrusok
Mivel sokan – némileg joggal 
– irtóznak a vegyszerektől, a 
lakaskultura.hu oldal ajánl 
pár alternatív lehetőséget, 
hogy megszabaduljunk a 
hangyáktól. Hintsünk egy kis 

lisztet vagy fahéjat a konyha-
szekrény köré vagy az ablak 

réseihez. A liszt és a fahéj 
mellett a kalcium-karbonát, 
azaz a kréta is a hangyák el-
lensége, így azzal is próbál-
kozhatunk.

A hangyák nem kedvelik a 
citrusok friss illatát. Spriccel-
jünk citromlevet az ablakhoz, 
a konyhaszekrény aljához, 
vagy a fal repedéseihez. He-
lyezzünk citromkarikákat a 
hangyák vonulási területeire, 
ezzel megtörjük a hangyák 
vonulási útjait, és vissza-
vonulásra kényszeríthetjük 
őket.

Cukor helyett gyógynövények
A cukor illatát már kilométe-
rekről kiszagolják a hangyák, 
éppen ezért érdemes zsályát 

vagy babérlevelet is tartani 
a kamrában, ezek ugyanis 
elnyomják a cukor illatát, és 
kevésbé vonzóak a hangyák 
számára.

Szódabikarbóna, levendula
Keverjünk össze 1:1 arányban 
porcukrot és szódabikarbó-
nát. A kapott mixet tegyük 
apró tálkákba, ezeket pedig 
tegyük le a hangyák meglévő 
vagy lehetséges vonulási út-
vonalára.
A sokoldalú gyógynövény a 
hangyák ellen is bevethető: 
csepegtessünk levendulaaro-
mát a ház vagy lakás betö-
rési pontjaira, így a hangyák 
messziről el fogják kerülni az 
otthonod.  HBN

Nem szeretik a levendula illatát
 FOTÓ: SHUTTERSTOCK

8 lakásos társasházban 
(földszint, emelet, 

tetőtér) 
63, 77, 101 m2-es, 

a földszinten saját 
udvarésszel rendelkező 

LAKÁSOK 
közvetlenül a 

beruházónál leköthetők! 

Ár: 36,1 millió Ft-tól.

Debrecenben a Lóskúti utcán

Érdeklődni: 06-30-315-38-42 
vagy 06-20-352-78-86 35

77
00

DEBRECEN, NAGYERDEI KÖRÚTON 

2004-ben épült társasházban 100/82 m2-es, 
nappali + 3 szoba, étkező + konyha, 

2 fürdőszobás + tároló, gáz-cirkó fűtésű, 
teljes körűen felújított, nagyon szép lakás 

zárt udvaros társasházban eladó.  
Ár: 46,9 M Ft.  Garázs vásárolható, de nem kötelező. 

Tel.: 20/955-2411 35
24

93

356869
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Hegyen-völgyön át
Meredek lejtők, csodá-
latos panoráma és ked-
ves helyiek fogadják a 
turistákat Ausztriában. 

SANKT ANDRÄ. Hazánkból na-
gyon sokan keresik fel Auszt-
ria egyes nevezetes városait, 
és nem csak a téli hónapok-
ban közkedvelt úti cél. Mint 
tudjuk, területének nagyobb 
részét magashegységek al-
kotják, de persze találhatunk 
medencéket, alacsonyabb 
dombvidékeket is, melyeket 
a turisták ugyanúgy szeret-
nek bejárni. Juhász Csilla még 
szeptemberben járt a káp-
rázatos vidéken, kereszt fia 
edzőmérkőzése miatt utazott 
a Wolfsbergi járásban fekvő 

Sankt Andrä osztrák város-
ba, ahol négy felejthetetlen 
napot tölthetett. – Csodálatos 
időt fogtunk ki a családdal, 
száraz, napos időszak volt 
szeptember közepén, ami 
azért sem volt hátrány, mert 
autóval közelítettük meg a 
hegyvidéket. Ausztria köny-
nyen elérhető akár vonattal, 
busszal, autóval is, kiépített 
utak vannak, néhány órán be-
lül már a Bécsi-medence kö-
zelében tudhatjuk magunkat. 
Többen télen gondolkodnak 
el ausztriai úton, amit meg is 
értek, a hófedte hegyek gyö-
nyörű látványt nyújtanak, 
azonban csak olyanoknak 
ajánlom, akik rutinos, jó ve-
zetők. A határig „zökkenő-
mentes” az utazás, viszont 

utána jönnek a szerpentinek, 
a lejtők és a meredek szaka-
szok, amelyek sokak számára 
izzasztóak lehetnek – kezdte 
a beszámolót.

Pazar kilátás
Ausztriában megannyi látni-
való található: várak, kasté-
lyok és templomok várják az 
érdeklődő szemeket. Csillá-
éknak nem volt arra idejük, 
hogy bejárják az egész vidé-
ket, ezért is érzi úgy, hogy 
biztosan vissza fog térni a 
természeti kincsekben gaz-
dag tájra. – Márk focimeccsére 
utaztunk több száz kilomé-
tert, ami igazi családi kirán-
dulássá nőtte ki magát. Egy 
mesebeli házikóban szálltunk 
meg Sankt Andräban, egy 
hegynek a tetején, ahonnan 
a kilátás pazar volt, viszont 
az odafelé vezető út nagyon 
félelmetes. Sokan el sem tud-
ják képzelni, milyen lejtőkkel, 
szakadékokkal lehet „össze-
futni” Ausztriában, de persze 
a látvány mindenért kárpótol. 
Szabad időnket a természet 
ölelésében töltöttük, rengete-
get sétáltunk, persze nemcsak 
a fák között, hanem a város-
ban is, ahol a helyiek közvet-
lenül, kedvesen fogadtak ben-
nünket, bármerre is jártunk. 
Sajnos nem volt időnk igazán 
felfedezni a környéket, ezért 
biztosan vissza fogunk még 
térni, ha idén nem is, de jövő-
re biztosan – tette hozzá.  NE

Csilláék szállásának ablakaiból kinézve csodálatos látvány köszön vissza  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Tilos lesz majd üzleti célra 
használni az állatokat
A kambodzsai Angkor 
romvárosban jövő év 
elejétől betiltják az 
elefántháton való 
túrázást.

UTAZÁS. A népszerű idegen-
forgalmi attrakciót az állat-
védők sürgetésére szüntetik 
meg, akik régóta hangoztat-
ják a gyakorlat kegyetlensé-
gét, olvasható a www.life.hu 
oldalon. Az angkori régészeti 
komplexum rengeteg turistát 
vonz, 2018-ban hatmillióan 
érkeztek a kambodzsai rom-
városba. A látogatók zöme 
az elefántos túrára is befizet, 
amellyel elefántháton lehet 
körbejárni az ősi templomok 
régészeti helyszíneit. 

Elefántos túrák
A templomegyüttes parkját 
működtető hatóság pénteken 
közölte: 2020 elején befeje-
ződnek az elefántos túrák. 
„Az elefántokat többé nem 
lehet üzleti célra használni” 

– jelentette ki Long Koszal, a 
hatóság szóvivője, hozzáfűz-
ve: az állatok egyébként is túl 
öregek. Az Angkorban dolgo-
zó 14 elefántból ötöt már el is 
szállítottak egy 40 kilométer-
re fekvő erdős területre, ahol 
szabadon élhetnek termé-
szetes körülmények között. 
A szóvivő szerint az a cég, 
amely az elefántok tulajdono-
sa, továbbra is ügyel rájuk.

Kambodzsát régóta bírálják 
állatvédők a turisták elefán-
tos túrái miatt. Az elefánto-
kat ugyanis a betanítás alatt a 
gondozók betörik és gyakran 
agyondolgoztatják. Egy nős-
tény elefánt elpusztult 2016-
ban az út szélén, miután az 
extrém kánikulában kellett 
turistákat cipelnie a hátán az 
angkori templom környékén 
– írja az MTI.  HBN

A látogatók zöme az elefántos túrára is befizet ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK

Mesebeli házikóban tölthettek el néhány csodás napot

349408
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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

06.00 Jóbarátok  06.20 Jóbará-
tok  06.45 Jóbarátok  07.10 Jó-
barátok  07.40 Jóbarátok  08.05 
Jóbarátok  08.40 Agymenők  
09.05 Agymenők  09.30 Szívek 
szállodája  10.25 Szívek szállodá-
ja  11.25 Castle  12.20 Castle  
13.20 200 első randi  14.20 200 el-
ső randi  15.20 Szellemekkel suttogó 

 16.10 A mentalista  17.05 A men-
talista  18.05 Castle  19.00 Cast-
le  20.00 200 első randi  21.00 
Invázió  23.00 Hazugságok hálója 

 01.30 Lakástalkshow  02.20 A 
mentalista  03.00 A mentalista  
03.40 Szívek szállodája  04.20 Szí-
vek szállodája  05.05 Az élet csajos 
oldala  05.30 Teleshop

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Faze-
kas Lacival. Benne: hírek, autópálya, 
traffipax információk, országos mete-
orológiai jelentés, ügyeleti hírek, név-
nap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp, 
napropó, a reggel gondolata, gazdasá-
gi hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-
mok. 10.00–12.00 Best FM Dél előtt 
Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Dé-
li hírösszefoglaló 12.00–14.00 Dé-
li kívánságműsor Ginával 14.00–

MEGNYERÕ,
ELRAGADÓ

HAT HÓNAP

RÉSZESÜL
BELÕLE

MACSKA-
FRÖCCS

RÁDIUSZ

ANGOL KE-
RESZTÉNY
FELEKEZET

NÖVÉNYI
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A
MEGFEJTÉS
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RÉSZE

EGY
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SÁGA

MULATOZÓ E
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VILMOS

DÉLCEG,
JÓ-

VÁGÁSÚ

PÁRATLAN
DÁMA!

LÉGNEMÛ

FEJET...ÁLL
ELÕTTE,

BEHÓDOL

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE

TV-
CSATORNA

ÖNZET-
LENSÉG

SZOLMIZÁ-
CIÓS HANG

...ÉS BOLT-
ÍV,GARAI

ISTVÁN-MÛ

RÉGI
MAGYAR
FÉRFINÉV

AMERIGO
....

A
BIBLIAI
ALAK

KESKENY
MÁR AZ
ELEJÉN!

TORZSAL-
KODIK

OPERÁCIÓS
RENDSZER

SZEDI A
LÁBÁT

KERESZTÜL

EZZEL
SZEMBEN,

ÁM

ÁRÚ

TEST-
TARTÁS

ÜZENETET
KÜLD

FOGVA-
TARTÁS

KÉTSÉGES

ACIDUM

KÖNNYÛ
BORFAJTA

MOSZKVAI
VÁR

CELSIUS

CAKÓ
ZOLTÁN

ÁRTALMAS

RITKA
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EZ IS ÉS
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269. feladatKeresztrejtvény

A feladvány Cat Patrick 
gondolatát rejti.

269
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.

269. feladat

Kezdőknek, 269. Haladóknak, 269. Megfejtések, 238. számú feladat

Sudoku

4 2

6 2 8 9

4 1

8 6 5

9 7 2 6

6 2 3 8

1 9 4 7 8 2

2 8 3 7

8 9

6 4 2

8 7

2 7 4

7 5 3

1 9 2

6 1

1 6

4 8 9

6 3 8

2 1 4 6 3 9 8 5 7

5 6 9 8 2 7 3 1 4

3 7 8 1 5 4 9 6 2

9 2 1 4 7 6 5 3 8

4 5 7 3 8 1 2 9 6

6 8 3 2 9 5 4 7 1

8 9 5 7 1 2 6 4 3

1 3 6 5 4 8 7 2 9

7 4 2 9 6 3 1 8 5

6 1 9 8 3 5 7 4 2

7 8 5 4 1 2 3 6 9

2 3 4 7 9 6 8 5 1

5 4 2 6 8 9 1 3 7

1 6 8 3 2 7 4 9 5

9 7 3 1 5 4 6 2 8

4 9 1 2 6 8 5 7 3

8 5 7 9 4 3 2 1 6

3 2 6 5 7 1 9 8 4

MOZIműsor
Cinema City 

ADDAMS FAMILY  
 87 perc/ Animációs, vígjáték 

• 3D (hang: magyar) 14.30 
• 2D (hang: magyar) 16.00

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 18.20

AMUNDSEN  
 125 perc/Történelmi 

• 2D (hang: magyar) 20.15

AZ ASZFALT KIRÁLYAI  
 153 perc/Életrajzi, dráma, 

sport 
• 4DX 2D (hang: magyar) 16.00 
   19.00 
• 2D (hang: magyar) 14.20 17.20 
   20.20

DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE  
 119 perc/Kaland, fantasy 

• 4DX 3D (hang: magyar) 13.30 
• 3D (hang: magyar) 15.00 
• 2D (hang: magyar) 18.00

DRAKULICS ELVTÁRS  
 98 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 16.20

HALÁLOD APPJA  
 117 perc/Horror, thriller 

• 2D (hang: magyar) 13.50 19.30

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 3D (hang: magyar) 13.00 17.20 
• 2D (hang: magyar) 15.15

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 15.50 20.30

MIDWAY  
 138 perc/Akció, történelmi 

• 2D (hang: magyar) 16.45 20.00

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) 13.45 19.30

SZÉP CSENDBEN  
 80 perc/Dráma 

• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   14.00 18.30

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

• 2D (hang: magyar) 17.30 20.30

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 18., hétfő:
2, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 36, 
37, 40, 42, 46, 64, 70, 74, 76, 78, 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 Alapellátá-
si és Egészségfejlesztési Intézet)  
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet 
épületében fogadják a betegeket.  
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Debreceni 
Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet) 
Telefon: 52/416-275, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – Gyermekklinika épülete. 
Rendelkezésre állás: hétköznap: 18-tól 8-ig, 
hétvégén folyamatos.
Mentők: 104   Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
ÉMKK-információ (Külső vásártér):  
52/518-129
DKV-információ (helyi): 52/531-513
Hibabejelentés (áram): 80/210-310
Hibabejelentés (gáz): 80/300-300
Hibabejelentés (víz): 52/534-510
T-Com tudakozó: 11800; 11888;  
hibabejelentő: 1412 (lakossági);  
1435, 1400 (üzleti)
Diszpécserszolgálat hajléktalanoknak:  
A Periféria Egyesület nonstop száma:  
42/504-618

DTV 

BEST FM 

2019. november 20., szerda

18.00 Best FM Délután (Műsorveze-
tő: Pálóczi Józsi) Benne: hírek, közle-
kedési információk, traffipax-informá-
ciók, játékok, programajánlat (Tour-
inform ajánlatok) 16.57 Helyi hírösz-
szefoglaló, sporthírek, tőzsdehírek 
18.00–20.00 Best FM kívánságmű-
sor Mv.: Szombati Szilvi (Kívánságvonal: 
500-540, SMS-Viber-szám: 30/933-
1046) 20.00–24.00 EURO TOP 40 
(Szombati Szilvivel és Pálóczi Józsival) 
24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Esti Közelkép – háttérma-
gazin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 
9.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 
Siker (ism.) 10.05 Képújság 16.30 Ki-
rakat 16.35 Stúdió Moderna 17.35 Vá-
sárlási műsorablak 17.45 Üzleti negyed 
– Veszprém TV magazinja 18.15 Prak-
tikák – magazinműsor (ism.) 18.45 
Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 El-
ső kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti 
ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Időjá-
rás 20.18 Debreceni Színképek 20.50 
Egy nap a világ – Horvátország–Dalmá-
cia 21.20 Református egyház Debre-
cenben 22.00 Napszemle (ism.) 22.15 
Esti Közelkép – háttérmagazin (ism.) 
22.40 Első kézből (ism.) 22.45 Hajrá 
– sporthírek (ism.) 22.55 Siker (ism.) 
23.05 Kirakat 23.10 Képújság

Eb-selejtezők 2019 20.50 Labdarúgó- 
közvetítés 22.30 Sporthíradó 23.00 
UEFA 2020-as Labdarúgó Európa-baj-
noki selejtező 00.55 WTCR 01.40 Vízi-
labda-közvetítés 

6.00 Keménymag ism  7.00 Híradó 
7.30 Magyarország élőben ism 8.00 Hí-
rek 8.05 Globál ism 8.30 Paletta ism 
9.00 Hírek 9.05 Keménymag ism  
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlási 
műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Riasztás 
ism  12.00 Híradó 12.30 Európai hír-
adó ism 13.00 Hírek 13.05 Civil kör ism 
14.00 Hírek 14.05 Főhős ism  15.00 
Híradó 15.25 Sporthírek 15.30 Globál 
ism 16.00 Hírek 16.05 Bayer show ism 

 17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 
Címlap ism 18.00 Híradó 18.25 Sport-
hírek 18.30 Paletta 19.00 Híradó 19.25 
Sporthírek 19.30 Magyarország élőben 
20.00 Hírek 20.05 Credo 21.00 Hí-
rek 21.05 Csörte 22.00 Híradó 22.25 
Sporthírek 22.30 Heti terror  23.00 
Hírek 23.05 Magyarország élőben ism 
23.30 Paletta ism 0.00 Híradó 

7.10 Csodakutya New Yorkban  Ame-
rikai vígjáték 8.55 Mi, a népség  Ame-
rikai romantikus vígjáték 10.45 A király 
beszéde  Angol–ausztrál–amerikai 
film 13.00 Alibi.com  Francia vígjá-
ték 14.50 Kalandorok  Magyar víg-
játék 17.10 Csúcsformában 2.  Ame-
rikai–hongkongi akcióvígjáték 19.00 A 
feláldozhatók 2.  Amerikai akciófilm 
21.00 A mestergyilkos: Feltámadás  
Amerikai akciófilm 23.00 Peppermint: 
A bosszú angyala  Amerikai akciófilm 
1.00 Ne szólj száj!  Amerikai thriller

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
05.55 ATV START 08.35 START plusz 

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 Hírek 
09.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó 10.13 
Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Iskolapad 
11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 11.30 Hí-
rek 11.35 Forint, fillér 12.00 Déli harang-
szó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti Sporthír-
adó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma délután 
13.00 Híradó 13.13 Ma délután 13.30 Hí-
rek 13.35 Élő egyház 14.00 Híradó 14.16 
Ma délután 14.30 Hírek 14.35 Kárpát 
Expressz 15.00 Híradó 15.13 Ma délután 
15.30 Hírek 15.35 Iskolapad 16.00 Hír-
adó 16.14 Ma délután 16.30 Hírek 16.35 
Forint, fillér 17.00 Híradó 17.15 Ma dél-
után 17.30 Hírek 17.33 Szemtől szembe 
17.53 Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nem-
zeti Sporthíradó 18.44 Ma este 19.00 
Hírek 19.05 Kék bolygó 19.30 Híradó 
20.32 Ma este 21.00 Híradó 21.25 V4 
Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éj-
jel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 
Híradó 23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 
Német nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű 
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 Ma 
éjjel 00.00 Himnusz

05.05 Múlt és Jelen 05.30 Tollaslab-
da 06.30 Sporthíradó 07.00 Sport-
híradó 07.30 UEFA 2020-as Labda-
rúgó Európa-bajnoki selejtező 09.25 
Szabadidő magazin 10.00 Sporthíradó 
10.30 U-17-es labdarúgó-világbajnok-
ság 12.25 UEFA Bajnokok Ligája maga-
zin 13.00 Sporthíradó 13.30 Hungaro-
ring magazin 14.00 Fradi Tv 14.30 Lab-
darúgó-közvetítés 16.25 Kétváll ma-
gazin 17.00 Sporthíradó 17.15 Röplab-
da magazin 17.45 UEFA 2020-as Lab-
darúgó Európa-bajnoki selejtező 19.50 

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

Tv- és rádióműsor

06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.50 Hrvatska Kronika 
07.20 Ecranul nostru 
07.50 Ridikül  
08.40 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.30 Rex felügyelő – Elit alaku-

lat II. évad  
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

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

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

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

14.25 A hegyi doktor  
német családi filmsorozat

15.15 Végtelen szerelem  
török tévéfilmsorozat

16.05 Don Matteo  
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
19.40 A hegyi doktor  

német családi filmsorozat
20.30 Skandináv lottó  
20.45 Csendes Don  

orosz tévéfilmsorozat
21.40 A bűn művészete  

francia bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.30 Kenó 
22.40 A rajzoló szerződése  

angol játékfilm
00.30 Szabadság tér ’89

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék 
09.55 Helen sulija 
10.20 A szárnyalók 
10.35 Dinótalpak 
11.00 A nagy ho-ho-ho-horgász 
11.05 Dörmögőék legújabb ka-

landjai 
11.15 Frakk, a macskák réme 
11.20 Kukori és Kotkoda 
11.30 Magyar népmesék 
11.35 Pityke 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Mézga Aladár különös ka-

landjai 
12.25 Hókusz-pókusz! 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Négyzetgyök 
13.20 Ma-ma-mackók
13.30 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága 
13.55 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában 
14.45 RoboVonatok 
15.00 Szuper Négyes 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

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

apró királysága 
16.35 Rozsdalovag 
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 
21.05 Én vagyok itt 
22.30 Szellemekkel suttogó 

05.20 Barátok 
közt  
Magyar filmsorozat

06.00 Reggeli  
Élő magazinműsor

09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Brandmánia  

Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

12.30 Fókusz  
Közszolgálati magazin

13.30 A Konyhafőnök VIP – Terí-
téken a sztárok!  
Gasztroreality

16.00 Az én kis 
családom  
Török filmsorozat

17.10 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

18.00 RTL Híradó – Esti 
kiadás

18.55 Fókusz  
Közszolgálati magazin

20.05 A Konyhafőnök VIP – Terí-
téken a sztárok!  
Gasztroreality

22.30 Barátok közt  
Magyar 
filmsorozat

23.20 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás

23.55 Csúcsformában  
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.05 Lila füge  
Havas Dóra majdnem tökéle-
tes konyhája

01.50 Lifestyle  
Életmód- és 
stílusmagazin

02.35 Rejtjelek  
Amerikai krimisorozat

04.00 Győzike  
Reality komédia

04.55 Top Shop

04.00 Magánnyomozók  
Magyar doku-reality sorozat

04.45 MotoGP Valencia-i Nagydíj 
– Összefoglaló  
sportműsor

05.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

06.10 Tűsarok – mini  
női magazinműsor

06.15 MOKKA  
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel 
hírműsor

06.55 MOKKA  
magazinműsor

08.45 MOKKACINO  
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Tények Plusz
13.15 Kórházi történetek  

Spanyol sorozat
13.55 Kórházi történetek  

Spanyol sorozat
14.35 Mintaapák  

Magyar fikciós sorozat
15.45 Victoria  

Mexikói filmsorozat
16.50 Anya  

Török filmsorozat
18.00 Tények 

hírműsor
18.30 Tények Plusz
19.20 Mintaapák  

Magyar fikciós sorozat
20.25 Nyomd a gombot, tesó!  

game show
21.45 Újratervezés  

lakásfelújító műsor
22.40 Magánnyomozók I.  

Magyar doku-reality sorozat
23.50 Családi Titkok  

Magyar realitysorozat
00.55 Kórházi történetek 

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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HIRDETÉS

ENERGIA A JÉGEN

2019.12.15.

Regisztrálj az mvmjegkaland.hu oldalon!

HELYSZÍNEK:

Budapest, Jászberény, Szeged, Nyíregyháza, 
Zalaegerszeg, Pécs, Békéscsaba

Válaszd  ki a hozzád legközelebb eső jégpályát és érezd a mozgás pozitív energiáját! 
A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 

MVM_Jegkaland-SAJTO-278x412.indd   1 2019. 11. 04.   13:42
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MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy

79 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2019.11.25-én 11:00 órakor a Debreceni

Köztemető 2-es számú ravatalozó termében lesz polgári
szertartás szerint .

A gyászoló család

TIBA FERENCNÉ
Szül: Kiss Julianna

Jutka
(Dokumentációs Studió laboránsa)

358129

"Kinek gyermeke testét nem fedi síhalom,
az nem is tudja, mi az igazi fájdalom.

Ki volt Ő nekünk, azt el sem mondhatjuk,
mert nincs rá szó és nincs rá fogalom."

 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

1989 - 2018
Szüleid és testvéreid

KOCSIS RÓBERT
halálának első évfordulójára

358506

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

ÁRMÓS JÓZSEF

358139

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

TÖRÖK JÁNOS

358135

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

DR. PAPP LÁSZLÓ

358131

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

LÁSZLÓ SÁNDOR

358122

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

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

temetésfelvételi irodájában 
várja ügyfeleit.

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

35
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A kegyeleti hirdetéseket az interneten 
is megtekintheti: haon.hu/gyaszhirek/

34
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ÁLLAT
KACSA (idei) 3,5-4 kg-os kukoricás 1500 
Ft/db, szállítással. 70/405-0880.

*358548*

TANYASI 26 hetes tojótyúkok, 3-4 kg-os 
kacsák szállítással eladók. 70/405-0849.

*358783*

ÁLLÁST KÍNÁL

GYAKORLATTAL rendelkező nemzetkö-
zi gépkocsivezetőt keres a Teleki Trans 
Kft. Debrecen Jelentkezni: 06 20 945-
7202

*357376*

HASZONGÉPJÁRMŰ javítására karosz-
széria lakatost felveszek. Érd.: 06-30/587-
5306. Tóth Mihály.

*357773*

OKTATÁST VÁLLAL

TÁMOGATOTT GYÜMÖLCS
PÁLINKAGYÁRTÓ KÉPZÉS                    35

68
59

Eng. sz.: E-000083/2014/A042  Tel.: 52/476-405  

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

*351023*

BURKOLÁST, festést, víz villanyan, gipsz-
kartonozást kőművesmunkát vállalok. 06-
30/198-7745.

*355741*

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

*338511*

LAKÁSELADÁS

TÓCÓSKERT téren 54 nm-es 2 szobás 
erkélyes távhős lakás eladó. 30/4571-
219. Ár: 17,99 mFt

*358098*

HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS
KASTÉLYOKBA vásárok festményt, 
porcelánt, ezüstöt, bútort, órákat, ha-
gyatékot, stb. Üzlet: 20/280-0151 
herendi77@gmail.com,

*354368*

ÉPÍTŐANYAG

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

Db., Kishegyesi út 133. T.: 52/411-379, +36-30/935-2300
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VEGYES
ÉRETT marha trágya és 12 hetes Yagd ter-
rier kutya eladó. 06-30/5363-112.

*357794*

CENTRIFUGA, keverőtárcsás mosógép 
szép, felújított eladó, házhoz szállítom. 
06/20/485-4256.

*358011*

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

*358490*

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

Megértésüket köszönjük!
341942

TÁRSKERESÉS
58 éves elvált dolgozó férfi ez úton keresi 
vidéki 50-58 éves társát. ,,Árva fiú”

*358230*

DB. fiatalos, csinos nő ismerkedne. 06-
30/8956375

*358580*

NÖVÉNY
SZÁRÍTOTT kukorica házhoz szállítással 
eladó. Tel.: 06/30/2899-094.

*358016*

AKÁCFA csemete 12 Ft, fémzárolt 
vetőburgonya eladó. 20/559-3252, 
www.vetoburgonya.hu

*358089*

HAJDÚ-BIHARI

Hirdetni szeretne?
Hívja hétfőtől péntekig 
8–16 óra között a 

06-46-
99-88-99
-es telefonszámot! 

Adjon fel apróhirdetést, 
gyászhirdetést, 
megemlékezést, 
köszönetnyilvánítást 
és keretes hirdetést!

341869

Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk 
vendéglátóegységektől! 

info@naplo.hu

Ezeken a vendéglátó- és 
szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!
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Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy a megjelent kegyeleti hirdetések fotóit 

nem áll módunkban megőrizni. 
Megértésüket köszönjük! 34
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REGGEL DÉLBEN ESTE
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REGGEL DÉLBEN ESTE

www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN
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Vámospércs

Polgár

Téglás

november 20., szerda

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ
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15:46

23:42
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Ma újból mediterrán ciklon, és itt, keleten an-
nak melegfrontja határozza meg az időjárást. 
A frontra érzékenyeknél fejfájás jelentkezhet. 
Indokolatlan fáradtságra, álmosságérzetre pa-
naszkodhatnak. Esernyőt vigyünk magunkkal. 

Ma a kora esti óráktól esőtől vi-
zes utakon autózhatunk. Alacso-
nyabb utazósebesség, nagyobb 
követési távolság indokolt.

Erősen felhős ég, 
estétől eső várható.5 °C

15 °C 6 °C  14 °C

5 °C  13 °C

5 °C  13 °C

6 °C  14 °C 6 °C  14 °C

6 °C  14 °C

7 °C  15 °C

7 °C  14 °C

Borult ég, majd 
vékonyodó fel-
hőzet, kisebb 
eső.

Borongós időre 
számíthatunk, 
néhol szemer-
kélő eső.

Változóan 
felhős-napos, 
néhol ködös 
idő.

Napos és kö-
dös területek 
váltakoznak.

A napsütés és 
a köd hatá-
rozza meg az 
időjárást.

9 °C  14 °C 8 °C  13 °C 7 °C  11 °C 6 °C  12 °C 5 °C  11 °C

Szerda reggel erősen fel-
hős lesz felettünk az ég, 
esőre nem kell számítani. 
Gyenge légmozgás. 

Napközben tovább 
vastagszik a felhőzet, 
borongós idő lesz. Szá-
mottevő eső estig nem 
hullik.

Az esti, éjszakai órákban 
esőre kell számítani, és 
borult lesz az ég. Reggel-
re gyengül a csapadék. 

6 °C  14 °C  11 °C  

Horoszkóp
A Mars az 
ön nyolcadik 
sorsterületén 
közeledik az 

Uránusz szembenállásához. Üzletfelé-
vel nem tudnak megegyezni. A veszte-
séggel számolnia kell.

Valószínűleg 
nagyszerű 
program vár 
önre munka 

után, sportolás, uszoda vagy lovaglás – 
a jó közérzet garantált.

A Mars 
belépett az 
ön hatodik 
sorsterületére. 

Bár természeténél fogva született 
csapatjátékos, sokkal jobban szeretne 
egyedül dolgozni.

A Mars az 
ön ötödik 
sorsterületére 
lépett, ez önt 

kezdeményezésre sarkallja a szerelem-
ben, amit ön boldogan meg is tesz.

Három plané-
ta tartózkodik 
most az ön 
negyedik 

életterületén. A Mars hamarosan 
szembenállásba kerül az Uránusszal, 
mint ahogy ön is a családjával.

A Hold az 
ön első 
sorsterületén 
jár, élvezi, ha 

a tudását megvillanthatja nagyobb 
társaság előtt. A Merkúr elindult előre, 
várható: hamarosan nagy szerencse éri.

A Mars–
Uránusz 
szembenállás 
az ön második 

és nyolcadik területét köti össze, 
partnerével vagy üzleti partnereivel igen 
karcos néhány nap ígérkezik.

Ön képes 
reálisan állni 
a földön, és 
a szokásos-

nál jobban érvényesíteni önmagát. 
Rendelkezésére áll az energia, amivel 
előrehaladhat tervei megvalósításában. 

Ha eddig 
nyomasztotta 
valami a 
lelkét, bár ez 

önre nem igazán jellemző, akkor most 
megoldja ezt a belső problémát és 
megtalálja rá a választ. 

A Hold az ön 
kilencedik 
sorsterü-
letén arra 

biztatja, mozduljon ki kis országunk-
ból. Töltődjön fel az idegen kultúra 
izgalmával.

A karrier-sors-
területén há-
rom planéta 
mozog, mind-

három a Skorpió jegyében található, 
ön most mindent belead a munkájába, 
amelynek meg is lesz a haszna.

A hivatáste-
rületen nagy 
szerencse 
éri, lehet, 

megpályázott egy külföldi ösztöndíjat, 
és azt nyeri el, mindenesetre a bolygók 
utazást jeleznek. Ez hozzájárul, hogy 
világnézete, horizontja táguljon.

Jolán, Zoltán, 
Emília, Bódog, 
Szilveszter, 
Bulcsú, Zsolt

30 éve a gyermekek jogainak 
világnapja. Duplán debreceni film

Tenki Réka a decem-
ber elején debütáló 
filmben a való élethez 
hasonlóan egy kisma-
ma szerepébe bújik.

DEBRECEN. A debreceni szár-
mazású Orosz Dénes, a 
Coming Out és a Poligamy 
rendezőjének új filmje, a 
Seveled december 5-én de-
bütál a mozikban. A vígjá-
ték női főszerepét a szintén 
debreceni születésű Tenki 
Réka kapta. A szerepéhez 
hasonlóan várandós szí-
nésznő erről a szerepről, 
illetve a szülővárosá-
hoz való kötődéséről is 
mesélt az interjúban, 
amit a közelmúltban 
Takács Nórie készített 
vele, miközben Debrecen-
be utaztak. Tenki Réka 
debreceni kocsikázásuk 
alkalmából a város legfon-
tosabb nevezetességeit 
mutatta meg az újság-
írónak. A színésznő úgy 
látja, amikor a cívisvárosba 
utazik, az emberek ismerik 
őt, de nem tudják, honnan. 
– Debrecenbe a szüleim és a 

barátnőim miatt jövök haza 
elsősorban. A legjobb, hogy 
mivel minden közel van, egy 
nap alatt mindent el is tudok 
intézni. Debrecenben nyuga-
lom van, és a kislányomnak is 
szeretném majd megmutatni, 

hol nőttem fel – val-
lott terveiről Tenki 
Réka.

Tenki Réka 
a Seveled 

című filmben szintén kisma-
mát alakít. Gergő (Mészáros 
Béla), a csajozógép filmkriti-
kus szeretne beteg édesanyja 
(Básti Juli) kedvében járni, és 
a jó ügy érdekében hazudik 
egy nagyot. Csak egyetlen-
egyet: beviszi hozzá a kór-
házba a szomszédját (Tenki 
Réka), a nagyszájú exsztrip-
tíztáncosnőt, akinek van egy 
nagy előnye: öt hónapos ter-
hes. Az unokamániás anyu-
ka boldogan látja, hogy a fia 
révbe ért, elbúcsúzik min-
denkitől – és meggyógyul. 
Ettől kezdve Gergő és Saci 

kénytelen újabb és újabb 
hazugságokkal 

tartani a fron-
tot. Bár alig 
bírják egy-

mást elvi-
selni, ha jön 

a „nagyi”, úgy 
tesznek, mintha 

boldog, fiatal pár 
volnának.  HBN

Mobilgyűjtés a kolobuszokért
Az Európai Hulladék-
csökkentési Hét alkal-
mából országos kam-
pányt indít a debreceni 
állatkert.

DEBRECEN. Az intézmény így 
csatlakozik a Jane Goodall 
Intézet által indított „Pasz-
szold vissza, tesó!” című, 
használt mobiltelefonok 
visszagyűjtését célzó kam-
pányhoz, melynek küldetése 
az Afrikában élő veszélyez-
tetett főemlősök védelme. A 
Debreceni Állatkert, Növény-
kert és Vidámpark az állandó 
gyűjtőpontok kihelyezésével 
a fiókban lapuló, felesleges-
sé vált mobilok biztonságba 
helyezéséről is gondoskodik. 
A mobilkészülékek gyártá-
sához használják ugyanis a 
koltán nevű fémércet, illetve 

a belőle nyert tantált, melyek 
egyik legnagyobb lelőhelye 
a Kongó-medencében talál-
ható – ugyanott, ahol többek 
között a zászlósfarkú kolobu-
szok élnek. 

A kampány által begyűjtött 
készülékek újrahasznosítá-

sával a természetet felboly-
gató bányászat csökkenését 
segíthetjük. Az állatkert arra 
buzdítja minden látogató-
ját, hogy a már nem használt 
mobiltelefonjaikat adják le a 
pénztárnál elhelyezett gyűj-
tőponton. HBN

Elkerülheti a büntetést
ÚJTIKOS. A Hajdúböszörményi 
Járási Ügyészség hat hónap-
ra felfüggesztette és közve-
títői eljárásra utalta annak 
az újtikosi férfinak az ügyét, 
akivel szemben az ügyészség 
magánlaksértés és más bűn-
cselekmények miatt indított 
büntetőeljárást. 

A férfi nem tudott belenyu-
godni abba, hogy élettársa 
elhagyta, ezért 2019. május 

27-én, éjfél körül megjelent 
az asszony új élettársa újti-
kosi házánál. A gyanúsított 
és a sértett között szóváltás 
alakult ki, majd a gyanúsított 
tenyérrel hirtelen arcul ütöt-
te volt élettársát. Az asszony 
új élettársa és a gyanúsított 
dulakodni kezdett, majd a 
gyanúsított távozott a ház-
ból. Nemsoká a férfi egy ba-
seballütővel ment vissza, és a 

sértett két autójának ablaka-
it, szélvédőit beütötte, s két 
visszapillantó tükröt is letört. 
A sértettre is rá akart támad-
ni, s ő védekezésül egy virág-
cserepet dobott felé. 

Az ügyészség közleménye 
szerint amennyiben a köz-
vetítői eljárás eredménnyel 
zárul, a gyanúsított ellen in-
dított büntetőeljárást meg-
szüntetik.  HBN

A színésznő szeretné 
kislányának is meg-
mutatni, hol nőtt fel 
 FOTÓ: ARCHÍV

Őshazájuk a Kongó-medencében található  FOTÓ: ÁLLATKERT

Bianka már készül az ünnepekre
Bianka miskolci diáklány. Szorgalmas, és amibe egyszer 
belevág, azt be is fejezi. Nagyon várja az ünnepeket, és már 
most elkezdte a készülődést.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Egy ember bemegy a szemészetre, 
majd a sorát kivárva azt mondja a 
szem orvosnak:
– Doktor úr, baj van a látásommal.
– Miben nyilvánul ez meg? – kérdezi az 
orvos.
– Látja a falban azt a szöget?
– Igen, látom, és?
– Na látja... én azt nem látom!

Nem adta meg 
az elsőbbséget
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A Hajdú-
böszörményi Rendőrkapi-
tányság befejezte annak az 
ügynek a vizsgálatát, mely-
ben közúti baleset gondatlan 
okozásának gyanúja miatt 
folytatott eljárást egy 46 éves 
férfival szemben. A helyi la-
kos az általa vezetett gépko-
csival közlekedett július 5-én, 
7 óra körül Hajdúböször-
ményben. A sofőr, amikor a 
Szoboszlói úthoz ért, az „El-
sőbbségadás kötelező!” jelző-
tábla ellenére nem biztosított 
elsőbbséget egy kerékpáros-
nak, s nekiütközött. A baleset 
következtében a biciklivel 
közlekedő 70 éves nő elesett 
és súlyos sérüléseket szenve-
dett. A rendőrök a nyomozás 
vizsgálati szakaszát lezár-
ták, és az iratokat átadták az 
ügyészségnek.  HBN

További viccek humor.haon.hu

Állati jó a lazulás
Tony, a hajdúböszörményi kertaljai vegyes cica imád játszani 
és persze jóllakatni a bendőjét, amiről gazdája, Láda Andrea 
mindig gondoskodik. Mint látható, nagyon szeret lustálkodni, 
nála ez egy átlagos hétköznapi szieszta.  FOTÓ: LÁDA ANDREA

www.haon.hu
További képek  

és videók


	N01-191120
	N02-191120
	N03-191120
	N04-191120
	N05-191120
	N06-191120
	N07-191120
	N08-191120
	N09-191120
	N10-191120
	N11-191120
	N12-191120
	N13-191120
	N14-191120
	N15-191120
	N16-191120

