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ÉVES

Itt kedvezőbb a helyzet
Megyénkben a kiste-
lepüléseken élők is 
hozzájutnak a külde-
ményeikhez.

HAJDÚ-BIHAR. Sajtóértesülé-
sek alapján az ország egyes 
pontjain állandósult munka-
erőhiánnyal küszködnek a 
postákon, melynek következ-
ményeként van olyan telepü-
lés, ahol – kézbesítő hiányá-
ban – a lakosoknak maguknak 
kell bemenniük a leveleikért. 

Ez természetesen plusz ter-
heket ró az alkalmazottakra 
is, ráadásul a kialakult sorok 
és a várakozás miatt az ügyfe-
lek is elégedetlenkednek. 

 A jellemzően kistelepülése-
ken kialakult helyzet kapcsán 
a Hajdú-bihari Napló megyei 
polgármestereknél érdeklő-
dött, hogy az általuk vezetett 
helységekben találkoztak-e 
már a problémával. Az elöljá-
rók válaszai összecsengenek, 
azaz errefelé kevésbé rossz 
a helyzet: a küldeményeket 

megkapják az emberek, és 
ahol nincs állandó kirendelt-
ség, ott a mobil posta megfe-
lelően helyettesíti.

– Véleményem szerint a 
szolgáltatással nincs gond 
– mondta Szalay Csaba, Ván-
csod polgármestere. – A posta 
majdnem egy hatóság, egyedi 
szolgáltatással, így igazodnak 
hozzá az ügyfelek. Olvasva 
a híreket az a tendencia raj-
zolódik ki, hogy bezárják a 
kisebb települések postáit. A 
kommunikáció végérvénye-

sen átterjedt az elektronikus 
csatornákra, amik nélkülözik 
a borítékot és egyéb postai 
szolgáltatást, ami bizonyára 
bevételkiesést okoz a szol-
gáltatónak. Megvan az a mag, 
aki továbbra is ragaszkodik 
a postához, nekik arra a pár 
percre betérni egyben közös-
ségi élményt is jelent – nyilat-
kozta Szalay Csaba.  MSZ 

A cikk a 3. oldalon 
folytatódik

12 °C
Szűrtebb 
napsütés, fol-
tokban tartós 
ködfelhőzet

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euro:  335,04  +0,68

USA dollár:  304,22  +1,93

Svájci frank:  304,95  +0,68

Angol font: 391,90  +2,76

Román lej:  70,16  +0,12

Ukrán hrivnya:  12,65  +0,14

Horvát kuna:  45,06  +0,11

Lengyel zloty:   77,93  +0,13

Devizaárfolyam
(2019. 11. 25.)

Gájer  
ismét  
Debrecen-
ben lép fel 
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Brigi  
fontosnak 

tartja a test-
mozgást

16. OLDAL

A tartalomból
Változik a menetrend 3. oldal
Füredi disznótoros 5. oldal
Bajban a Loki 9. oldal
Kedvencek 12. oldal

Bízva a hasonló 
folytatásban
DEBRECEN. Összességében 
remek őszi szezonon van 
túl eddig a DVSC Schaeffler 
együttese. A bajnokságban 
az ötödik helyen állnak a pi-
ros-fehérek, a nemzetközi 
kupában pedig készülhetnek 
a januári EHF-kupa csoport-
körére. Az őszről Köstner Vil-
mos vezetőedző mondta el a 
véleményét a Hajdú-bihari 
Naplónak. /10. MSZ

Köstner Vilmos  FOTÓ: NEMZETI 

 SPORT / DÖMÖTÖR CSABA

 Szolgáltatópont 
létesült

Önerőből, illetve abból a kö-
zel 20 millió forint pályázati 
forrásból szépülhetett meg 
a Szent Lukács Görögkatoli-
kus Szolgáltatópont, melyet 
szenteléssel egybekötve 
hétfőn adtak át Debrecen-
ben, az Attila téren. A létesít-
ményben  több tevékenység 
is helyet kap, így többek 
közt egész évben gyűjtik az 
adományokat a rászoru-
lóknak. Képünkön: Kocsis 
Fülöp metropolita (jobbról) 
szentelte fel a központot. /3. 
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Élő műsor helyett saját 
videóklippel debütál
DEBRECEN. Napokon belül de-
bütál első videóklipjével Mar-
kovics Kristóf, aki az X-faktor 
népszerű tehetségkutatójá-
ban egészen a mentorházig 
menetelt. – A műsor nagyon 
jó ugródeszka volt, hiszen sok 
ember megismerhette, mire 
vagyok képes. Mindenképp 
megtanított a kitartásra, mert 
az egész napos forgatáson fo-
lyamatosan dolgozni kellett, 
illetve megtapasztalhattam, 
milyen közönség előtt rappel-

ni; azelőtt beültem a szobám-
ban a székbe, és ott nyomtam 
magamnak. Úgy éreztem 
egyébként, hogy nem lett 
volna helyem az élő show-
ban, hiszen alig van tapasz-
talatom, igazából engem az is 
meglepett, hogy a mentorhá-
zig eljutottam. Persze örülök, 
hogy így sikerült, s ahogy a 
visszajelzésekből látom, na-
gyon tetszett az embereknek 
– mondta el lapunknak a te-
hetséges fiatal. /7.  PTZ

Lakatos Levente  
 FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV MOLNÁR PÉTER

Közösséget kell építeni
Nemrégiben jelent meg 
Lakatos Levente leg-
újabb könyve, a Vörös.
PÜSPÖKLADÁNY. A 33 éves író 
első könyve 2008-ban jelent 
meg Legyél sikeres fiatal! 
címmel, 2010-ben pedig első 
regénye, a Barbibébi. Ma már 
a fiatal írók a közösségi média 
segítségével könnyű szerrel 
építhetnek olvasótábort, tíz 

évvel ezelőtt erre még nem 
volt lehetőség.

– Ismeretlen szerzőként na-
gyon nehéz kiadót találni. Ha 
valaki tényleg könyvírással 
akar foglalkozni, akkor el kell 
kezdenie közösséget építenie, 
s ha van már egy erős, mérhető 
tábora, akkor azzal már meg le-
het keresni egy kiadót. Nekem 
nem volt közösségem, nem 
kaptam visszajelzéseket, így az 

első könyvemet a sokat olvasó 
közönség nem igazán szeret-
te. A közösségi média spórolt 
volna nekem néhány évet, né-
hány könyvet. Ha lett volna 
egy előzetes szűrőm, olvasói 
visszajelzéshalmom, könnyeb-
ben tudtam volna fejlődni, így 
azonban a könyvek során sike-
rült lecsupaszítanom a stíluso-
mat – fogalmazott az ötszörös 
Aranykönyv díjas író. /11.  KD

Tanulságos történet a képzelet erejéről
Mikó Csaba Nemtudomka című zenés mesejátékát mutatta be a Csokonai Színház hétfő délután a Víg Kamaraszínházban. A 
darabot az azonos című népmese alapján Madák Zsuzsa rendezte.  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Kétmilliós 
műszeradomány
DEBRECEN. Csaknem 2 millió 
forintot érő, fizikai mérések, 
kísérletek végzésére alkal-
mas műszereket adományo-
zott a debreceni NI Hungary 
Kft. a budapesti Mozgásja-
vító Iskolának. Az eszközök 
hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy a kerekesszékes diákok 
is megszeressék a fizikát. A 
középiskolás tanulók az aján-
dékok átvétele előtt megnéz-
ték a debreceni üzemet, ahol 
a korszerű hardverek készül-
tek. /6.  HBN

További képek és értékelés:

Tarkó Petra
Domaszék

Tudjon meg többet  
Petráról a 3. oldalon.

Merjünk róla 
beszélni!
DEBRECEN. Prosztatanapot 
tartottak tegnap a Debreceni 
Művelődési Központban az 
országos 10 ezer lépés prog-
ram jegyében. A rendezvény 
célja volt, hogy közérthető 
előadásokat hallhassanak 
az érdeklődők, a felmerülő 
kérdésekre szakemberektől 
kapjanak választ, illetve lehe-
tőség nyílt a tapasztalatcseré-
re is. A betegséggel való lelki 
megküzdés szintén a témák 
közt szerepelt. /8.  LD

Oláh István lelkész a sajtótájékoz-
tatón  FOTÓ: K. A.

Koncertek az 
ünnep jegyében 
DEBRECEN. Az elmúlt évek ha-
gyományaihoz híven idén is 
könnyűzenei koncerteknek 
ad otthont a Nagytemplom és 
a Kölcsey Központ az adventi 
és a karácsonyi időszakban – 
derült ki hétfőn a debreceni 
Karakter 1517 Kávézóban tar-
tott sajtótájékoztatón. Többek 
közt, igazi kuriózumként a 
Trónok hangja című filmzenei 
koncert is hallható lesz. /4.  SZD



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

2
NAPLÓ

2  Krónika
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 26., KEDD



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

3
NAPLÓ

Aktuális  3
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 26., KEDD

Féltek tőle, de nem hátrány
A Napló megkeresésére a 
Magyar Posta Zrt. Társasági 
Kommunikációs Osztálya azt 
közölte, országszerte mintegy 
2700 posta működik, ebből 
megyénkben 107, amelyből 
92 postai üzemeltetésű, a 
többi kirendeltség vagy pos-
tapartner kezelésében van. A 
szolgáltató mintegy 30 ezer 
dolgozót foglalkoztat, ebből 
nagyjából 10 ezer a kézbesítő 
illetve csomagkézbesítő, vala-
mint 5160 fő postai ügyintéző, 
akikkel a lakosság leggyakrab-
ban találkozik. Hajdú-Bihar-
ban több mint 1500 munka-
társuk van, köztük csaknem 
500 kézbesítő és csomagkéz-
besítő, valamint mintegy 350 
postai ügyintéző.

Vállalkozásban
Gáborjánban a postai szol-
gáltatás vállalkozásban mű-
ködik, Mező Gyula polgár-
mester biztos benne, amíg 
megéri, addig nem is adják 
vissza. A helyieknek szüksé-
gük van a postára, ráadásul a 
falu mellett létesül egy feljáró 
az M4-es autópályára, ami az 
átmenő forgalmat erősíti. Ko-
kadon is számottevő az átme-
nő forgalom, a váncsodihoz 
képest jelentős eltérés, hogy 
itt állandó posta van, mely 
hétfőtől péntekig várja a be-
térőket. Ozsváth István pol-
gármester elmondta, a kül-
demények kiosztásával nincs 
probléma, a kézbesítőjük egy 
helyi lakos, akit a szabadsága 
idején máshonnan helyettesí-
tenek.

Jó példa
A Magyar Posta Zrt. közle-
ményéből az is kiderül, az év 
egészében jellemzően átlago-
san 300 körüli a betöltetlen 
álláshelyek száma a vállalat-
nál, Hajdú-Biharban jelen-
leg közel 10 kézbesítői állás 
kihasználatlan. Az év utolsó 
negyedévében a logisztikai 
forgalomnövekedés miatt az 
átlagosnál magasabb a mun-
kaerőigény, a betölthető ál-
láshelyek száma ilyenkor ér-
zékelhetően megnő. 

Bedőn a helyi hivatal meg-
szűnésének megakadályozása 
érdekében az önkormányzat 

megvásárolta azt a postától, 
és mint felvevőhely üzemel-
teti azóta is.

– A posta csinálja a kifizeté-
seket, mi pedig felvesszük a 
csomagokat, a leveleket és a 
pénzt. Vizsgázott emberekkel 
dolgozunk, akik teljeskörűen 
el tudják látni a feladatukat. 
Megkérdeztük a lakosokat, 
hogy mikor vennék igénybe 
a postát, és ahhoz igazítot-
tuk a nyitvatartást. Mi ezt az 
utat választottuk, szerintem 
ez egy megoldás lehet mások 

számára is a jövőben, ahol fel-
merül a megszüntetés veszé-
lye – ismertette Eszenyi Antal, 
a község első embere.

Köztiszteletben
A postai törvény, illetve az 
egyetemes közszolgáltatói 
szerződés nem szabályozza a 
kézbesítők számát települé-
senként. A Posta a kézbesítők 
számát a település nagysága;  
a címhelyek, a lakosok, a vál-
lalkozások száma; a telepü-
lésszerkezet, az útviszonyok, 
valamint a településre érkező 
küldemények mennyisége és 
összetétele alapján határozza 
meg. Ahol nem működik ál-
landó postai szolgáltatóhely, 
ott mobil postával történik 
az ellátás, ami annyit tesz, a 
postai munkatárs gépkocsival 

látja el a településen a kézbe-
sítést, és közben a lakosok az 
ingatlanjuk előtt, valamint a 
településen egy kijelölt he-
lyen adhatják fel küldemé-
nyeiket. Vekerden több mint 
tíz éve már mozgóposta van, 
és a helyeik semmiféle hátrá-
nyát nem érzik ennek.

– Annak idején nagyon fél-
tünk tőle, hogy megszűnik 
az állandó posta a települé-
sen, de az idő azt igazolta, 
hogy jó döntés volt az akkori 
illetékesektől, mert a jelenle-
gi rendszer is kielégíti az itt 
élők igényeit. Komádiból jár 
át hozzánk egy kézbesítő, aki 
ha kell, szombaton is házhoz 
megy, segít az idősebbeknek, 
ezért köztiszteletnek örvend 
a településen – emelte ki Ju-
hász István polgármester. MSZ

Hajdú-Bihar megyében jelenleg nagyjából tíz kézbesítői állás betöltetlen  FOTÓ: MTI /BALOGH ZOLTÁN

Csak a Magyar Posta
Hazánkban úgynevezett 
egyetemes postaszolgálta-
tást egyetlen szolgáltató, 
a Magyar Posta Zrt. végez. 
Ennek értelmében a szol-
gáltatáshoz minden lakos 
egyformán hozzáférhet, és 
a küldeményeket napi egy-
szer kézbesítik számukra. A 
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) hivatalos ol-
dala alapján ennek minősül-
nek a kettő kilogrammot meg 
nem haladó tömegű belföldi 

vagy nemzetközi viszonyla-
tú nem könyvelt postai kül-
demények; a legfeljebb húsz 
kilogramm tömegű, belföldi 
vagy nemzetközi viszonylatú 
postacsomagok; a vakok írá-
sát tartalmazó, belföldi vagy 
nemzetközi viszonylatú kül-
demények, illetve a hivatalos 
iratok. A postának emellett 
biztosítania kell az ajánlott, a 
tértivevény, illetve értéknyil-
vánítás-szolgáltatás igénybe-
vételét.

Komádiból jár át 
hozzánk egy kéz-
besítő, aki köztisz-
teletnek örvend. 
JUHÁSZ ISTVÁN

Naprakész információk vállalkozóknak
A megyei iparkamara szakmai rendezvényt tartott kedden 
azon vállalatoknak, melyek duális képzésben fogadnak gya-
korlati képzésre tanulókat és hallgatókat. Képünkön: László 
Antónia okleveles közgazdász előadása.  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Rászorulókon segít a szolgáltatópont
Több funkciót is ellát 
a megszépült Szent 
Lukács Görögkatolikus 
Szolgáltatópont.

DEBRECEN. Az adománykérő 
és adományosztó találkozó-

ponttá válás a célja a Szent 
Lukács Görögkatolikus Szol-
gáltatópontnak, melyet hét-
főn adtak át Debrecenben. 
Az irodában amellett, hogy a 
szakolyi fogyatékkal élők mű-
helyének a termékeit árusít-
ják, rászorulók részére várják 
az adományokat, így tartós 
élelmiszert és ruhákat is. A 
szolgáltatópont más funkció-
kat is ellát majd, így képzések 
és az Attila téren rendszere-
sen megszervezett ételosztás 
helyszínéül is szolgál.

– A 2010-ben alapított sze-
retetszolgálat munkája nőt-
tön nő, de ez nem elsősorban 
intézménybővülés, hanem 
tevékenységsokszorozódás, 
amit nem terveztünk. Szerin-
tem az Úristen akarta így, s 
mi csak követtük az ő hívását 
– mondta Kocsis Fülöp metro-
polita az átadón.

Gondoskodás házon kívül
– A Szent Lukács Görögkato-
likus Szeretetszolgálat hét in-
tézmény, így szociális, gyer-
mekvédelmi és egészségügyi 
intézmények fenntartójaként 

arra gondoltunk, hogy olyan 
rászorulóknak is segítsünk, 
akik szorosan nem tartoz-
nak hozzánk, de mégiscsak 
nagyon fontos, hogy róluk 
is gondoskodjanak. Közel 20 
millió forint pályázati összeg, 
illetve saját önerő hozzáadá-
sával, összesen 50 millió fo-
rintból szépülhetett meg az 
iroda, illetve épülhet egy-egy 

raktár Szakolyban és Sajó-
szentpéteren – mondta el kér-
désünkre Ungvári Sándor, a 
Szent Lukács Görögkatolikus 
Szeretetszolgálat igazgatója, 
aki arra is felhívta a figyelmet, 
az adományokat nemcsak ka-
rácsonyi ünnepkör idején, 
hanem egész évben várják az 
Attila tér 7. szám alatt találha-
tó irodában.  PTZ

Az ünenpélyes átadón  FOTÓK: KISS ANNAMARIE

Utazás előtt érdemes tájékozódni  FOTÓ: VASS ATTILA

Pályafelújítások és 
változó menetrend 
HAJDÚ-BIHAR. A Budapest–Szol-
nok–Debrecen–Nyíregyháza–
Záhony vonalon, december 
14-ig Városliget elágazás–Kő-
bánya-teher, Monor állomá-
son, Kaba–Hajdúszoboszló, 
Hajdúhadház–Császárszállás 
között végzett pályakarban-
tartási munkák miatt egyes 
vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek – 
olvasható a MÁV Zrt. közle-
ményében. Arra is kitérnek, 
hogy a fővonalon végzett 

munkák és módosított me-
netrend miatt a csatlakozó 
szárnyvonalak menetrendjé-
ben is vannak változások.

November 26-tól, azaz 
mától december 1-ig, vasár-
napig, éjszakánként a 6108, 
6098, 6009, 6299 számú 
vonatok helyett, december 
1-jén éjszaka a 6098, 6009 
számú vonatok helyett Püs-
pökladány és Debrecen kö-
zött pótlóbuszok közleked-
nek.  HBN

Mindenféle ado-
mányt várunk, le-
gyen az ruha vagy 
tartós élelmiszer. 
 UNGVÁRI SÁNDOR

A cikk folytatása
az 1. oldalról

Életkor:
26 év
Magasság:
174 cm
Csillagjegy:
Szűz
Kedvenc étel: 
olasz ételek
Kedvenc ital:
teák
Kedvenc zene:
aminek van 
mondanivalója
Kedvenc parfüm: 
Dolce&Gabbana
Blue Light
Érettségim van, de szeretnék 
még valamit kitanulni, viszont 
egyelőre nem találtam meg 
azt, ami igazán közel állna hoz-
zám. Jelenleg egy gumiszervizben 
dolgozom. Szeretek minél több 
időt a családommal és a barátaim-
mal tölteni, de lovagolni is nagyon 
szeretek. Remélem, egyszer, a ké-
sőbbiekben hobbiszinten is tudom 
majd folytatni. Korábban már so-
kan biztattak, hogy próbáljam meg 
a modellkedést, de most jött el az 
idő, amikor vettem a bátorságot, 
és jelentkeztem egy versenyre.

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Tarkó 
Petra
Domaszék
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Fenntarthatósági 
stratégiák
DEBRECEN. Az ENSZ fenntart
hatósági céljainak megjele
nése a vállalati stratégiákban 
– ezzel a címmel tartott elő
adást a Magyar Közgazdasági 
Társaság Debreceni Ifjúsági 
Bizottsága meghívására Ke
rekes Sándor, a Budapesti 
Corvinus Egyetem profesz
szor emeritusa, az MKT Kör
nyezetgazdasági Szakosztá
lyának elnöke hétfőn este, a 
Debreceni Egyetem Gazdál
kodástudományi Karán. HBN

Világnapi koncert 
az AIDS ellen
DEBRECEN. Jótékonysági estet 
rendez a Debreceni Orvostan
hallgatók Egyesülete csütör
tökön 19 órától a Zenedében, 
az AIDS elleni világnap alkal
mából. A Simonffyterem
ben F. Chopin, G. Donizetti, 
Rachmaninov, Sosztakovics, 
Henry Purcell és Kocsár Mik
lós művei is felcsendülnek. A 
belépés díjtalan, a helyszíni 
felajánlásokkal az egyesület 
prevenciós munkáját támo
gatják.  HBN

Lelkigyakorlat a 
szegényekért
MÁRIAPÓCS. Lelkigyakorlaton 
vettek részt a Debrecen–Nyír
egyházi Egyházmegyében 
szeretetszolgálatot végző 
önkéntesek november 14–16
ig, Máriapócson. A vendég
előadó a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója volt. Böj
te Csaba ferences szerzetes – a 
Dnyem.hu cikke szerint – így 
fogalmazott: „Isten nem ócs
kaságokat bízott ránk, hanem 
az Ő szeme fényét, a szegé
nyeket”.  HBN

A ,,rózsadombi 
paktum” titkai
DEBRECEN. Az úgynevezett ró
zsadombi paktumról, a ma
gyarországi rendszerváltás 
körüli tisztázatlan körülmé
nyek magyarázatára kreált 
összeesküvéselméletről tart 
előadást Tóth Pál pénteken 
15 órától, a Méliusz Benedek 
Elek Fiókkönyvtárában. A 
20 pontos teória szerint egy 
titkos szovjet–amerikai–ma
gyar–izraeli politikai megálla
podás értelmében a szocialis
ta elit átmenthette pozícióit 
az új rendszerbe.  HBN

Kerekes Sándor  FOTÓ: MATEY I.

Tóth Pál  FOTÓ: VASS ATTILA

Megvennék a régi Köjál házait
A polgármesteri hivatal 
vonzóbb belvárosképet 
szeretne kialakítani.
DEBRECEN. Az önkormányzat 
bruttó 347 millió 472 ezer fo
rintért megvásárolná a Ma
gyar Államtól a Dósa nádor 
tér 2., valamint 4. és 5. szám 
alatti ingatlanokat.

A novemberi képvise
lőtestületi közgyűlés előter
jesztése szerint az épületek 
nagysága 584, valamint 401 
és 1177 négyzetméter. Ezek 
1969ben, illetve 1955ben és 
1951ben épületek, és koráb
ban kutatóintézet, lakóház, 
minőségvizsgáló intézet és a 
városi tüdőgondozó intézet, 
laboratórium is működött 
bennük.

A javaslatban az is olvasha
tó, hogy az ingatlanokra vo
natkozó adásvételi szerződés 
aláírása folyamatban van.

Közműbekötés nélkül
Van köztük olyan épület is, 
mely a közepestől rosszabb 
műszaki állapotú, évek óta 
üres, és közműbekötések
kel már nem rendelkezik. A 
Dósa nádor tér 5. szám alatti 
ingatlan ugyanakkor hagyo
mányos építéstechnológi
ával épült, szerkezetileg jó 
állapotú, de a belső műszaki 
állapota erősen avult, és köz
műbekötésekkel szintén nem 
rendelkezik.

Az ingatlanok rossz, elha
nyagolt állapota miatt az ön
kormányzatnak érdekében 
áll, hogy a vonzóbb város
kép kialakítása céljából az 

ingatlanokat értékesítsék az 
önkormányzat 100%os tu
lajdonában álló gazdasági tár
saságnak azzal a szándékkal, 
hogy az ingatlanok fejlesztése 
befektetők bevonásával meg
valósuljon. A három épület 
összértékét a polgármesteri 
hivatal vagyonkezelési osz
tálya által felkért ingatlan
forgalmi szakértők kalkuláci
óinak számtani középértéke 
alapján állapították meg.

A „Debrecen belváros ter
vezése Régi Városháza I. és 
II. műemlék épületeinek 

felújítására, inkubátorházra 
és mélygarázsra vonatkozó 
koncepcióterv” szerint a Sas 
utcán megépülő mélygarázs 
216 férőhelyes lesz, mégpe
dig a Dósa nádor téren és a 
Csapó utcán (Dósa nádor tér 
és Vár utca közötti szakaszán) 
megszűnő 145 várakozóhely 
helyett.

Új P+R parkolók
Az ezzel kapcsolatos előter
jesztésben az áll, hogy az 
önkormányzat és a közszol
gáltató vizsgálja a városba 

bevezető, nagyobb főutak 
környezetében P+R parkolók 
kijelölésének, kialakításának 
lehetőségeit. A „Debrecen 
településfejlesztési doku
mentumok és településren
dezési eszközök felülvizsgá
lata” című dokumentáció a 
közlekedési infrastruktúra 
fejezetében új P+R rend
szerű parkolási létesítmény 
kialakítására tesz javaslatot 
a következő helyszíneken: 
Faraktár utcán a Lidlparkoló 
mellett; a Kassai út, Hadházi 
út, Benczúr Gyula utca ke

reszteződése mellett; a 35. 
számú főút és 354. számú út 
csatlakozása mellett.

Józsán is lehet
 P+R helyszín lehet a Vincellér 
utcai autóbuszforduló mel
letti területen; az ÉszakNyu
gati Gazdasági övezet és Kis
macs között; Józsán a Kastély 
utca mellett, a Március 15. 
utca és Csonkatorony utca 
között; a Mikepércsi úti au
tóbuszforduló mellett; a 471. 
számú főút mellet Debrecen 
és Hajdúsámson között.  VA

A három érintett épület évek óta üres és romos, az árkádot pedig  sajnos egyesek illemhelynek használják FOTÓ: VASS ATTILA

Nagytemplomi „csillagok”
A legendás zenészek 
mellett fiatal tehetsé-
gek is helyet kapnak a 
programsorozatban.

DEBRECEN. Adventi, karácso
nyi és előszilveszteri koncer
tekkel várja a közönséget a 
Nagytemplom és a Kölcsey 
Központ a következő hetek
ben – a fellépőket a szervező 
GAG Management Produkci
ós Iroda ügyvezetője, Szabó 
Béla mutatta be hétfőn a Ka
rakter Kávézóban.

A fiataloké is a pálya
Veres Mónika a „Nika” Star 
is Born című nagyzenekaros 
koncerttel érkezik Debre
cenbe. Az énekesnőt az elő
ző években már Charlie és 
Kökény Attila vendégeként 
láthatta a debreceni közön
ség, december 2án Heincz 
Gáborral lép színpadra. Gájer 
Bálint nem először koncerte

zik a cívisvárosban, legutóbb 
a 2018as Virágkarnevál kö
zönsége láthatta a Nagytemp
lom előtt. A „swing hercege” 
december 16án este szintén 
a Nagytemplomban ad majd 
koncertet.

Magyarországon sem kon
certezik sokat a kiváló hege
dűvirtuóz, az improvizációs 
dzsessz mestere, Lakatos 
Roby, aki már az egész világot 
meghódította a zenéjével. Az 
ismeretlen világsztárként is 
emlegetett muzsikus Swing á 
la Django című produkcióját 
hozza el a Nagytemplomba 
december 19én, s koncertjén 
közreműködik Kozma Orsi és 
Csík László is.

A szeretet ünnepének más
napján, december 26án Ré
vész Sándor és Závodi János 
a Piramis Évek című produk
cióval várja a közönséget a 
Kölcsey Központban. Az új 
felállásban Horváth Ákos 
és Nagy Gergő gitárost egy 
kéttagú ritmusszekció, Kohl 
Árpád dobos és Cseh Balázs 
basszusgitáros egészíti ki.

Igazi kuriózumnak ígérke
zik a népszerű Trónok harca 
tévésorozat zenéjét bemutató 
filmzenekoncert is, melyen a 
sorozat ikonikus dalai csen
dülnek fel a Dunakeszi Szim
fonikus Zenekar és a Sol Ori
ens kórus tolmácsolásában. A 
Trónok hangja című koncert 
sztárvendége Kollányi Zsuzsi 
lesz december 27én a Köl
csey Központban.

Óévbúcsúztatás Presser-módra
Mind itt vagyunk! címmel 
először mutatja be Debre
cenben közös előszilveszteri 
produkcióját Presser Gábor 
és az Amadinda, melyen köz
reműködik Karácsony János 
„James” és Födő Sándor is 
december 28án a Kölcsey 
Központban.  SZDBurai Zsigmond, Szabó Béla, Gájer Bálint és Oláh István a beharangozón

Szabó Béla  FOTÓK: KISS ANNAMARIE

Kitüntetés a debreceni 
vagyonvédelmi cégnek
Debreceni székhelyű 
vagyonvédelmi cég  
az idei Üzleti Etikai Díj 
nyertesei között.

BUDAPEST. Ünnepélyes keretek 
között adták át az Üzleti Eti
kai Díjat Budapesten a közel
múltban. A díjazottak között 
ott volt a debreceni székhe
lyű Pannon Guard Zrt., mely 
cég a biztonsági szolgálta
tók közül országos szinten 
elsőként részesült ebben a 
minősítésben. A vállalkozás 
büszkén viselheti az etikus 
jelzőt, hiszen a zsűri megíté
lése szerint profitszerző te
vékenysége összhangban áll 
a fenntartható fejlődés folya
matával és céljaival.

– Hiszem, hogy egy felelős 
vállalkozás a profitszerzésre 
irányuló tevékenysége köz
ben tud, és kell is úgy csele
kednie, hogy nem veszélyez

teti a jövő generációnak erre 
való képességét, miközben a 
méltányos életkörülmények 
biztosítását sem hanyagolja 
el. Cégünk elhivatottan küzd 
a vagyonvédelmi szakma be
csületének megóvásáért és a 
szegmensben dolgozók tör
vényes foglalkoztatásáért – 
fogalmazott dr. Sutka Sándor, 
a Pannon Guard Zrt. elnöke. – 
Ugyanakkor küldetésünknek 
tekintjük az emberi élet és ér
ték feltétlen védelmét.

Ennek a társaság nem ki
zárólagosan vagyonvédelmi 
szektorban tevékenykedve 
kíván hangot adni: az elmúlt 
években sok olyan kezdemé
nyezést karolt fel – legyen 
szó akár a betegszállítási ága
zatról, segélyhívó oszlopok 
kihelyezéséről vagy köztéri 
park létesítéséről –, amelyek 
összességükben a társadalmi 
haladást élhető jövőképpé 
formálják. HBN

A díjat dr. Sutka Sándor cégvezető (jobbról) vette át  
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Szén-monoxidot 
észleltek a házban
BIHARNAGYBAJOM. Szén-mo-
noxid-érzékelő riasztotta va-
sárnap délelőtt a biharnagy-
bajomi Pákász utcai családi 
ház lakóit. A helyszínre ér-
kező püspökladányi tűzoltók 
kimutatták a szén-monoxid 
jelenlétét a levegőben. A 
gázszolgáltató kizárta a fűtő-
berendezést a rendszerből. 
Négy embert a mentőszolgá-
lat kórházba szállított.  HBN

Életéről, munkájáról 
beszélt a tanár úr
TISZAFÜRED. Dr. Harka Ákos 
volt a város díszpolgárait be-
mutató, EmberLélek című 
beszélgetős est vendége. A 
nyugalmazott biológia–kémia 
szakos gimnáziumi tanár és 
kutató gyermekkoráról és pá-
lyájának fontosabb állomásai-
ról mesélt a művelődési köz-
pontban. A tanár jelenleg is az 
általa alapított Magyar Halta-
ni Társaság elnöke, munkás-
ságáért Magyar Arany Érdem-
keresztet kapott.  BS

Táncjátékkal  
emlékeztek Adyra
POLGÁR. Szeretném, ha szeret-
nének címmel Ady és Léda 
szerelmi történetét bemuta-
tó egyfelvonásos táncjátékot 
láthatott a közönség a polgári 
művelődési központ színház-
termében a napokban. Az Ady 
Endrére emlékező előadást 
összeállította és előadta Hor-
váth Renátó (Ady), Gyevnár 
Réka (Léda), Sarshar Ghozat 
(zongora) és Rózsa Krisztián 
(vers).  CSŐKE VIVIEN

Alapítványi bál  
a város iskolájáért

HAJDÚSÁMSON. Az Iskolánkért 
Alapítvány alapítványi bált 
rendezett a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Gimnázium és 
AMI aulájában a minap. A bál 
célja idén az volt, hogy a gye-
rekek közösségi terét, ezáltal a 
szabadidő kellemesebb eltölté-
sét tudják biztosítani zöldöve-
zetben egy játszótérrel. Az est 
sztárvendége Csézy volt.  DM

Áramtalanították  
a járműveket
BALMAZÚJVÁROS. Két autó üt-
között össze Balmazújváro-
son, a Bartók Béla utcában 
vasárnap kora délután. A bal-
mazújvárosi tűzoltók áram-
talanították a járműveket, 
továbbá megszüntették az 
üzemanyagfolyást.  HBN

Dr. Harka Ákos  FOTÓ: BEKECS SÁNDOR

Felléptek a diákok  FOTÓ: MA

A debreceni páros és a pálinkák
Gyakori vendégek a haj-
dúságiak Tiszafüreden; 
ezúttal a szezonnyitó 
disznótorosra látogat-
tak el.

TISZAFÜRED. Harmadik éve an-
nak, hogy a Tisza-tó disznó-
toros szezonját a tiszafüredi 
Tisza-tavi Disznótoros és Pá-
linkamustra nyitja meg. Idén 
sem volt ez másképp, közel 
20 főzőcsapat- és 50 pálin-
kanevezés érkezett.

Már hajnalban sürögtek-fo-
rogtak a csapatok tagjai a Ter-
mál Kempingben november 
23-án. Előkerültek az üstök, 
kések, bárdok és edények, 
teknők, hogy mindenki a 
legjobb kolbászt, pecsenyét 
és toroskáposztát készítse 

el. Lehetőség volt saját étel-
különlegesség előállítására 
is. Így tett például Debrecen 
csapata is, ők debreceni páros 
kolbászt sütöttek.

– Az első alkalom óta folya-
matosan részt veszünk ezen 
a rendezvényen. Régi, szoros 
és sokrétű a kapcsolat a két 
város között, mindig öröm-
mel elfogadjuk a tiszafüredi-
ek meghívását, ahogy ők is a 
miénket – mondta a debrece-
ni csapat egyik tagja.

Érni kell a pálinkának is
A rendezvény sokszínűségét 
nemcsak a programok, színpa-
di műsorok és kézművesstan-
dok változatossága adja, ha-
nem a csapatok is. Települési 
önkormányzatok, baráti társa-
ságok és civilszervezetek egy-

aránt kitelepültek, hogy egye-
dien berendezett portájukkal, 
a finom ételek illatával együtt, 
felhívják magukra a figyelmet. 
A Kenderesi Néptánc és Hagyo-
mányőrző Egyesület mosoly-
gós, népviseletbe öltözött lá-
nyokkal, népzenével csalogatta 
az arra járókat, míg a Kajakosok 
Ősei csapatnál az egyesület pó-
lójába öltöztetett játék malacka 
evezett a vízi sporteszközben.

Tiszafüredre szinte már 
hazajáró vendégnek számít 

Nagy Gyula Nyíradonyból. 
Számtalanszor bizonyította 
Tiszafüreden, hogy disznó-
toros ételekben és halászléfő-
zésben is az elsők között van. 
Állandó résztvevőnek számít 
a Tisza-tavi Disznótoroson, 
ezúttal szintén a barátaiból 
verbuvált csapatokkal érke-
zett. Nagy Gyula a pálinka-
verseny zsűrijének is tagja 
volt.

– Összesen 53 pálinkát zsű-
riztünk le, ezeknek körülbelül 

nyolcvan százaléka idei, friss 
pálinka volt. A pálinkákat ér-
lelni kell, tehát minél idősebb 
annál jobb. Ettől függetlenül 
nagyon jó, nagyon finom fő-
zeteket kóstoltunk – értékelt.

A rendezvényre kilátoga-
tókat Hungarikum Sátorral, 
családi- és gyermekprogra-
mokkal, kézművesvásárral, 
disznótoros ételek kóstolójá-
val és színpadi műsorokkal, 
koncertekkel várták a szerve-
zők.  BEKECS SÁNDOR

Nagy Gyula Nyíradonyból ezúttal is több barátját hozta el a Tisza partjára  FOTÓK: BEKECS SÁNDOR

Nagyon fontos, hogy ha 
van, időben felismerjék
Az időben felfedezett 
melldaganat körülbelül 
90 százalékos gyógyu-
lási esélyt jelenthet.

BERETTYÓÚJFALU. A mellrák el-
leni küzdelemre és a dagana-
tos betegségek korai felisme-
résére hívták fel a figyelmet a 
Gróf Tisza István Kórház és a 

berettyóújfalui Egészségfej-
lesztési Iroda munkatársai 
a napokban megtartott ren-
dezvényen. „Inkább kétszer 
feleslegesen, mint egyszer 
későn” – hangzott el a vizs-
gálatok jelentőségével kap-
csolatban a nap mottója dr. 
Kóti Csabától a dr. Böszörmé-
nyi Nagy Géza teremben. Dr. 
Kóti Csaba a berettyóújfalui 
sebészet osztályvezetője el-
mondta, a kórházban több 
tíz beteget kezelnek évente 
mellrákkal. Felhívta a részt-
vevők figyelmét, hogy az idő-
ben felfedezett melldaganat 
körülbelül 90 százalékos gyó-
gyulási esélyt jelenthet, ezért 
is fontos, hogy a mindenna-
pok részévé váljon a pár per-
cig tartó önvizsgálat. Kötet-
len beszélgetés és faültetés 
is volt a nap programjában. A 
tulipánfa, amely az EFI Iroda 
mellett kapott helyet, me-
mentója a mellrák elleni helyi 
küzdelemnek.  
 KOGYILLÁNÉ H. SZÓFIADr. Kóti Csaba  FOTÓ: K. H. SZ.

Négyen Debrecen csapatából

Nagycégek és partnereik
Beszállítói partnereket 
kerestek megyénk meg-
határozó társaságai 
Biharban.

BERETTYÓÚJFALU. A Haj-
dú-Bihar Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 
Berettyóújfaluban tartott 
beszállítói roadshow-t. A 
kamara Berettyóújfaluval, 
Hajdúböszörménnyel és 
Püspökladánnyal együtt-
működésben lehetőséget 
biztosít a régió beszállítói te-
vékenységre alkalmas vagy 
alkalmassá válni kívánó kis- 
és középvállalkozásainak a 
nagyvállalkozások láncába 
történő bekapcsolódásra.

Fókuszban a fémmegmun-
kálás, műanyag feldolgozás, 
felületkezelés, szolgáltatások 
voltak.

Az eseményen köszöntőt 
Muraközi István, Berettyóúj-
falu polgármestere mondott, 

majd bemutatta a város be-
fektetőbarát intézkedéseit. A 
vállalkozások a beszállítóvá 
válás digitális támogatásáról, 
pályázati lehetőségeiről is tá-
jékoztatást kaptak.

 KOGYILLÁNÉ H. SZÓFIA

Bemutatkozott néhány nagyvállalkozás  FOTÓ: K. H. SZ.

    Új vétel 
helyett 
ötletes 
   felújítás!

Kopott beltéri ajtók 
felújítása bontás nélkül!

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

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

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

06-20/9462-169
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RÉGIBŐL ÚJAT, 
bontás nélkül.

Debrecen, Petőfi  tér 10.
Ételrendelés:

06-52-740-840

Station
Bistro

StatiON: étel-ital-szórakozás, 
MIND EGY HELYEN.

06
Bowling, biliárd, darts, 
csocsó, léghoki, boxgép
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CÍVIS 
PAPÍR-ÍRÓSZER

4033 Debrecen, 
Veres Péter u. 31. 
52/415-372
www.civispapir.hu 35

99
12

A Cívis Papír-Írószer üzlet 
megyekártyával 10-20 szá-
zalék kedvezményt biztosít a 
termékekre.

A Cívis Papír-Írószer üzlet huszon-
kilenc éve áll a vásárlók rendelke-
zésére a Veres Péter utca 31. szám 
alatt. – A cégek irodai és írószer-
igényeit maximálisan kiszolgáljuk, s 
házhoz is szállítjuk a rendeléseket. 
A raktáráruházhoz óriási, ingyenes, 
„zöld” parkoló is tartozik. Hamarosan 
itt a karácsony és az év vége, ami-
kor sokan személyre szabott aján-
dékkal lepnék meg szeretteiket. Az 
árukészletünkben fellelhető hobbi- és 
kreatív- termékeink segítségével akár 
saját készítésű ajándékokat készít-
hetnek az ünnepekre. Fénymásoló 
papír és irodai kiegészítők, naptárak, 
határidőnaplók, exkluzív tollak, vala-
mint karácsonyi csomagolóanyagok 
széles választéka is megtalálható. 

Többfajta utalványelfogadó hely is 
vagyunk – mondta el Kovács Lajos 
tulajdonos.

Kilencezerféle árucikk
Kovács Lajos tizenöt éve nyitotta 
meg a grafi kai stúdiót, mely minden 
nyomdai és webes felületet kiszol-
gál. – Árukészletünkben egyaránt 
megtalálhatók a nagy hazai gyártók 
cikkei, a közvetlen import beszerzés-

ből származó termékek, valamint az 
iskolaszeres nagy választékú saját 
gyártású termékeik. A vásárlók nálunk 
mindent megtalálnak, cégünk ugyanis 
kapcsolatban áll valamennyi jelentő-
sebb kül- és belföldi írószer-irodaszer 
gyártóval, forgalmazóval és választé-
kunk bővítéseként játékok forgalma-
zását is megkezdtük. Így termékeink 
száma meghaladja a 9000 árucikket 
– fűzte hozzá az ügyvezető.

A legszélesebb áruválaszték

359912

Huszonkilenc éve a vevők szolgálatában Fotó: Archív

HIRDETÉSEK



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

6
NAPLÓ

6  Oktatás
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 26., KEDD

 Debreceni siker az Országos Tánc-Játék Fesztiválon
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett XVII. Országos Tánc-Játék Fesz-
tiválon a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium „XYZ” című tánc- és 
mozgásszínházi darabja 2. helyezést ért el az egyfelvonásos darabok kategóriájában. A pro-
dukció koreográfusa és rendezője Lévai Emese és Kardos József, a táncosok: Bakos Anna, Ba-
logh Csaba, Bordás Réka, Gellén Lilla, Görög Nóra, Gyarmati Zsófia, Győrfi Annamária, Jeneses 
Fruzsina, Kapossy Krisztián, Kardos Luca, Magyari Virág, Olexa Csenge, Orosz Renáta, Ötvös 
Eszter, Pál Zsuzsa Ilona, Pócsi Zsófia, Vajda Anna – a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium táncosai. FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

„Okos” eszközök 
okos diákoknak
Az NI által felajánlott 
egyik eszköz többre 
képes, mint amit annak 
idején az Apollo 11 
tudott. 

DEBRECEN. Csaknem 2 millió 
forintot érő mérőműszereket 
adott ajándékba egy pályázat 
keretében az egyik budapesti 
iskola mozgássérült diákjai-
nak a debreceni NI Hungary 
Kft.

Állatbarát légyfogó
Dr. Ábrahám László, a cég 
igazgatója elmondta: az NI 
által fejlesztett és 2011-ben 
Innovációs Díjat nyert NI my-
DAQ-eszközök használatára 
a korábbi pályázatok során 
számos jó ötlet született. Ké-
szítettek ezek segítségével 

például radioaktív anyag  fe-
lezésiidő-mérőt, „okosház” 
vezérlőt, sőt még állatbarát 
légyfogót is. Olyan műszere-
ket is adományoztak, ame-
lyek „okosabbak”, mint egy-
kor a holdra szállásnál, az 
Apollo 11-ben használt elekt-
ronika volt. – Az a tény, hogy 
ti a mozgásotokban kissé 
korlátozottak vagytok, ezen a 
területen semmiféle hátrányt 
nem jelent. Ugyanolyan kre-
atívak, okosak vagytok, mint 
más gyerekek – jelentette ki 
Ábrahám László.

Nem tesznek különbséget
– Ezek segítségével megmu-
tathatjátok oroszlánkörmei-
teket, hogy mire vagytok ké-
pesek. Ez hosszú távon olyan 
pályát adhat a kezetekbe, 
amelyből tisztességesen meg 
lehet élni – vélte a cégveze-
tő. Hangsúlyozta, hogy az NI 
debreceni gyára akadálymen-
tesített, és egyenjogúság van 
náluk, nem tesznek különb-
séget a munkavállalók között 
sem mozgásképességük, sem 
a nemük, bőrszínük, vallásuk 
vagy szexuális hovatartozá-
suk alapján.

A tehetség felderítése
Barsy Anna, az összesen 200, 
(csaknem 50 középiskolás) 
gyermekkel foglalkozó Moz-
gásjavító Iskola matematika, 
fizika, számítástechnika sza-
kos mestertanára elmondta: a 
korábbi években már kaptak 
az NI-tól hasonló eszközö-
ket, melyek jelentős mérték-
ben hozzájárultak diákjaik 
fejlődéséhez, tehetségük ki-
bontakoztatásához. – A most 
érkező műszerekkel nagyon 
jól tudjuk kompenzálni azo-

kat a hiányokat, hátrányokat 
amik az ő életüket nehezítik. 
Legalább annyit tanulok a di-
ákjaimtól, mint amennyit ők 
tőlem – emelte ki.

A tájékoztatón vendégként 
megjelent kerekesszékes di-
ákok arról számoltak be kér-
désünkre, hogy a műszerek 
segítségével például termodi-
namikai, gravitációs gyorsu-
lásos és elektromos kísérlete-
ket, méréseket végeztek.

Az integráció eszközei
Szily Krisztina, a Mozgásjaví-
tó Iskola fejlesztésére 26 éve 
létrehozott Zsótér Pál Alapít-
vány kuratóriumának elnöke 
hozzátette: az informatikai 
eszközök használata nagyon 
fontos az ő iskolai életükben. 
– Üdvözlendő az az együttmű-
ködés, ami az elmúlt években 
az NI-al kialakult. Az eszkö-
zöknek nagyon fontos szere-
pük van az integrációban. Az 
a célunk, hogy diákjainkat mi-
nél jobban felkészítsük a való 
világ kihívásaira, hogy miu-
tán elhagyják az iskolát meg-
találják a helyüket a munka 
világában – fogalmazott.

A DSZC képzéssel segít
Reményi Gábor, az NI oktatá-
si kapcsolatokért felelős re-
ferense kiemelte, hogy azért 
döntöttek még komolyabb 
eszközök átadása mellett, 
mert a korábbiakat tapaszta-
lataik szerint jól használták 
fel az iskolában.

A tájékoztatón végül kide-
rült, hogy a Debreceni Szak-
képzési Centrum is hozzájá-
rul a kezdeményezéshez, az 
egyik hardver használatát in-
gyenesen fogják megtanítani 
a gyerekeknek.  OCS

A gyerekek rengeteg kérdést tettek fel az üzemlátogatás során   FOTÓK: MATEY ISTVÁN

Legalább annyit 
tanulok a diákja-
imtól, mint ameny-
nyit ők tőlem. 
BARSY ANNA

349412

HIRDETÉS
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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

40. Kerekes Mira Viktória
3 ÉVES, PÜSPÖKLADÁNY

41. Balázs Kristóf Róbert
1 ÉVES, POLGÁR

42. Lévai Máté
17,5 HÓNAPOS, DEBRECEN

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 hárma-
sával 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

Főszerepben a rajongók
A Spirits In The Forest 
című alkotás mind-
össze egy napig volt 
látható a nagyvásznon.

BUDAPEST. A Depeche Mode 
2017-ben adta ki Spirit című 
legutóbbi albumát, mellyel 
nagyszabású turnéra indult. 
A koncert utolsó felvonásán, 
Berlinben készült egy do-
kumentumfilm, melyben a 
rajongók ugyanakkora, sőt, 
lényegében nagyobb szerepet 
kapnak, mint maguk a zené-
szek. A Spirits In The Forest-
nek múlt hét csütörtökön volt 
a mozis világpremierje – írja a 
petofilive.hu.

Aki ismeri a Depeche Mode 
történetét, tisztában van 
vele, hogy abban a rajongók 
is nagyon fontos szerepet ját-
szanak, nem csak a zenészek. 
Az együttes valamilyen meg-
foghatatlan oknál fogva óri-
ási népszerűségnek örvend 

Európában, különösen annak 
középső és keleti részében. 
Éppen ezért fogadták sokan 
idehaza is örömmel a hírt, 
miszerint a Depeche Mode a 
legújabb koncertfilmjét nem 
szimplán csak DVD-n adja ki, 
hanem a mozikban is bemu-
tatja.

A Spirits In The Forest című 
alkotás érdekessége, hogy 
mindössze egy napig volt lát-
ható a nagyvásznon. A filmet 
több hazai mozi is levetítette, 
a legexkluzívabb hazai ese-
ményt viszont az Analog Mu-
sic Hallban rendezték meg.

Életutak
A többprogramos rendezvény 
első felvonásaként Lányi La-
jos főszervező (és egyben fa-
natikus DM-rajongó) egy szín-
padi kerekasztal-beszélgetést 
moderált, melyen részt vett 
többek között Milkovics Má-
tyás, a NEO zenésze, Kraft Gá-
bor DJ, Hozsó (Lala kozmixos 

zenésztársa) és Lobenwein 
Norbert, a VOLT Fesztivál 
társtulajdonosa/–szervezője – 
mint ismert, a Depeche Mode 
tavaly fellépett Sopronban. 
Az izgalmas anekdotákkal 
tarkított beszélgetést köve-
tően lépett színpadra a NEO 
zenekar, akikre, mint ismert, 
óriási hatással volt (és van) a 
DM.

Ezt követően pedig bemu-
tatásra került a Spirits In The 
Forest, mely egy rendhagyó 
koncertfilm, és felépítésében 
egy kicsit a Mode 1988-as, 
101 című koncertfilmjét idézi 
meg. Ahogy abban, úgy a friss 
filmben is a rajongók vannak 
a főszerepben.

Ezúttal hat fanatikus életút-
ját ismerhetjük meg, akikben 
természetesen a zenekar irán-
ti rajongás a közös, valamint 
az, hogy hiába származnak 
egymástól nagyon távol eső 
országokból (Mongólia, USA, 
Kolumbia, Franciaország, 
Brazília, Románia), mindany-
nyian ellátogatnak a Depeche 
Mode berlini fellépésére.

Mint azt a petofilive.hu írja, 
a filmben betekintést nyerhe-
tünk az ő életükbe, mesélnek 
vidám és szomorú emlékek-
ről, közben pedig láthatjuk a 
berlini buli csúcspillanatait – 
természetesen felcsendülnek 
az olyan legendás slágerek, 
mint a Never Let Me Down 
Again, az Enjoy The Silence 
vagy a Personal Jesus.

– Autóbalesetem volt. Mi-
kor magamhoz tértem, nem 
emlékeztem semmire addigi 
életemből, kivéve egy dolgot. 
A Depeche Mode-ot – meséli 
Carine, az egyik főszerep-
lő-rajongó a Mode-filmben, 
amely a rajongókon keresztül 
szól a zenekarról.  HBNHatalmas bulit nyomtak a berlini koncerten  FOTÓ: AFP

Interjú: az X-faktor mentorházig jutott Markovics Kristóffal

Rapper vagy nyomozó? Még nem dőlt el!
Markovics Kristóf alias 
Vits a napokban debü-
tál első dalával.
DEBRECEN. A 17 éves debreceni 
születésű fiú, nyáron tűnt fel 
az X-faktor tehetségkutató 
műsor előválogatóján, s pro-
dukcióival egészen a men-
torházig jutott. Markovics 
Kristóf bár nem jutott az élő 
show-ba, de nem kell bánkód-
nia, ugyanis ByeAlex a szár-
nyai alá vette a tehetséges 
fiatalt, akinek napokon belül 
megjelenik első videóklipje 
a legnagyobb videómegosztó 
portálon.

Mióta érdekel a rapműfaj, és 
mikor kezdtél el rapszövegeket 
írni?
Már kiskorom óta hallgatok 
rapzenéket, főleg külföldi 
előadókat. Eminem például 
nagy favoritom. Rappelés-
sel és szövegírással viszont 
csak egy éve foglalkozom, 
aminek katalizátora az első 
nagy szerelmemmel való 
szakítás volt. A szomorúsá-
gom átment dühbe, s egyszer 
csak azon kaptam magam, 
hogy a fürdőkádban ülve 
elkezdtem rímeket formálni, 
freestyle-olni. Leírtam a két 
rímpárt egy jegyzettömbbe, s 
arra gondoltam, mi lenne ha 
tovább írnám. Így született 
meg egy délután alatt az első 
szövegem.

Úgy véltem, írhatnék más 
témában is, így született 
például szöveg a szerelemről, 
a hajléktalanokról, illetve ar-
ról, hogy mit gondolok a mai 
lányokról. Utóbbit elküldtem 

ismerőseimnek, akik arra 
biztattak, folytassam.
Egy nap aztán rám írt 
az egyik haverom, hogy 
ByeAlex az Instagramon 
hirdet rap-tehetségkutató 
versenyt, s mivel nem veszít-
hettem vele semmit, feltöl-
töttem a dalomat, Alex pedig 
visszajelzett, hogy nagyon 
tetszik neki az, amit csinálok. 
Majd láttam az X-faktor- fel-
hívást, és úgy gondoltam 
megpróbálom, így legalább 
szakmabeliektől kapok egy 
visszajelzést, van-e 
értelme folytat-
nom.

Komoly témákat feszegetsz 
a szövegeidben. Mit szeretnél 
közvetíteni?
Természetesen én is járok 
bulikba, s látom, hogy milyen 
sokan használják 17-18 éve-

sen a tudatmódosító szereket 
a szórakozóhelyeken, de saját 
szememmel láttam azt is – amit 
megírtam dalszövegben –, 
ahogy a szerencsétlen hajlékta-
lant megrugdosták, s leköpték. 

Szeretném felnyitni a velem 
egykorúak szemét, hogy na-
gyon rossz irány amerre halad 
a világ, s jó volna változtatni.

A mentorházig jutottál az 
X-faktorban. Mit tanultál a 
tehetségkutató műsorból?
Nagyon jó ugródeszka volt, 
hiszen sok ember megismer-
hette mire vagyok képes. 
Mindenképp megtanított a 
kitartásra, hiszen az egész 
napos forgatáson folyamato-
san dolgozni kellett, illetve 

megtapasztalhattam mi-
lyen közönség előtt 

rappelni, hiszen 
azelőtt beültem 

a szobámban a 
székbe, és ott 

nyomtam ma-
gamnak.

Úgy éreztem egyébként, 
hogy nem lett volna helyem 
az élő show-ban, hiszen alig 
van tapasztalatom, igazából 
engem az is meglepett, hogy 
a mentorházig eljutottam. 

Persze örülök, hogy így sike-
rült, s ahogy a visszajelzések-
ből látom, nagyon tetszett az 
embereknek.

Egy ország szíve facsarodott 
össze, amikor előadtad a 
nagymamádról szóló dalt. Mit 
éreztél akkor?
A mentorházas produkcióm-
nál, mintha nem is lettem 
volna ott. Nem láttam a men-
torok arcát, azt sem ahogy 
reagálnak. Akkor kerültem 
vissza abba a világba, amikor 
befejeztem az utolsó sort. 
Furcsa érzés volt. Bizonyítani 
szerettem volna magamnak 
és a mamámnak is, akitől ez-
zel a szöveggel búcsúztam el. 
Meg is könnyebbültem utána.

Bár nem sikerült bejutni az élő 
adásba, ByeAlex nem engedte 
el a kezed.
Igen, az X-faktoron kívül is 
dolgozok Alexszel. Segít, 
hogy legyen egy klipem és 
egy jó zenei alapom az első 
dalomhoz.

Miért az Úrihölgy című dallal 
debütálsz?
Nagyon polgárpukkasztó, 
trágár szöveg lett, viszont 
ennek ellenére nekem az 
egyik kedvencem. A csúnya 
szavak ugyanis nem öncélú-
ak, hanem kreatívan monda-
tokba vannak foglalva. Azért 
választottam ezt, mert úgy 
éreztem, hogy az első szám-
nak ütősnek kell lennie, meg 
kell fognia a korosztályomat.

A napokban jön ki a videókliped. 
Milyen volt a forgatás?

Nagyon élveztem. Azt hit-
tem be leszek feszülve, de 
átadtam magam a zenének, 
és szerencsére le tudtam 
lazulni. Nagyon hosszú volt 
egyébként, mivel több hely-
színen vettük fel Budapes-
ten, például a Bikás parkban 
és a budai Vár környékén.

Szerinted mi kell ahhoz, hogy 
valaki befusson?
Mint ahogy látjuk, aki 
megnyer egy tehetségkuta-
tó versenyt nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy előadóként 
is fog tovább tevékenykedni. 
Szerintem jól kell forgatni a 
lapokat. Már keresett meg 
producer, de úgy vélem, jól át 
kell gondolni, mit fogadok el, 
és mit nem. Ha van egy jó me-
nedzser szerintem könnyen 
be lehet futni, a rap ugyanis 
elég keresett hazánkban.

Most érettségizel. Van „B” terv, 
ha nem sikerül a rapkarrier?
Nekem jelen pillanatban a 
rap a „B” terv. Az „A” pedig 
egy diploma. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi 
Karára jelentkezek, mivel 
bűnügyi nyomozóként 
szeretnék lediplomázni. 
A nagymamám testvére 
katona volt a világhábo-
rúban. Felnézek a kato-
nákra, szerintem tényleg 
hősök. Apukám, bátyám 
és unokatesóm is rendőr 
volt, így egy kicsit belelá-
tok a szakmába, s azt kell 
mondjam, vonz az egyen-
ruha. Szeretnék szolgálni 
és védeni.  PÁLFI-TÓTH ZOÉ

Markovics Kristóf számára jelenleg a rap a „B” terv  FOTÓ: KISS DÓRA
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Testi-lelki egészség és 
önvizsgálat is javasolt 
Az időben észrevett 
betegség gyógyítható, 
figyelve életmódunkra.
DEBRECEN. – Mindenképp ja-
vaslom a mozgást, hisz jelen-
tős szerepe van a daganatos 
betegségek megelőzésében, 
a prosztatarák esetében külö-
nösen, valamint a rehabilitáci-
óban is – mondta el Rozványi 
Balázs, a Magyar Rákellenes 
Liga elnöke köszöntőjében 
a 10 ezer lépés program Haj-
dú-Bihar megyei állomásán 
hétfőn.

Az érdeklődők megtudhat-
ták, a prosztata egy dió nagy-
ságú, egészséges állapotában 
körülbelül 2-3 dekagramm 
tömegű mirigyes, belső férfi 
nemi szerv. Az általa termelt 
prosztataváladék az ondó 
részeként egyrészt elősegíti 
a hímivarsejtek mozgását, 
másrészt lúgos kémhatá-
sával igyekszik semle-
gesíteni a női hüvely 
savas közegét, ezzel 
ugyancsak az ivarsej-
tek életképességét 
segíti. Fontos szere-
pe van továbbá a 
férfiak vizelettar-
tásában is.

Tenni a betegség 
ellen
A rendezvényen felhív-
ták a figyelmet, hogy a 
rák kialakulásának koc-
kázatát csökkenthetjük 
azzal, ha nem dohány-
zunk, nem szedünk 
indokolatlanul gyógy-
szert, nem fogyasztunk 
mértéktelenül alkoholt. 
Igyekezzünk egészsé-
ges életvitelt folytatni: 

táplálkozzunk megfelelően, 
rendszeresen mozogjunk, 
aludjunk eleget, és töreked-
jünk a testi-lelki harmóniára. 
Nem szabad elfeledkeznünk 
a havonta végzendő önvizs-
gálatról sem. Herevizsgálat 
esetén erre a legalkalmasabb 
idő a fürdőkádban, a zuhany 
alatt vagy közvetlenül tisztál-
kodás után adódik, amikor a 
herezacskó izomzata a legla-
zább. Tudományos vizsgála-
tok igazolják, hogy rendsze-
resen, heti legalább 3 órában 
végzett fizikai aktivitás idő-

sebb korban is jelen-
tősen javíthatja 

a prosztatará-
kos betegek 
életminősé-
gét és életki-
látásait.  LD

Rozványi Balázs a mozgás fontosságát 
is hangsúlyozta  FOTÓ: M. P.

Korán felismerve gyógyítható!
A férfiak mellett a 
nőket is várták a deb-
receni prosztatanapra 
tegnap a Debreceni 
Művelődési Központba. 

DEBRECEN. Nemcsak a férfiak-
ra számítottak, hanem a nők-
re is a 10 ezer lépés program 
Hajdú-Bihar megyei állomá-
sán hétfőn, hiszen sokszor 
rajtuk múlik, hogy családtag-
juk milyen segítséget fogad 
el, vagy milyen aktivitást 
végez.

Minden férfit érint?
A szakemberek úgy vélik, 
kétféle férfi létezik: akinek 
volt már gondja prosztatá-
jával és akinek lehet, hogy a 
későbbiekben lesz. A meg-
nagyobbodást alapvetően a 
hormonváltozások okozzák. 
A prosztatarák az ötvenéves 
férfiak majdnem felét, a 
nyolcvanéves férfiak pedig 
mintegy 80 százalékát érin-
ti. Egyik fontos kockázati té-
nyezője az életkor, így ennek 
növekedésével egyre több 
embert érint világszerte. Ma-
gyarországon több mint 4 
ezer férfinál diagnosztizálják 
évente. Országunkban elő-
fordulása az európai átlaghoz 
képest középszinten van.

Tünetek
A daganatos megbetegedé-
sek kapcsán nyolc jelre érde-
mes odafigyelnünk. Ha anya-
jegyünkön, szemölcsünkön 
elváltozást látunk, ha indo-
kolatlanul fogyunk, ha nyelé-
si nehézségeink vannak, nem 
múló köhögés, rekedtség jel-
lemző ránk, akkor érdemes 

szakemberhez fordulnunk. 
Továbbá fontos figyelnünk 
arra is, hogy van-e érezhető 
csomó, duzzanat valamely 
testrészünk kapcsán. Tes-
tünk jelzése lehet, ha fekély, 
sérülés található bőrünkön, 
ami nem gyógyul; ha véres, 
szokatlan székletet, vizeletet 
tapasztalunk, vagy ha szokat-
lan vérzésre, váladékfolyásra 
leszünk figyelmesek. Ha e tü-
netek bármelyikét két hétnél 
tovább észleljük, azonnal or-
voshoz kell fordulnunk!

Kezelhető
– Ha korai szakaszában ismer-
jük fel a prosztatarákot, akkor 
100 százalékosnak tekinthető 
a gyógyulás. Ha elkésünk, 
akkor azonban mindössze 28 
százalék ennek az esélye, te-

hát merjünk lépni – mondta 
dr. Hallay Judit PhD egyetemi 
docens, a Magyar Rákellenes 
Liga Debreceni Alapszerve-
zetének elnöke köszöntőjé-
ben. Hajdú-Bihar megyében 
a Nemzeti Rákregiszter adatai 
szerint minden évben 230-
300 férfinál diagnosztizálnak 
prosztatarákot. Akinél kezde-
ti stádiumban felfedezik a be-
tegséget, az prosztataeltávo-
lító műtét vagy gyógyszeres 
kezeléssel kombinált sugárke-
zelés révén meggyógyulhat, 
ugyanakkor ma már gyógy-
szerekkel az előrehaladottabb 
állapotú betegséget is akár 
éveken át uralni tudják.

Meghallgatni egymást
Az előadások kapcsán nem-
csak a testi, hanem a lelki 

gyógyulásnak, gyógyítás-
nak is teret adtak. – Az el-
múlt években arra kellett 
rádöbbennem, amikor 
megjelenek egy betegség, 
a kitaszítottság, a kiszol-
gáltatottság kórtermeiben, 
élethelyzeteiben, akkor el-
sősorban hallgatnom kell 
– mondta Kocsis Antal gö-
rögkatolikus kórházlelkész 
előadásában, aki arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a be-
tegségek esetén fontos sze-
repe van annak, hogy mer-
jünk beszélni, ha baj van, 
és tudjuk meghallgatni azt, 
akinek erre szüksége van. 
Hozzátette, fontos tisztázni 
a beteg szerepet, hogy ne le-
gyen ezt kellemetlen beval-
lani sem magunknak, sem 
másoknak.  LD

Kocsis Antal  kórházlelkész  

UROLÓGUS

Dr. KOLOZSY ZOLTÁN
az orvostudomány 

kandidátusa

ANDROLÓGIAI 
RENDELÉS

(nemzőképesség és 
merevedési zavarok,

www.urodoktor.hu

Rendel: szerda 16-18 óra
Debrecen, Kossuth u. 11.      

 30/677-9556

prosztatapanaszok) 35
40

41

LÉZER MAGÁNRENDELŐ 
A Magyar Vöröskereszt ajánlásával

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

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

Mammográfi a (klinikai, szűrő 
ultrahang) pajzsmirigy, ér 

has-medence

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

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

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

beutaló, várakozás nélkül!

338457

Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

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

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

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!
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338457

· Csapó u. 37., tel.: 52/420-223

· Batthyány u. 11/D, tel.: 52/537-162
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· Csapó u. 37., tel.: 52/420-223

Emlő- és ultrahangvizsgálat
Hazánkban sajnálatos 
módon gyakori az emlő 
rosszindulatú megbete-
gedése, az európai átlag-
nál gyakoribb a megbete-
gedés végzetes kimenetele, 
ezért panaszmentes, egész-
séges állapotban és panasz, 
tünet észlelése esetén egy-
aránt ismerni kell és komo-
lyan kell venni az ezzel kap-
csolatos teendőket.

Az emlő rosszindula-
tú elváltozásának kialaku-
lását gátló, hatékony meg-
előzésre nem sok lehetősé-
günk van. Célkitűzésünk 

emiatt az emlődaganat 
minél korábbi kimutatása 
lehet. Ennek egyik módja 
az emlők önvizsgálata, ami 
nőknél 30 év felett ajánlott. 
Ez az emlők és a hónaljak 
zárt ujjak mellett, az ujjbe-
gyekkel történő áttapintá-
sát jelenti. Bármilyen elté-
rés esetén emlővizsgáló köz-
ponthoz kell fordulni. Ez a 
módszer a már tapintható 
elváltozások kimutatására 
alkalmas.

A tapintás nem helyettesí-
ti a mammográ� ás szűrést. 
A mammográ� a jelentősé-
ge a tapintással még nem 

észlelhető elváltozások fel-
fedezésében van. Emlőel-
változásra utaló panasz, ill. 
tünet (váladékozás, csomó 
tapintása, fájdalom, bőrel-
változás stb.) észlelése ese-
tén azonnal emlődiagnosz-
tikai szakrendelést kell fel-
keresni. Tudnivaló, hogy az 
észlelt eltérések döntő több-
ségét jóindulatú emlőelvál-
tozás okozza.

Az ECHO Egészségköz-
pontban (Debrecen, Kos-
suth utca 56.) működő Emlő- 
és ultrahangdiagnosztikai 
Centrumáról az alábbi tájé-
koztatást nyújtjuk: kizáró-

lag magánellátás keretében 
végzünk emlődiagnoszti-
kai és ultrahangvizsgálato-
kat. Behívásokkal működő 
emlőrák-szűrővizsgálatot 
nem végzünk.

Vizsgálatra jelent-
kezni honlapunkon 
(emlocentrum.hu), tele-
fon-üzenetrögzítőn, köz-
vetlen telefonhívás során 
lehet (52-419-949, +36-30-
647-8218) meg kell adni a 
nevet, a kívánt vizsgálatot és 
a visszahívandó telefonszá-
mot. Egy napon belül vissza-
hívjuk, hogy a kért vizsgálat 
időpontját közösen határoz-

zuk meg. Arra törekszünk, 
hogy rövid várakozást köve-
tően sor kerüljön a kért 
vizsgálatra. Rende-
lés általában reggel 
9 és 11 óra között 
van, minden 
második szer-
dán délután 2 
órától 4 óráig 
tartunk szak-
rendelést. 

A szövetta-
ni mintavétel, ill. 
vizsgálat kivételével 
a vizsgálat eredményét 
közvetlenül a vizsgálat után 
átadjuk.

PLASZTIKAI 
SEBÉSZET
Beutaló és várakozás nélkül, 
intim és luxus környezetben!

Rendelnek: Dr. Marjas László, 
Dr. Tóth András, Dr. Fábián Zsolt
Plasztikai sebészek

Bejelentkezés: 06-20-339-9861,

med@borostyanmedicalcenter.hu

BOROSTYÁN MED HOTEL**** 
& MEDICAL CENTER
Debrecentől 12 km-re
Nyíradony-Tamásipuszta, Csemete út
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HIRDETÉSEK

Hallay Judit docens  FOTÓK: MOLNÁR PÉTER
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A csoportelsőségért játszik a PSG
José Mourinho a BL-ben 
is bemutatkozik a Tot-
tenham Hotspur élén, 
méghozzá az Olympia-
kos ellen.

LABDARÚGÁS. Rangadóval foly-
tatódik a Bajnokok Ligája 
csoportköre: a keddi játéknap 
egyértelmű slágermeccse a 
Real Madrid Paris Saint-Ger-

main elleni hazai találkozója. 
A Real gyengén kezdte a sze-
zont, két forduló után egyet-
len ponttal állt az A csoport-
ban, a folytatásban viszont 
a Galatasaray elleni dupla 
sikerrel a továbbjutás szem-
pontjából kedvező helyzetbe 
kerültek Zinedine Zidane ta-
nítványai. Kedden este egy 
újabb győzelemmel bebizto-
sítanák helyüket a legjobb 16 

között, de az is elképzelhető, 
hogy a kezdésig a győzelmi 
kényszer lekerül a madridi 
futballisták válláról, ugyanis 
ha a harmadik Club Brugge 
nem nyer a sereghajtó isztam-
buliak vendégeként, biztossá 
válik a Real továbbjutása.

Madridban ugyanakkor a 
másik meccs eredményétől 
függetlenül is izgalmas talál-
kozó várható, Luka Modricé-
kat minden bizonnyal hajtja 
majd a bizonyítási vágy, mi-
vel az első körben csúnya, 
3–0-s vereséget szenvedtek 
a francia fővárosban. A PSG 
kényelmes helyzetben van, 
mivel már egy döntetlennel 
is eldönti az első hely sorsát.

Már továbbjutott
A B csoportban a Bayern 
München már továbbjutott, 
s ha győz a Crvena zvezda 
arénájában, akkor az első 
helyet is bebiztosítja. A má-
sodik Tottenham Hotspur 
első BL-meccsére készül José 
Mourinho irányításával, aki-
nek a sereghajtó Olympiak-

osz ellen hazai pályán kell 
irányítania a londoniakat. 
Az angol gárda győzelemmel 
biztosan ott lesz a tavaszi 
folytatásban, de még a vere-
ség is belefér a számára, ha 
a Bayern érvényesíti a papír-
formát Szerbiában.  HBN, MTI

A keddi program
Csoportkör, 5. forduló
A csoport
Galatasaray (török)–Club Brugge (bel-
ga) 18.55 (Tv: Spíler1)
Real Madrid (spanyol)–Paris Sa-
int-Germain (francia) 21 óra (Tv: M4 
Sport)
B csoport
Crvena zvezda (szerb)–Bayern Mün-
chen (német) 21 óra (Tv: Spíler1)
Tottenham Hotspur (angol)–Olympi-
akosz Pireusz (görög) 21 óra
C csoport
Atalanta (olasz)–Dinamo Zagreb 
(horvát), Milánó 21 óra
Manchester City (angol)–Sahtar 
Donyeck (ukrán) 21 óra
D csoport
Lokomotiv Moszkva (orosz)–Bayer Le-
verkusen (német) 18.55 (Tv: Spíler2)
Juventus (olasz)–Atlético Madrid 
(spanyol) 21 óra (Tv: Spíler2)

Szerződést bontottak 
Marko Nikoliccsal
LABDARÚGÁS. A MOL Fehérvár 
FC labdarúgócsapatának ve-
zetősége hétfőn szerződést 
bontott a vezetőedzővel, a 

szerb Marko Nikoliccsal. A 
klub honlapján megjelent 
szűkszavú közleményben 
megköszönik a 40 éves szak-
ember munkáját, és sok sikert 
kívánnak neki a folytatáshoz.

Nikolics 2017 júniusa óta 
irányította a fehérváriakat, 
akikkel 2018-ban bajnoki cí-
met nyert, utána pedig Euró-
pa-liga-csoportkörbe vezette 
az együttest. Szerződését 
tavaly nyáron 2020 nyaráig 
hosszabbították meg. Már az 
utódja is megvan, Joan Car-
rillo váltja a kispadon. Az 51 
éves spanyol szakemberrel 
egyelőre csak szóban állapod-
tak meg. HBN, MTI

Keresik a megoldást a Lokinál
Haris Attila, a DVSC 
középpályása szerint az 
akarattal nem volt baj 
a Kisvárda elleni mér-
kőzésükön sem.

LABDARÚGÁS. A Kisvárda elleni 
bajnokit sem sikerült behúz-
nia a DVSC-nek. Az OTP Bank 
Liga NB I. 13. fordulójában, 
múlt szombaton Dajka Lász-
ló együtteséhez látogatott a 
Loki. 

A hazaiak viszonylag ha-
mar, a 13. percben vezetést 
szereztek Kravcsenko ré-
vén. A folytatásban próbált 
nyomni a Debrecen, mely 
mezőnyfölényben futballo-
zott, de minden igyekezetük 
ellenére nem tudtak betalál-
ni Herczeg András tanítvá-
nyai, akik így 1–0-ra alulma-
radtak. Hiába kezdték jól a 
bajnokságot a piros-fehérek, 
egy ideje már nem igazán jön 
ki a lépés Tőzséréknek, akik 
jelenleg 15 ponttal a kilence-
dikek a tabellán. 

Az a kicsi plusz
– Jó lenne végre ismét egy 
nyertes meccsre visszatekin-
teni, de sajnos ezúttal is alul-
maradtunk. Úgy hiszem, az 
akarattal nem volt baj most 
sem, mentünk előre, igaz, 
túl sok nagy helyzetet nem 

tudtunk kialakítani, inkább 
meddő volt a fölényünk. Kel-
lene egy olyan összecsapás, 
amely lendületet adna szá-
munkra a téli szünet előtti 
időszakhoz, jó volna szépen 
zárni az évet – mondta el la-
punknak Haris Attila, a DVSC 
középpályása.

A lokista azt is megosz-
totta, hogy természetesen 
keresik az okát a rosszabb 
teljesítményüknek, és azon 
vannak, hogy újra rátalálja-
nak a sikerhez vezető útra. – 
Nem kérdés, rossz passzban 
vagyunk, ami az egész csa-
patról elmondható. Érződik 
rajtunk az önbizalomhiány 

is, ez megmutatkozik a já-
tékunkban, de akár a test-
beszédünkben is. Ezen nem 
is kell csodálkozni, hiszen 
nincs sikerélményünk, ami-
ből táplálkozhatnánk. Ke-
ressük az okokat és a meg-
oldást, közösen is szoktunk 
beszélgetni, illetve min-
denki magában is próbál-
ja helyre tenni a dolgokat. 
Hét közben, az edzéseken 
ugyanannyit dolgozunk, 
mint máskor, valami kicsi 
plusz mégis hiányzik, ami 
eddig megvolt. Bízunk ben-
ne, a szurkolóink kitartanak 
mellettünk ezekben a nehe-
zebb időkben is. Számunkra 

sem könnyű ez az időszak, 
de hullámvölgyek minden 
csapat életében előfordul-
nak, azon vagyunk, hogy 
minél hamarabb kilábaljunk 
belőle – fogalmazott a labda-
rúgó.

Herczeg András, a Debre-
cen vezetőedzője a találko-
zó után érthető módon nem 
volt túl boldog, és úgy nyi-
latkozott, lehet, hogy át kell 
értékelniük a céljaikat.

A DVSC-re a héten újabb 
idegenbeli túra vár, szom-
baton 15.45-től az újonc 
Zalaegerszeg otthonában 
vendégszerepelnek a cívis-
városiak.  SZADÓ

Érződik rajtunk az 
önbizalomhiány, 
ez megmutatko-
zik a játékunkban. 
HARIS ATTILA

Haris Attila bízik benne, szurkolóik kitartanak mellettük a nehéz időkben is  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Immár Neymar játékára is számíthat a PSG csapata  FOTÓ: AFP

Ha bármilyen okból kifolyólag nem épül fel a 
központ, új házigazdát kell találnunk.

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke levélben fordult a magyar szövetséghez és 
a magyar kormányhoz, amiben jelezte, november végéig választ vár a 2023-as vb-vel kapcsolatban

4-1
Ismét jégre lépett a DEAC ho-
kicsapata, mely hétfőn este a 
Dunaújvárosi Acélbikák gár-
dájánál vendégeskedett. A 
hazaiak szereztek vezetést, 
majd a debreceniek egyen-
lítettek. Nem örülhettek 
azonban sokáig David Musial 
tanítványai, az első negyed 
végén 2–1 volt az állás. A kö-
vetkező etapban nem esett 
gól, a záró felvonásban vi-
szont tovább növelte előnyét 
az Újváros, mely 4–1-re nyert.

A Flamengo 
örülhetett
LABDARÚGÁS. A brazil Flamengo 
és az argentin River Plate csa-
pott össze szombaton a Liber-
tadores-kupa idei döntőjében, 
és bár a 89. percben még az ar-
gentinok vezettek, a legvégén 
a brazilok örülhettek, Gabriel 
Barbosa duplájának köszön-
hetően 2–1-re nyerték meg a 
finálét. A brazil bajnoki címet 
is bezsebelte a riói együttes, 
ugyanis a Palmeiras 2–1-re ki-
kapott a Gremiótól, így négy 
fordulóval az idény vége előtt 
behozhatatlan előnyre tettek 
szert Jorge Jesus tanítványai. 

Totótanácsadó
Hétközi műsor (48. hét/1. forduló)
1. Real Madrid–Paris SG  x2
2. Crvena zvezda–Bayern München  2
3. Tottenham–Olympiakosz  1x
4. Atalanta–Dinamo Zágráb  x
5. Manchester City–Sahtar Doneck  1
6. Juventus–Atl. Madrid  1x
7. Zenit Szentpétervár–Lyon  2
8. Valencia–Chelsea  12
9. Genk–Salzburg  21
10. Slavia Praha–Internazionale  x2
11. RB Leipzig–Benfica  1
12. Lille–Ajax  2
13. Liverpool–Napoli  1
14. Barcelona–Dortmund  1

Hétvégi műsor (48. hét/2. forduló)
1. Hertha BSC–Dortmund  2
2. 1. FC Köln–Augsburg  2
3. Paderborn–RB Leipzig  2
4. Bayern München–Leverkusen  1
5. Mönchengladbach–Freiburg  12
6. Wolfsburg–Bremen  1x
7. Fiorentina–Lecce  1x
8. Juventus–Sassuolo  1
9. Internazionale–SPAL Ferrara  1
10. Parma–Milan  x
11. Lazio–Udinese  1
12. Napoli–Bologna  1
13. Hellas Verona–Roma  2
14. Atl. Madrid–Barcelona  x 

Kim Rasmussen nem lehet maradéktalanul elégedett  FOTÓ: N. S./F. I.

Marko Nikolics  FOTÓ: N. S./T. H.

Vereséggel zárták a 
tornát a magyarok
Kikapott utolsó felké-
szülési meccsén a világ-
bajnokságra hangoló 
Rasmussen-gárda. 

KÉZILABDA. A szombaton raj-
toló világbajnokságra készülő 
magyar női kézilabda-váloga-
tott 25–23-ra kikapott Szerbi-
ától hétfőn a Szöulban zajló 
Premiere4 Kupa nemzetközi 
torna harmadik, utolsó fordu-
lójában.

Védekezésben jól kezdtek 
a magyarok, támadásban vi-
szont több hibát is elkövet-
tek. Kim Rasmussen szövet-
ségi kapitány tíz perc után 
cserékkel próbálkozott, majd 
időt kért, mert játékosai nem 
boldogultak a szerbek ke-
mény, nyitott védekezésével. 

A szerbek egy 7–1-es soro-
zattal elhúztak, és bár az első 
félidőben a magyarok szerez-
ték az utolsó három találatot, 

a szünetben így is háromgó-
los hátrányban voltak.

Triffa remekelt
A térfélcsere után is számos 
labdaeladással „segítette” 
ellenfelét a magyar csapat, 
amely sok lövést elrontott, 
védekezésben pedig nem 
volt ellenszere az erős, pon-
tos szerb átlövésekre. Ras-
mussen utolsó időkérésére a 
meccs háromnegyedénél ke-
rült sor, ezután csapata véget 
vetett a szerbek 5–0-s szériá-
jának, majd a DVSC-s Triffa 
Ágnes és Klujber Katrin jó 
teljesítményére alapozva so-
rozatban ötször volt eredmé-
nyes, de az egyenlítésre nem 
maradt ideje.

A magyar válogatott szom-
baton 10 órától Kazahsztán 
ellen kezdi meg szereplését a 
Japánban sorra kerülő olim-
piai kvalifikációs világbaj-
nokságon.  HBN, MTI
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Minden segítséget 
megad a MÚSZ
ÚSZÁS. Budapest minden segít-
séget megad a jövő évi vizes 
Európa-bajnokság megrendezé-
séhez a Magyar Úszó Szövetség 
(MÚSZ) számára. Jövőre az egyik 
legfontosabb magyarországi 
sportesemény az úszó, műugró, 
szinkronúszó és nyíltvízi Euró-
pa-bajnokság lesz, amelynek 
Budapest ad otthont május 11. 
és 25. között. A kontinensviada-
lon a medencés versenyeknek a 
Duna Aréna lesz a helyszíne – az 
első héten az úszásnak, a má-
sodik héten a műugrásnak és a 
szinkronúszásnak –, míg a nyílt-
vízi úszók viadalát a Lupa-tóban 
rendezik.  MTI

Csende Sándor 
búcsúztatása
GYÁSZ. A 83 éves korában el-
hunyt Csende Sándort a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgató-
ság saját halottjaként helyezi 
végső nyugalomra december 
2-án, a Debreceni Köztemető-
ben 14 óráról.  HBN

Szurkolói gépek 
indulnak Szófiába
LABDARÚGÁS. Budapestről és 
Debrecenből is különgéppel 
repülhetnek a szurkolók már-
ciusban a magyar labdarú-
gó-válogatott Európa-bajnoki 
pótselejtezőjére Szófiába. A 
Wizzair légitársaság hétfői 
tájékoztatása szerint a jára-
tok március 26-án délelőtt 
10 órakor indulnak mindkét 
reptérről, és a mérkőzés után, 
március 27-én hajnalban tér-
nek vissza Szófiából. A ta-
lálkozó napján Budapestről 
13.55-kor menetrendszerinti 
járat is repül a bolgár főváros-
ba. Bulgáriai győzelme esetén 
Marco Rossi szövetségi kapi-
tány együttese Budapesten 
fogadhatja az izlandi–román 
párharc nyertesét.  MTI

Kézműtét vár a 
szerb kosarasra
KOSÁRLABDA. Kézműtéten esik 
át Jelena Brooks, a női kosár-
labda NB I-ben címvédő Sop-
ron Basket szerb játékosa. A 
klub tájékoztatása szerint a 
30 éves légiós kisujja szom-
baton, a Vasas ellen 95–60-
ra megnyert hazai bajnokin 
eltörött, és mivel a csont el 
is mozdult, így operáció és 
többhetes kihagyás vár rá. Az 
olimpiai bronzérmes, Euró-
pa-bajnok kosaras – lánykori 
nevén Jelena Milovanovic – 
korábbi négy soproni szezon-
ja után 2017-ben tért vissza a 
zöld-sárgákhoz, majd szülési 
szabadságát követően a je-
lenlegi idényben lett ismét a 
csapat tagja.  MTI

Csende Sándor  FOTÓ: MLSZ

Jelena Brooks  
 FOTÓ: NS / KONCZ GYÖRGY

Kamatoztatnák az őszi sikereket
Köstner Vilmos egyik 
célja, hogy a nemzet-
közi szerepléssel ismét 
ráirányítsa a figyelmet 
a Lokira.

KÉZILABDA. Nem túlzás azt 
állítani, hogy várakozáson 
felüli ősz van a DVSC Scha-
effler háta mögött. Az együt-
tes a bajnokságban az ötödik 
helyen áll, míg a nemzetközi 
kupában valamennyi mérkő-
zését megnyerve bejutott az 
EHF-kupa januárban kezdő-
dő csoportkörébe. A decem-
beri női világbajnokág miatt 
szünetel a pontvadászat, így 
a Hajdú-bihari Napló kihasz-
nálva a szusszanásnyi időt 
egy értékelésére kérte fel 
Köstner Vilmost, az együttes 
mesteredzőjét.

Sokat léptek előre
– Kiváló alapozással kezdtük 
az idényt, mind a debrece-
ni, mind a balatonboglári 
edzőtábor remekül sikerült. 
Az állóképességi valamint 
az erőfejlesztő részt nagyon 
jól megtervezve és pontosan 
tudtuk végrehajtani. Ugróerő-
ben, izomtömegben és dina-
mikában is sokat fejlődött a 
társaság, ami köszönhető a 
stábnak, elsősorban az erőn-
léti munkát vezető Horváth 
Tibornak és közvetlen kollé-
gámnak, Vida Gergőnek, akik 
remekül tervezték meg és vé-
geztették el a maguk szakmai 
részét az edzésekből. A takti-
kai, technikai részben is sokat 
lépett előre a csapat, amely 
a hibák csökkenésében, és a 
gyorsindításos góljaink szá-
mának növekedésében is 
megmutatkozott – elevenítet-
te fel a nyarat Köstner Vilmos.

A jól sikerült felkészülés-
nek köszönhetően kiválóan 
kezdte meg az alakulat a baj-
nokságot. A nyolcadik fordu-
lóból előrehozott rangadón 
nagyon jó mérkőzést játszott 

a Debrecen a BL-re készülő 
Ferencvárossal, utána pedig 
a Vác és az Érd otthonában 
aratott bravúrgyőzelmekkel 
tette le a névjegyét a gárda. 
Az eredményekre a válogatot-
taknál is felfigyeltek, a klub 
négy magyar, valamint két 
külföldi kézilabdázót is ad a 
hamarosan Japánban kezdő-
dő világbajnokságon résztve-
vő nemzeti együttesekbe.

– Nemcsak csapatszinten, 
hanem egyénenként is jó 
formában voltak a játékosok 
– hívta fel a figyelmet a szak-
ember. – A nemzetközi kupa 
beindulása után aztán kezdett 
kijönni a csapaton egy mentá-
lis és fizikai visszaesés, amely 
egy itthoni dunaújvárosi iksz-
ben és az MTK elleni vereség 
formájában jelentkezett. Azt 
gondolom, az együttes valódi 
tudása a szenzációs forma és 
a visszaesés között van, a gár-
da pedig ennek megfelelően 
szerepelt az ősz végén: a játék 

maga nem volt annyira extra, 
de összességében mégis jó tel-
jesítményt hoztak a lányok. A 
csapat jó formájának hozadé-
ka a sok válogatott meghívó, 
ami felveti azt a kérdést, va-
jon az ott végzett munkával, 
eredménnyel, hogy tudunk 
majd gazdálkodni, amikor 
visszatérnek hozzánk ezek a 
játékosok.

Az újakról
A Loki a bő keretének is hála 
ideális arányban keverednek 
a klubnál a fiatalok és a ruti-
nos kézilabdázók, a megfe-
lelő egyensúlynak, valamint 
a viszonylagos állandóság-
nak köszönhetően a nyáron 
mindössze három játékos 
távozott, és ugyanannyi ér-
kezett.

– Vámos Petra leigazolá-
sára én tettem javaslatot, és 
nagyon örülök, hogy a vára-
kozásokat is felülmúlva tette 
le a névjegyét – árulta el Köst-

ner Vilmos. – Gyorsan felvet-
te az első osztály ritmusát, 
bízom benne, hogy az eddig 
tapasztalt szerénység lesz rá 
a jellemző a továbbiakban is. 
Karnik Szabina sokkal több 
nehézséggel küzd, mint Pet-
ra, egyelőre a meccseken még 
kevésbé tudta hozni azt a for-
máját, amit az előző idényben 
mutatott. Talán még zavarja 
a vele szemben támasztott 
felfokozott elvárás. Bízom 
benne, hogy levetkőzve a 
gátlásokat hasznos tagja lesz 

a gárdának, mert védekezés-
ben és támadásban is fontos 
szerepet szánnánk neki. A 
spanyol bajnokságból érkez-
ve Elke Karsten számára sem 
volt könnyű az átállás, de már 
többször is mutatott a pályán 
olyan képességeket, amelyek 
miatt leigazoltuk, és amiért 
igen hasznos tagja lehet majd 
a Debrecennek. Az újoncaink-
nak sokat segítenek a lányok, 
de cserébe ők is hasznos és jó 
tagjai a közösségnek – hang-
súlyozta a tréner.

Egyenletes teljesítmény kell
A debreceni szakmai stáb 
rendre kihasználja a keret 
mélysége adta lehetőségeket, 
Köstner Vilmos éles helyzet-
ben is bátran nyúl a cserejá-
tékosokhoz. A szakember hit-
vallása, hogy a meccskeretbe 
bekerült játékosok kerüljenek 
is pályára. 

– Játék nélkül senki nem 
fejleszthető, anélkül nem 
elvárható a megfelelő tech-
nikai, taktikai szint elsajá-
títása – magyarázza. – Azt 
szoktam mondani a lányok-
nak, hogy közelíteni kell a 
jégkorongban végrehajtott 
cserék sebességéhez a játék 
dinamikájában, mert a kézi-
labda valahol errefelé halad. 
A céljaink nem változtak, a 
jó ősz jutalma az lehet, hogy 
a nemzetközi kupát érő he-
lyeket könnyebben elérheti 
a csapat annak ellenére is, 
hogy a sorsolásunk nehe-
zebb lesz. A DVSC helye re-
álisan nézve a 4-6. között 
van, remélem tavasszal meg 
tudjuk majd ismételni az 
eredményes szereplést úgy, 
hogy kevesebb lesz a bra-
vúr. Az EHF-kupa csoport-
körében olyan teljesítményt 
szeretnénk nyújtani, amely 
kielégíti a csodálatos közön-
ségünk igényeit, és ismét 
ráirányítja a figyelmet a DV-
SC-re – nyilatkozta a szakem-
ber.  MSZ

Köstner Vilmos éles helyzetben is bátran nyúl a cserejátékosokhoz  FOTÓ: KISALFÖLD / CSAPÓ BALÁZS 

Rengeteg fiatallal a soraiban állt fel az Eötvös  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Simán győzött a TFSE 
csapata Debrecenben
Hat középiskolás is 
lehetőséget kapott a 
debrecenieknél.
RÖPLABDA. Az NB I. élcsoport-
jában található Testnevelési 
Főiskola SE csapatát fogadta 
a DSZC-Eötvös DSE szombat 
délután. Bár a mérkőzés esé-
lyesének a vendégek számí-
tottak, azt nem sokan gondol-
ták, hogy a legutóbbi Gödöllő 
elleni siker után a debreceni 
lányok ezúttal bátortalanul 
lépnek pályára.

Pontosabb vendégek
A kezdő játékrészben gyakor-
latilag hiba nélkül játszott a 
TFSE, amely nagy különb-
séggel győzött. A második 
és harmadik szettben már 
voltak felvillanásai a házigaz-

dáknak, a harmadik játszma 
elején kétszer vezettek is, de 
a gyorsabb és pontosabb röp-
labdát játszó fővárosiak meg-
érdemelten nyerték a mérkő-
zést 3:0 (-4, -13, -11)-re.

Hazai szempontból annyi 
pozitívuma volt a találkozó-
nak, hogy újabb fiatal játéko-
sokat avatott az NB I.-ben a 
klub, hiszen a mérkőzésen 6 
középiskolás lépett pályára 
és mellettük több első- és má-
sodéves egyetemista is játék-
lehetőséget kapott.

A DSZC-Eötvös DSE legkö-
zelebb pénteken 19 órától a 
Palota SC ellen játszik a DSZC 
Mechwart András Szakgim-
náziumában, majd másnap 
fordított pályaválasztással 
újra összecsap a két együttes.

 HBN

Győzelem nélkül maradtak
A DEAC vereségével 
elveszítette a vezető 
helyét, a HTE egyre 
jobb formában.

FUTSAL. A Debreceni Egyetem 
női futsalosai rangadót ját-
szottak a bajnokságban. Üve-
ges Katalin együttese az Astra 
otthonában vendégeskedett, 
a szünetben még 1–1 állt az 
eredményjelzőn, ám a máso-
dik félidőben hazaiak eldön-
tötték a mérkőzést.

A topmérkőzés előtt a 
debreceniek az első, míg az 
Astra a második helyen állt a 
táblázaton. A vezetést a ha-
zaiak szerezték meg a hete-
dik percben Mátyás Noémi 
találatával. Az első félidő-
ben összejött az egyenlítés a 
DEAC-nak, Krascsenics Csil-
la köszönt be a 15. minutum-
ban. Aztán a második játék-
részben jött a hidegzuhany: 
az Astra tizenegy perc alatt 
négy gólt szerzett, és ez-
zel el is döntötte a rangadó 
sorsát. Krascsenics ugyan 
szépített, de az utolsó szó 
ismét a hazaiaké volt. Sike-
rének köszönhetően a két 
együttes helyet cserélt a ta-
bellán.

Túlzó különbség
A DEAC edzője, Üveges Kata-
lin a lefújás után elsimerte az 
Astra győzelmének jogossá-
gát, bár a különbséget túlzó-
nak tartotta.

– Megérdemelten nyert a 
riválisunk, bár a különbséget 
nem tartom reálisnak, négy 
találat nem volt a két csapat 
között. Már az első félidőben 
is súlyos hibákat követtünk 
el, ám a szünet után teljesen 
szétestünk fejben. Amit meg-
beszéltünk, annak az ellenke-
zőjét hajtottuk végre. Ekkor 
is akadtak lehetőségeink, de 
ezeket nem tudtuk gólra vál-
tani. Minden csapat életében 
előfordulnak nagy zakók, 
nekünk ez most következett 
be. A lefújás után azt mond-
tam a lányoknak, hogy ne 
csüggedjenek. Hosszú még 
a szezon, nekünk a legfon-
tosabb feladatunk, hogy az 
első négy között zárjunk az 
alapszakaszban. Ezt követő-
en gyakorlatilag új bajnokság 

kezdődik, hiszen minden 
együttes nulla pontról indul – 
nyilatkozta a gárda hivatalos 
honlapján Üveges Katalin.

Megyei rangadó jön
Krascsenicsék a következő 
fordulóban megyei rangadón 
azt a Hajdúböszörményt fo-
gadják, amely már három for-
duló óta veretlen, és legutóbb 
vasárnap a TFSE-vel játszott 
gólzáporos döntetlent.  HBN

Ezúttal kevés volt Krascsenics Csilla (10) duplája  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

A DVSC helye reá-
lisan nézve a 4-6. 
hely között van. 
KÖSTNER VILMOS

A tények
Női futsal NB I., 9. forduló
Astra Bulls FC–DEAC 6–2
Gól: Mátyás (7.), Beke (22., 34.), Urbán 
(29.), Varga (29.), Ganczer (31.), illetve 
Krascsenics (15., 32.)
HTE–TFSE 3–3 (1–1)
Gól: Pádár (7., 25.), Tell (34.), illetve 
Farkas (4., 39.), Nagy A. (32.)
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Interjú: Lakatos Leventével, ötszörös Aranykönyv díjas íróval

Romantikus regény és mellbevágó krimi
Nem vagyok celeb, 
hogy a saját dolgaimról 
beszéljek – vallja Laka-
tos Levente.

PÜSPÖKLADÁNY. Az ötszörös 
Aranykönyv díjas Lakatos 
Levente nemrég Püspökla-
dányban járt egy író-olvasó 
találkozó keretében, novem-
ber 29-én pedig Debrecenben 
dedikál. A sármos, fiatal írót 
többször választották már a 
Magyar Könyvek Viadalán 
„Az év írójának”, olvasóit 
évente megörvendezteti egy 
új könyvvel. Legutóbbi, Vö-
rös című művében a modern 
romantikus regények és a 
mellbevágó krimik világát 
elegyítve kalauzolja el olva-
sóit egy irigyelt, befolyásos 
férfi lelkének legmélyére.

Nemrégiben meztelen képek 
készültek rólad egy fotózáson. 
Marketingfogásnak szántad a 
legújabb könyvedhez, vagy egy 
visszaigazolás volt magad felé, 
hogy elérted azt a testet, amit 
szerettél volna, már nem vagy 
az a „dömper”, akit gyermekko-
rodban csúfoltak?
Részben volt egy figyelemfel-
keltő része a dolognak, de a 
könyvhöz nem kapcsolódik a 
fotósorozat. A másik oldala, 
hogy nagyon sokat fogytam, 
egy életmódváltáson estem 
át. Ennek az eredményét 
megmutatva volt egy olyan 
üzenete a fotóknak, hogy az 
ember próbálja meg azt a for-
mát, azt a testi állapotot elér-
ni, amiben a magabiztossága 
és az önbecsülése a maximu-

mom lehet. Azt gondolom, a 
sikernek egyik alapfeltétele, 
hogy az ember saját magát el 
tudja fogadni, ez egy nagyon 
fontos lépés ahhoz, hogy az 
ember ki tudjon bontakozni 
az élet minden területén; 
nemcsak a karrier, hanem a 
magánélet tekintetében is.

A közönségtalálkozón is 
többször előkerült a sikerhez 
vezető út. Küldetéstudatod, 
hogy a siker eléréséről beszélj az 
olvasóidnak?
Nincsen küldetéstudatom, 
nem akarok senkit sem okíta-
ni, de azt látom, az emberek-
nek szükségük van arra, hogy 
újra és újra megerősítsék 
őket. Ha ezt tudom pluszban 
adni az írásaim mellett, akkor   
szívesen elmondom és meg-
osztom azokat a gondolatokat 
is, amik újonnan születnek 
ebben a témakörben.

A Facebookon létrehoztad 
az Életem csoportot, ahol az 
olvasóid több mindent megtud-
hatnak rólad, a munkádról. Hol 
húztad meg a határt a közösségi 
médiában?
Egyrészt nem szeretek ma-
gamról beszélni, magamról 
posztolgatni. Az Életem cso-
port a trollok elől elbújásként 
is értelmezhető, oda tényleg 
azok jönnek, akik irántam ér-
deklődnek. Sok mindent nem 
posztolok ki a szerzői olda-
lamra, ezért vissza is esett az 
elérése. Most már egyébként 
azt tanítják az íróknak, hogy 
adjanak a magánéletükből 
többet, próbálják az olvasó-
kat közel engedni magukhoz. 

Én ezt ösztönből csináltam 
a kezdetektől fogva, aztán 
elbújtam vele, mert azt gon-
doltam, elítélendő. Egy írónál 
különösen fontos a közös-
ségi média használata, mert 
mondjuk egy énekes el tudja 
énekelni a dalát a reggeli mű-
sorban, nálam ilyenre viszont 
nincs lehetőség. Én a 
könyvről tudok beszélni, 
de ez nem biztos, hogy 
érdekli az embere-

ket, hiszen nincs hozzá 
vizuális élmény. A média egy 
visszafogott habzású jelenlét-
tel vesz részt az életemben, 
mert nem tudok érdekességet 
adni, nem vagyok celeb, hogy 
a saját dolgaimról beszéljek. 
Így a közösségi médiában 

tudom kom-
munikál-

ni azt, 
hogy 
van 
egy új 

köny-
vem 
vagy ép-
pen mire 

készülök.

A dr. Lengyel 
könyveknél 

a krimi, míg 
a Szigornál 

inkább a politika 
és a szexualitás 

dominál. 
Hogyan 
nyúlsz 
ezekhez 
a témák-
hoz?
Volt egy 
tanító 
jellege an-
nak, hogy 
a Szigor 
kapcsán a 
politikához 
nyúltam, 

mégpedig az, 
hogy az a kor-

osztály, akihez 
én eljutok, az 

egyáltalán nem 
foglalkozik/foglal-

kozott a politikával. 

Most azt látom, hogy egyre 
inkább kinyílnak, s egyre in-
kább az életük részévé válik, 
hiszen a döntéseink alapján 
tud bármerre is haladni a 
jövő. Csak az emberek tudják 
megváltoztatni vagy meg-
erősíteni azt, amiben éppen 
élünk. Az viszont fontos volt 
a Szigor kapcsán, hogy ne 
legyen pártoldali elkötele-
zettség. Azt akartam éreztet-
ni, hogy mind a két oldalnak 
megvan a hibája és az erős-
sége, mert ez a valóságban is 
így van. Ilyen szempontból 
ezért nem volt kockázatos a 
témaválasztás, hiszen nem 
kampányoltam senki mellett. 
Nagyon sok politikai háttér-
műsort fogyasztok, s hallga-
tom, milyen kommunikáció-
val hoznak le egy-egy témát. 
Szerettem volna ezt a fajta 
tudást, rálátást könyvekbe is 
önteni, s annak az olvasóré-
tegnek, aki nem foglalkozik 
a közélettel, közérthetően 
megmutatni, milyen is ez a 
világ. Engem a politikából 
sokkal jobban érdekel a kom-
munikáció, ezért lett például 
a főszereplő karakterünk egy 
PR-szakember.

Mit kell tudni a legújabb köny-
vedről, a Vörösről?
Egy ismerősöm dolgozott 
hasonló pozícióban, mint a 
Vörös főszereplője, Bibi. Ő 
egy recepciós egy kupleráj-
ban, ami azt jelenti, hogy 
a tulajdonos kirendeltje. 
Ő szervezi a lányoknak a 
bejövő hívásokat, osztja be, 
melyik lányhoz, mikor jön-
nek, őrzi a pénzt a széfben. 

Tulajdonképpen helytartó-
ként bonyolítja le a dolgo-
kat. Neki nem feltétlenül 
prostituáltnak kell lennie, 
Bibi is egy nagyon visszafo-
gott lány, nem arra a helyre 
való. Az ismerősöm sem volt 
oda való, ez az ellentmondás 
engem nagyon megfogott, 
ezzel akartam valamit kez-
deni: egy olyan lányt rakjak 
bele egy fertőbe, aki egyéb-
ként nem koszolódik össze, 
mert nem kell prostituálód-
nia. Ez adta az alapötletet, 
volt rengeteg olyan sztorim, 
amit bele tudtam építeni, 
ami nem árulja el az ismerő-
sömet, mert nem az ő prob-
lémarendszere, hanem olyan 
történetek a kuncsaftokról, a 
lányokról. De ez csak egy kis 
szín a regényben, egy krimi 
köré épül a könyv. A fősze-
replő férfi szemszögéből 
látjuk az egészet, újdonság 
az írásaimban, hogy nem 
váltott szemszögből dolgo-
zok.

A közönségtalálkozók adnak 
valamiféle pluszt a munkád-
hoz?
A kérdésekben nincs nagy 
meglepetés, általában 
ugyanazok merülnek fel. 
Az a számomra leginkább 
építő, amikor dedikálásokra 
jönnek el az olvasók, s meg 
tudom kérdezni, melyik volt 
a kedvenc könyve karaktere, 
milyen regényt vár tőlem. 
Olyankor van egy interakció, 
ami nekem is nagyon jó, s 
nem utolsósorban nekik jó 
élmény, hogy van egy kon-
taktus közöttünk.  KISS DÓRA

Lakatos Levente ko-
rábban műsorvezetés-
sel és modellkedéssel 
is foglalkozott   
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Minden egyes cigarettával rontod az esélyeidet az egészséges életre. 
Részletek az ELFUSTOLTESELYEK.HU oldalon. 
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Fahéj: szotyizásból jeles!
A dzsungáriai törpehör
csög nem egy hosszú 
életű rágcsáló, viszont 
igazi kis társ.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Mindan�-
n�ian láttunk már hörcsögöt, 
sündisznót, de a dzsungáriai 
törpehörcsögöt kevesen is-
mernék fel. Apró testalkatuk 
számtalan gazdi szívét meg-
dobogtatja, íg� van ezzel a 
hajdúböszörmén�i Szilág�i 
Kitti is, aki fiatalkora ellenére 
már több dzsungáriai törpe-
hörcsögöt nevelt fel otthoná-
ban. 

A társkedvelő állat Szibéri-
ából származik, élettartama 
pár év csupán, a tizenn�olc 
éves lán�nak ezért is volt 
már több hasonló rágcsáló-
ja. Felnevelt eg� testvérpárt, 
mel�ek közül az eg�ik két-, 
a másik pedig nég�évesen 
hun�t el. Azonban Kittinek 
hörcsöggel eg�ütt teljes az 
élet, ezért is ismerhetjük meg 
Fahéjt, a kétéves rágcsálót, 

aki imád szot�izni és szalad-
gálni.

Éjszakai „ragadozó”
– Imádom a dzsungáriai te-
remtmén�eket, számomra ők 
valódi kisemberek, akiknek 

első két lábuk kézként funk-
cionál, amivel felmarkolják 
az ételt, majd intelligensen el 
is fog�asztják az elemózsiát. 
Kétszintes ketrecben él, de 
persze sokszor futkározik a 
lakásban is, mert lételeme a 
játszás és a rohangálás. Ele-
inte nehéz volt megszokni, 
hog� nappal alszik, éjszaka 
pedig motoszkál, de idővel 
már észre sem veszi az em-
ber. Nag�on a szívemhez nőtt 
már, ezért is félek, ha kiszö-
kik, van eg� cicánk, akinek 
igaz bemutattam már, nem is 
kergeti Fahéjat, de azért min-
dig résen vag�ok – fűzte hoz-
zá mosoll�al az arcán.

Szeretik a zöldféléket, vi-
szont a szot�i az eg�ik ked-
vencük, íg� eg� jó meccs-
nézéshez kitűnő társra 
találhatunk személ�ükben. 
Kitti azoknak ajánlja a kisálla-
tot, akik szeretnének maguk 
mellé eg� „mozgó” parán�i 
szeretetet. NEKitti szerint igazi kisemberek a dzsungáriai hörcsögök

Fahéj ritka szempárral rendelkezik  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Négylábú őrzővédő „fotómodell”
Tóth Zsanett gyermek
kori álma vált valóra, 
amikor először magá
hoz ölelhette Herceget.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A német 
juhászkut�ákat mindenki is-
meri, összetéveszthetetlen 
külsejük és kimagasló intel-
ligenciájuk miatt sok gazda  
kedvencévé váltak. Talán az 
eg�ik legsokrétűbb fajta, hi-
szen g�ermek mellett, család-
ban vag� éppen segítőkut�a-
ként is megállják a hel�üket. 

Tóth Zsanett mindig is 
szeretett volna eg� német 
juhászkut�át, g�ermekkori 
álma vált valóra, amikor ha-
zavihette eg�ik legkedvesebb 
barátját, Vác Vágvölg�i T�son 
Herceget. Igen, a név nem 
mindennapi, de Zsanett sze-
rint a nég�lábú sem, ismerte a 
kut�afajtát már régebbről, de 
nem gondolta volna, hog� eg� 
eb ol�an okos lehet, mint az ő 
hercege. – T�son tizenn�olc 
hónapja boldogítja az életem, 
nem hiába álmodtam róla, 
valóban mindenben a társam. 
Eg� nag�on energikus, ér-

telmes nég�lábú, aki imádja 
a vizet, ha part mellett van, 
akkor az első mindig a csob-
banás. N�áron fol�amatosan 
lejártunk Tiszafüredre, ahol 

eg� tökéletes kut�astrand 
van kialakítva a kedvencek 
számára. Lételeme a mozgás, 
ezért nem is lepődtem meg 
azon, hog� eg�szerűen nem 
tud elfáradni az úszásban, pe-
dig mellette még kut�aiskolá-
ba is járunk – kezdte kedven-
ce bemutatását.

Bátorság, kitartás
Köztudott, a német juhászo-
kat pásztorkut�ának ten�ész-
tették, állatok őrzésére, fig�e-
lésére volt a legalkalmasabb 
nég�lábú. Manapság is alkal-
mazzák őrző-védőként a ku-
t�afajtát, azonban már nem a 
pusztán, tan�ákon, rendőrség-
nél, határvédelemnél g�akran 
találkozhatunk velük. Évekkel 

ezelőtt a család kedvenceként 
ismerhettük meg a termetes 
ebeket, azonban az utcákon 
már nem csak a gazdik fogják 
a pórázt, terápiás ebként, vak-
vezetőként is kiemelkedőek. 

– Nem véletlen, hog� el-
kezdtük Herceggel a kut�ais-
kolát, azt akartam, az a tudás, 
kitartás, bátorság és megbíz-
hatóság, ami veleszületett 
még inkább fejlődjön. Eg� 
rendőr foglalkozik jelenleg 
vele, szeretném, ha a BH vizs-
ga mihamarabb sikerülne, 
amel� az engedelmesség és 
az őrző-védő eg�velege (ami-
re nag�obb hangsúl�t fektet-
nek) – mondta.

– Nag�on szoros a kapcsola-
tunk, amikor részt vettünk az 

első órán, akkor csak engem 
fig�elt, a kut�usok között 
fürkészett, nehog� szem elől 
tévesszen, azonban a félelme 
hiábavaló, rám bármikor szá-
míthat. Megtanultuk eg�más 
mellett mi a valódi szeretet, 
nem tudna senkit sem bánta-
ni, a g�erekeket imádja. Eg�ik 
barátnőm kislán�a T�son 
előtt esett el, aki eg�ből oda-
rohant, és az orrával segítette 
fel a csöppséget – fűzte hozzá 
a büszke gazdi.

Fegyelmezettség
Régen is, de talán napjaink-
ban még jobban szeretjük 
megörökíteni a legkedvesebb 
pillanatokat, fol�amatosan 
fotózkodunk, és a mosol�gós 
képekből soha nem elég. Azon-
ban Zsanett nem a hóbort miatt 
vitte el kedvencét eg� stúdió-
ba, szerette volna, ha az első 
szülinap igazán emlékezetes 
marad, aminek n�oma is lesz. 

Eg� közös fotózáson vettek 
részt a kut�ussal, aki minden-
kit lehengerelt, hiszen a mo-
dellek is megirig�elhették vol-
na azt a feg�elmezettséget és 
pózolást, amit T�son mutatott 
a kameráknak. A fotós végül 
meg is dicsérte a nég�lábút, rit-
kán találkozik ol�an engedel-
mes és intelligens kut�ussal, 
mint a német juhászkut�a. 

– Nag�on büszke vag�ok 
Hercegre, bárhol vag�unk, ő 
nem hazudtolja meg a fajtá-
ját. Már előzetesen is tudtam, 
hog� a német juhászoknak 
van a legnag�obb ag�térfo-
gata, azért is ol�an üg�esek, 
okosak, de azt nem gondol-
tam volna, hog� a szemükkel 
szinte beszélni tudnak. Aki 
tén�leg vág�ik eg� valódi 
nég�lábú társra, aki nemcsak 
családszerető, de nag�on 
okos is, annak csak ajánlani 
tudom a német juhászokat – 
mondta végül.  NAGY EMESE

Herceg imád a szabadban játszani, de még annál is jobban szereti a nyári vérpezsdítő csobbanást  
 FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Igazi barátok, mindig számíthatnak egymásra
Zsanett és Herceg a közös fotózáson jól érezték magukat  
 FOTÓ: BALOGH DOROTI

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY RENDELJE MEG A WWW.LAPCENTRUM.HU OLDALON!

JÁTSSZON VELÜNK, NOTEBOOKOT NYERHET!
WWW.FIGYELO.HU/FELSOOKTATASI-RANGSOR

A TARTALOMBÓL:
 
KECSKEMÉT ÉS MISKOLC.

  KÉPZÉSI TERÜLETENKÉNT ÖSSZEÁLL TOTT 
RANGSOROK, INFOGRAFIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK.

  JOBB EGYETEM, JOBB ESÉLY? MELY SZAKOK 
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MÛ

FALUSI
TÁNCHÁZ

KIFOGÁS,
INDOK

KELETI
FÉRFINÉV

ÉNEKLÕ
SZÓCSKA

VÍZBEN
OLDÓDÓ
VITAMIN

RANGJELZÕ
SZÓCSKA

DIPLOMATA

BEKEZDÉS-
BEN ÁLL!

MEGFEJTÉS
HARMADIK

RÉSZE

MÉLY
HANGOT AD

PÁRATLAN
BUDA!

ÜZLET-
LÁNC

SÜTÕ
NÉPIESEN

I
SECURE
DIGITAL

KEZDETTÕL
FOGVA

...ASZTAL,
PULT

HELYEZTET,
RAKAT

CIPRUSI
NEMZETI

ÉTEL

VELENCE
URA VOLT

A VÉGÉN
HERDÁLÓ!

...RYAN,
AMERIKAI

SZÍNÉSZNÕ

NAGY
ANITA

KORSZERÛ

LOS
ANGELES

SPANYOL
TAR-

TOMÁNY

FÉLSZ!

E

274. feladatKeresztrejtvény

A feladvány Ornella Muti 
gondolatát rejti.

274
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.

274. feladat

Kezdőknek, 274. Haladóknak, 274. Megfejtések, 243. számú feladat

Sudoku

3 9

6 1 4 2

8 9 1 7

4 3 9 6

1 9 6 7 5 3

8 6 4 1 2

2 6 5 4

4 2 8

4 1 9 3 2 5

9

7 2 9 1

4 8

9

8 5 6

2 1 3

9 7

7 8 5 2 3

3 8 1

5 9 8 2 3 1 7 4 6

4 6 1 8 9 7 2 3 5

3 2 7 4 5 6 9 8 1

2 5 6 9 7 4 8 1 3

1 8 9 6 2 3 4 5 7

7 4 3 1 8 5 6 2 9

6 7 2 5 1 8 3 9 4

8 1 4 3 6 9 5 7 2

9 3 5 7 4 2 1 6 8

4 8 2 9 1 3 5 6 7

3 5 7 6 8 2 1 9 4

1 9 6 5 7 4 8 2 3

7 1 3 8 4 6 2 5 9

8 6 5 2 9 7 4 3 1

9 2 4 3 5 1 6 7 8

6 7 8 1 3 5 9 4 2

5 4 9 7 2 8 3 1 6

2 3 1 4 6 9 7 8 5

MOZIműsor
Cinema City 

ADDAMS FAMILY  
 87 perc/ Animációs, vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.30

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.40 17.40

AZ ASZFALT KIRÁLYAI  
 153 perc/Életrajzi, dráma, 

sport 
• 4DX 2D (hang: magyar) 19.00 
• 2D (hang: magyar) 14.00 17.00 
   20.20

JÉGVARÁZS 2  
 103 perc/Kaland, animáci-

ós, vígjáték, családi  
• 4DX 3D (hang: magyar) 14.30 
   16.40 
• 3D (hang: magyar) 13.00 15.10 
   17.20 19.30 
• 2D (hang: magyar) 13.50 16.00 
   18.10

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 2D (hang: magyar) 15.30

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 14.30 19.45

MIDWAY  
 138 perc/Akció, történelmi 

• 2D (hang: magyar) 19.40

MÚLT KARÁCSONY  
 103 perc/Vígjáték, romantikus 

• 2D (hang: magyar) 15.50 
18.00 20.00

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR  
 152 perc/Horror 

• 2D (hang: magyar) 20.20

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

• 2D (hang: magyar) 17.00

TUDSZ TITKOT TARTANI?  
 94 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.50 16.30 
   18.30 20.30

VALAN – AZ ANGYALOK VÖLGYE  
 97 perc/Bűnügyi, dráma 

• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   14.20 18.20 20.15

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 24., vasárnap:
8, 13, 14, 17, 30, 33, 34, 40, 45, 47, 
56, 57, 58, 60, 68, 70, 75, 76, 78, 79
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk
HAJDÚ-BIHARI

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

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

DTV 

BEST FM 

2019. november 26., kedd

Amerikai akciófilm 21.00 The Expend-
ables – A feláldozhatók 3.  Amerikai–
francia akciófilm 23.25 Másnaposok 3. 

 Amerikai vígjáték 1.25 Bukós szakasz 
 Amerikai akcióvígjáték

 05.55 ATV START 08.35 START plusz 
09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 
ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ék-
szer TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó 
17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A 
nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 Egye-
nes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz  
21.30 Columbo  23.00 ATV Híradó 
23.40 Hazahúzó 00.35 Élő építészet – 
100 híres épület a világból 00.50 700-
as klub   

06.00 Jóbarátok  06.20 Jóbarátok 
 06.50 Jóbarátok  07.15 Jóbará-

tok  07.45 Jóbarátok  08.05 Jó-
barátok  08.40 Agymenők  
09.05 Agymenők  09.30 Szívek 
szállodája  10.25 Szívek szállodá-
ja  11.20 Castle  12.20 Castle  
13.20 200 első randi  14.20 200 el-
ső randi  15.15 Szellemekkel suttogó 

 16.10 A mentalista  17.05 A men-
talista  18.05 Castle  19.00 Castle 

 20.00 200 első randi  21.00 Kü-
lönösen veszélyes  23.00 Viharlova-
gok  01.30 Lakástalkshow 

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 Délelőtt 

Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Déli 
hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kí-
vánságműsor Ginával 14.00–18.00 
Best FM Délután (Műsorvezető: Páló-
czi Józsi) Benne: hírek, közlekedési in-
formációk, traffipax-információk, já-
tékok, programajánlat (Tourinform 
ajánlatok) 16.57 Helyi hírösszefog-
laló, sporthírek, tőzsdehírek 18.00–
20.00 Best FM kívánságműsor Mv.: 
Szilágyi Ilona (Kívánságvonal: 500-
540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046) 
20.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszemle 
(ism.) 9.15 Esti Közelkép – háttérmaga-
zin (ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 9.45 
Hajrá – sporthírek (ism.) 9.55 Siker – 
gazdasági műsor (ism.) 10.05 Képúj-
ság 16.30 Kirakat 16.35 Stúdió Mo-
derna 17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 
ÉpíTech – Veszprém TV magazinja 18.15 
Debreceni Színképek – kulturális maga-
zinműsor (ism.) 18.45 Esti ajánló 18.49 
Időjárás 18.52 Első kézből 19.00 Nap-
szemle 19.15 Esti közelkép – háttérma-
gazin 19.41 Esti ajánló (ism.) 19.45 Haj-
rá 19.55 Siker (ism.) 20.00 Napszemle 
(ism.) 20.15 Időjárás 20.18 Erőnk For-
rása 20.50 Dunaújvárosi Acélbikák – 
DEAC jégkorongmérkőzés közvetíté-
se felvételről 23.00 Napszemle (ism.) 
23.15 Esti Közelkép – háttérmagazin 
(ism.) 23.40 Első kézből (ism.) 23.45 
Hajrá – sporthírek (ism.) 23.55 Siker 
(ism.) 00.05 Kirakat 00.10 Képújság

magazin 17.45 Fradi Tv 18.15 Stúdió 
18.30 Kézilabda-közvetítés 20.00 Stú-
dió 20.15 Stúdió 21.00 UEFA Bajnokok 
Ligája 22.45 Stúdió 23.15 UEFA Baj-
nokok Ligája összefoglaló 23.45 FIFA 
strandlabdarúgó-világbajnokság 01.00 
FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 
01.55 Hungaroring magazin 02.25 Fra-
di Tv 02.50 Öttusa magazin 03.20 Ké-
zilabda-közvetítés 

6.00 Sajtóklub ism 7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 
8.05 Címlap ism 8.30 Paletta ism 9.00 
Hírek 9.05 Sajtóklub ism 10.00 Híradó 
10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 
11.00 Hírek 11.05 Főhős ism  12.00 
Híradó 12.30 Munkavállalók világa ism 
13.00 Hírek 13.05 Vetítő ism: Revicz-
kyvel az erdőben 19.20. rész 14.00 Hí-
rek 14.05 Bayer show ism  15.00 
Híradó 15.25 Sporthíradó 15.30 Ga-
rázs ism 16.00 Hírek 16.05 A nyolcas 
ism  17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 
17.30 Soroló ism 18.00 Híradó 18.25 
Sporthírek 18.30 Paletta 19.00 Hír-
adó 19.25 Sporthírek 19.30 Magyar-
ország élőben 20.00 Hírek 20.05 Ri-
asztás  21.00 Hírek 21.05 Kemény-
mag  22.00 Híradó 22.25 Sporthí-
rek 22.30 Globál 23.00 Hírek 23.05 
Magyarország élőben ism 23.30 Pa-
letta ism 0.00 Híradó 

5.30 A Heineken-emberrablás  Ame-
rikai–holland–belga–angol akcióthril-
ler 7.00 Maigret és a kicsi Albert  An-
gol–magyar krimi 8.30 Derült égből apu 

 Amerikai–mexikói vígjáték 10.50 
Hippo lyt  Magyar vígjáték 12.50 Me-
seautó  Magyar vígjáték 14.55 Szem-
fényvesztők  Francia–amerikai ak-
ciófilm 17.10 Csúcsformában 3  Ame-
rikai akcióvígjáték 18.55 Oroszlánszív  

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 Élő egy-
ház 11.00 Híradó  11.13 Ma délelőtt 11.30 
Hírek 11.35 Kárpát Ex pressz 12.00 Déli 
harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti 
Sporthíradó  12.52 V4 Híradó 12.57 Ma 
délután 13.00 Híradó  13.13 Ma délután 
13.30 Hírek 13.35 Kék bolygó 14.00 
Híradó  14.16 Ma délután 14.30 Hí-
rek 14.35 Magyar gazda 15.00 Híradó  
15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 
Élő egyház 16.00 Híradó  16.14 Ma dél-
után 16.30 Hírek 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Híradó  17.15 Ma délután 
17.30 Hírek 17.33 Szemtől szembe 17.53 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti 
Sporthíradó  18.44 Ma este 19.00 Hírek  
19.05 Család ’19 19.30 Híradó  20.32 
Ma este 21.00 Híradó  21.25 V4 Híradó 
21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 
Híradó  22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó  
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Né-
met nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű 
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 
Ma éjjel 00.00 Himnusz

 05.05 Múlt és Jelen 05.30 Kétváll 
magazin 06.00 Szabadidő magazin 
06.30 Sporthíradó 07.00 Sporthír-
adó 07.30 Kosárlabda magazin 08.30 
Kézilabda magazin 09.15 Sportpercek 
09.30 Öttusa magazin 10.00 Sporthír-
adó 10.30 Labdarúgó-közvetítés 12.30 
Jövünk! magazin 13.00 Sporthíradó 
13.30 UEFA Bajnokok Ligája magazin 
13.55 FIFA strandlabdarúgó-világbaj-
nokság 15.00 Labdarúgó-közvetítés 
17.00 Sporthíradó 17.15 Hungaroring 

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

Tv- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.45 Srpski ekran
07.15 Unser Bildschirm 
07.45 Ridikül  
08.35 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo – I. évad  

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

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

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

14.20 A hegyi doktor – II. évad  
német családi filmsorozat

15.15 Végtelen szerelem  
török tévéfilmsorozat

16.10 Don Matteo – I. évad  
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
19.40 A hegyi doktor – II. évad  

német családi filmsorozat
20.30 Önök kérték  
21.30 Vidám vidék – II. évad  

angol bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.20 Kenó 
22.30 Velvet Divatház IV.  

spanyol tévéfilmsorozat
23.25 Magyarország, szeretlek!
00.55 Új idők új dalai
01.35 Rúzs és selyem

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
10.00 Helen sulija
10.25 Chuggington pályaudvar 
10.35 Dinótalpak
10.45 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 
11.40 Pityke 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Mézga Aladár különös ka-

landjai 
12.25 Kody kalandjai 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Lássuk a medvét!
13.20 Ma-ma-mackók
13.30 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
13.55 Umizoomi csapat 
14.20 Apollo és a csodabogarak
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 Apollo és a csodabogarak
19.50 Chuggington pályaudvar 
20.00 Gyerekjáték
20.15 Tanárok gyöngye 
21.05 Én vagyok itt 

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Kalandozó  

Utazós életmódmagazin
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 Házon 
kívül  
Heti magazin

23.50 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.30 Csúcsformában  
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.40 Szuperzöld  
Környezetvédelmi magazin

02.25 Rejtjelek  
Amerikai krimisorozat

04.00 Győzike  
Reality komédia

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt  

Magyar filmsorozat

04.45 Kórházi történetek  
Spanyol sorozat

05.15 Családi Titkok  
Magyar realitysorozat

06.10 Tűsarok – mini  
női magazinműsor

06.15 MOKKA  
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel 
hírműsor

06.55 MOKKA  
magazinműsor

08.45 MOKKACINO  
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 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
22.45 Magánnyomozók I.  

Magyar dokureality sorozat
23.50 Családi Titkok  

Magyar realitysorozat
00.55 Kórházi történetek  

Spanyol sorozat
01.40 Tények Este 

hírműsor

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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Velence vészhelyzetben
Az év eleje óta 34-en 
haltak meg a rossz idő-
ben Olaszországban.
VELENCE. A napokban ismét 
lezárták a víz alatt álló Szent 
Márk teret Velencében, ami-
kor 150 centiméter fölött tető-
zött a dagály.

A város egyik legalacso-
nyabb pontjaként ismert 
Szent Márk téren újból térd 
fölötti magasságig ért a víz. 
Ilyen vízállással a szigetváros 
70 százaléka víz alá került. A 
lagúnák bejáratánál, Malo-
mocco és San Nicoletto ma-
gasságában 155 centimétert 
mértek.

Velence november 12-e óta 
küzd rendkívüli árhullám-
mal, amely akkor elérte a 187 
centiméteres magasságot. Ezt 
a mindenkori második legma-
gasabb vízszintként tartják 
számon az 1966-os nagy ára-
dáskor mért 194 centiméter 
mögött. 

Rendkívülinek számít az is, 
hogy az árszint majdnem egy 

héten át minden nap megha-
ladta a tél elején megszokott 
140 centiméteres felső határt. 
Az áradás két esetben is em-
beréletet követelt.

Talpra állnak
– Velence talpra fog állni – 
jelentette ki Luigi Brugnaro 
polgármester. 

A városi tűzoltóság adatai 
szerint már több mint 740 
beavatkozásra volt szükség: 
tűzoltók szabadítják meg a 

csatornákat az ártól felgyü-
lemlett törmeléktől, segíte-
nek az üzletek, lakások szi-
vattyúzásában, eltávolítják a 
rakpartokra sodródott gondo-
lákat és hajókat.

A Szent Márk-bazilika, a dó-
zsepalota, a múzeumok és az 
üzletek jelentős része vasár-
nap is zárva tartott.

A Szent Márk tér leghíre-
sebb, háromszáz éves kávé-
házában, a Floriánban a szé-
keket, asztalokat magasra 
tornyozták, hogy ne szívják 
magukba a termeket ellepő 
sós vizet. A padlózat parket-
tarészeit márványlapokkal 
szorították le, hogy ne emel-
kedjenek fel a nedvességtől.

Luigi Brugnaro polgármes-
ter azonnali fellépést kért a 
római kormánytól, többek 
között azt, hogy nyilvánítsa 
katasztrófa sújtotta övezet-
nek Velencét és térségét.

Sajtótájékoztatóján Brug-
naro hangsúlyozta, hogy a 
lagúnákon élők hozzászoktak 
a tengervíz emelkedéséhez, 

de a mostani ár húsz cen-
timéterrel magasabb volt a 
kritikusnak tartott szintnél, 
és ez térdre kényszerítette a 
várost.

Kijelentette, hogy Olaszor-
szág nemzetközi hírneve fo-
rog kockán: „meg kell mutat-
ni, hogy nem hagyjuk veszni 
történelmi kincseinket!” 
– hangoztatta. Azt kérdezte, 
miért nem működik már a 
lagúnák bejáratánál tervezett 
Mose mobil zsiliprendszer, 
amelynek feladata éppen az 
egy méter fölötti tengerár 
visszatartása lenne.

Francesco Moraglia velen-
cei pátriárka úgy nyilatko-
zott, hogy a Szent Márk-ba-
zilika „helyrehozhatatlan” 
károkat szenvedett.

Luca Zaia, Veneto tarto-
mány elnöke félmilliárd euró-
ra becsülte az első kárfelmé-
rést.  MTI

A turisták által kedvelt lagúnák 
városa a képek szerint az árvizek 
városává vált FOTÓK: AFP
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GYÁSZHÍR A haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

"Megméretik     az     embernek     fia
S  ki  mint  vetett,  azonképpen  arat.
Mert  elfut  a  víz  és  csak  a  kő  marad,
de a kő marad."
(Wass Albert)

Szeretett halottunkat, mint Hajdúböszörmény Város díszpolgárát,
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

Dr. Oláh Imre
2019. október 27-én, életének 88. évében elhunyt.

Szeretett halottunk hamvasztás utáni temetése
2019. november 28-án (csütörtökön) 13:00 órakor lesz

a Hajdúböszörményi Köztemető "B" ravatalozó terméből
a Református Egyház szertartása szerint.

                                                    a Gyászoló család

360360

„A mélybe csak tested merült el, 
csak ő tűnt el a föld alatt, 

de lényed lényege ezerfelé 
szóródva is köztünk marad.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett Édesanyám, nagymamánk, dédink,

FADGYAS ÁRPÁDNÉ
Ladányi Ilona

95 éves korában elhunyt. 
Temetése 2019. november 29-én 12 óra 30 perckor lesz 
a Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozó terméből 

polgári szertartás szerint. 

A gyászoló család
358495

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, 
apósunk, 

BERECZKI SÁNDOR
a Hajduszövker vállalat volt főosztályvezetője 

volt Csók utcai lakos 87 éves korában csendesen megpihent.  
Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 
29-én, pénteken 11.00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú 
ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint. 
 Gyászoló család
357598

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

34
19

00

Asztalfoglalás:

06-30-985-8886

Play Pub Étterem
Debrecen, Szent Anna utca 14.

Minden helyben 

fogyasztott 
menühöz ajándék

egy 0,33 l-es 
ásványvíz vagy

egy presszókávé!

Csak KEDDEN!
Minden helyben 

fogyasztott 

menühöz ajándék

SOMLÓI GALUSKA

„A” menü
Frankfurti leves

Csikóstokány
galuskával  

„B” menü
Gyümölcsleves

Rántott csirkecsíkok 

steakburgonyával,

BBQ-szósszal

„C” menü
Húsleves
Rántott hús
sült burgonyával

Kedd

M
en

ü
 á

ra
: 1

25
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Szilágyi Barnabás területi igazgató 0–24-ben hívható
Tel.: +36 (52) 871-330 . mobil: +36 (30) 947-6638

debrecen@temetkezes.hu

Segítség a bajban!

354422

Szomorúfűz 
Temetkezés
4029 Debrecen, Csapó u. 53.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT 1949 ÓTA

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

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

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

péntek: 8.00–14.00-ig

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

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

www.hbmtemetkezes.hu
E-mail: info@hbmtemetkezes.hu 35
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy

59   éves   korában,   súlyos   betegségben   elhunyt.   Szeretett   halottunk
temetése  2019.  december  2-án,  hétfőn  14:30  órakor  lesz  a  Debreceni
Köztemető 1-es számú ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

NÁDASDI TIBOR

360499

KÖZLEMÉNY

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

35
00

38

ÁLLAT
MANGALICA, választási kismalacok el-
adók. Érdeklődni: 06702159494

*360015*

PECSENYEKACSÁK 3,5-4 kg-os 1500 Ft, 
tyúkok 7 hónaposak 1200 Ft, jércék gabo-
násak 1500 Ft/db szállítással. 70/405-
0880.

*360888*

ÁLLÁST KÍNÁL
TAKARÍTÓNŐT, udvarost azonnali kezdés-
sel keres a Bazár Parking 2000 Kft. Tel: 
52/440-545.

*360775*

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

*351023*

TETŐFEDŐ bádogos mester vállal tataro-
zást és bármilyen bádogos munkát. 06-
70/3853-770.

*360335*

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

*338511*

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

*358490*

JÁRMŰ
RÉGI, ÖREG motorkerékpárokat vásárol-
nék! 06309509170

*360501*

AUTÓFELVÁSÁRLÁS készpénzért! Igény 
szerint házhoz megyünk azonnal fize-
tünk! 0670/773-11-38

*360521*

Platinum HBM Temetkezési Vállalat Debrecen, Arany János u. 40. +36-52-428-307 
Balmazújvárosi Köztemető 
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Balmazújváros, Tiszacsegei út +36-52-370-052
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 4. +36-54-402-096
Biharnagybajomi Köztemető 
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Biharnagybajom, Köztemető +36-20-472-7827
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Nagyrábé, Kerekerdő u. 3. +36-20-521-2873
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Létavértes, Új u. 40. +36-20-260-9625
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Nyíradony, Árpád u. 8. +36-20-262-6355
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Nyírábrány, Hunyadi u. 9. +36-20-667-7997
Földes Köztemető 
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Földes, Rákóczi u. 51/A +36-54-464-923
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Hajdúszovát, Ady Endre u. 59. +36-20-245-8886
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Bakonszeg, József Attila u. 3. +36-30-456-4843
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Derecske, Rákóczi u. 11. +36-54-410-080
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Pocsaj, Táncsics u. 14. +36-20-259-9229
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Hajdúhadház, Rákóczi út 24. +36-30-451-8113
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Hosszúpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. +36-52-375-071
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Hajdúsámson, Széchenyi u. 6. +36-20-262-6355
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Vámospércs, Nagy u. 54. +36-52-210-067
Platinum HBM Temetkezési Vállalat Zsáka, Kossuth u. 1. +36-30-456-4843
Sconto Morte Temetkezés Debrecen, Kassai út 129. +36-20-250-4242 
Sconto Morte Temetkezés Álmosd, iroda: Vámospércs, Nagy út 23. +36-20-313-1314
Sconto Morte Temetkezés Bagamér, iroda: Vámospércs, Nagy út 23. +36-20-313-1314
Sconto Morte Temetkezés Berettyóújfalu, Tardy u. 11. +36-20-422-6889
Sconto Morte Temetkezés Hajdúhadház, Hunyadi u. 2. +36-20-226-2700
Sconto Morte Temetkezés Hajdúsámson, Pető�  u. 58. +36-20-403-0923
Sconto Morte Temetkezés Létavértes, Kossuth u. 3. +36-20-403-1143
Sconto Morte Temetkezés Mikepércs, iroda: Debrecen, Kassai út 129. +36-20-250-4242
Sconto Morte Temetkezés Nyíradony, Rákóczi u. 62. +36-20-403-1193
Sconto Morte Temetkezés Nyírmártonfalva, 
 iroda: Vámospércs, Nagy út 23. +36-20-313-1314 
Sconto Morte Temetkezés Téglás, Kossuth u. 169., Köztemetőben +36-20-403-0923
Sconto Morte Temetkezés Vámospércs, Nagy út 23. +36-20-313-1314
Tronka és Társa Ker. 
és Temetésszolg. Kft. Debrecen, Kassai út 93. +36-52-446-900, +36-30-228-8999 

Napló Megyekártyával rendelkezőknek kedvezmény 
egyes kegyeleti termékek árából a fenti felvevőhelyeken

Debreceni Köztemető
AKSD Kft. Debrecen, Benczúr Gyula u. 6.  +36-52-563-985
Szomorúfűz Temetkezés Debrecen, Csapó u. 53.  +36-52-871-330, +36-30-947-6638
Paraklétosz Kegyeleti Szolgáltató Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. +36-52-371-208, +36-20-464-8486

GYÁSZHÍR, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS 
FELVÉTELI IRODÁK
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Hirdetési ügyekben 
keresse kollégáinkat!
Cégek részére!

Seres Krisztina +36-20-485-5073

Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139

Balogh-Elekes Renáta  +36-20-513-3109

Szabó Tibor +36-70-198-1197

Illyés Balázs +36-70-705-2297

Jákim Péter Dániel  +36-70-512-9161

Debrecen, 
Dósa nádor tér 10.

3
4
1
8
6
1

HAJDÚ-BIHARI

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy a megjelent kegyeleti hirdetések fotóit 

nem áll módunkban megőrizni. 
Megértésüket köszönjük! 34

73
71
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REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma

Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

ÉvfordulóIdőjárás 

idojaras.haon.hu

Holdkelte:

Holdnyugta:

Napkelte:

Napnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN

Komádi

Vámospércs

Polgár

Téglás

november 26., kedd

SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

06:50

15:41

06:14

15:52

Ma fronthatás nem várható. A ködös, párás, 
hideg reggel az ízületi fájdalmak erősödését, 
illetve a krónikus légúti betegségek tüneteinek 
fellángolását okozhatja. 

A ködben előforduló ködszitá-
lás, kicsapódó nedvesség miatt 
az útfelszín is síkossá válhat.

Szűrtebb napsütés, 
foltokban tartós 

ködfelhőzet.1 °C
12 °C 2 °C  11 °C

1 °C  10 °C

1 °C  10 °C

1 °C  11 °C 1 °C  11 °C

1 °C  11 °C

2 °C  12 °C

2 °C  11 °C

Vékonyodó, 
szürke rétegfel-
hőzet. Estétől 
eső.

Borús idő 
tartós, kiadós 
esőkkel.

Borongós idő. 
Gyengébb, idő-
szakos esők.

Élénk szél, 
szakadozott 
felhőzet, némi 
napsütés.

Borús idő, esők, 
majd havas 
eső, hó is lehet.

2 °C  11 °C 8 °C  12 °C 7 °C  11 °C 4 °C  7 °C 0 °C  4 °C

Kedd reggel hideg, fol-
tokban fagyos és a derült 
égbolt mellett többfelé 
párás, ködös, szürke 
idővel indul a nap. 

Napközben egyre szűr-
tebb, derengő napsütés 
valószínű. Foltokban 
tartósan megmaradhat 
a szürke ködfelhőzet.

Éjszaka eleinte szakado-
zott lehet a felhőzet, de 
ismét párásodik a levegő, 
ködfoltok képződnek.

1 °C  11 °C  5 °C  

Horoszkóp
A Nyilasban 
létrejött 
Újhold az ön 
kilencedik 

sorsterületén halad át. Nehezen viseli 
a megszokott rutinfeladatokat. Tegyen 
erőfeszítéseket új projektekre.

A mai nap 
kedvező 
arra, hogy 
tárgyalásokat 

kezdeményezzen az üzleti élet terüle
tén, mivel a bolygóállások támogatják 
az új kapcsolatok megkezdését.

Előtérbe ke
rülnek a part
nerségben a 
megosztás 

kérdései. Arra is jó alkalom, ha valamit 
nyilvánosságra akar hozni.

Önnél a hato
dik sorsterü
leten találjuk 
az Újholdat, 

kedvező időszakot jelez, ha új étrendet 
akar kialakítani vagy más egészséges 
életmódot akar elkezdeni.

A kreatív 
önkifejezés az 
ötödik sors
területéhez 

tartozik, és ha egy Újhold jelenik meg itt, 
az felébreszti a vágyat a romantikára. 
Szenvedélyes időszak.

Az Újhold 
negyedik 
sorsterülete 
alatt a család 

a hangsúlyos. Figyeljen befelé, és tartsa 
tiszteletben megérzéseit. Kiváló időszak 
kapcsolatba lépni szeretett felmenőivel.

Az Újhold 
kedvező 
lehetőséget 
biztosít most 

önnek valami új dolog elsajátítására, 
a napi interakciókkal kapcsolatosan. 
Kedvező idő valami új megtanulására.

Az Újhold az 
ön második 
sorsterületén 
jött létre, ez 

azt jelenti, hogy önnek szilárd talajt 
kell a talpa alatt érezni. A hangsúly az 
anyagi világra helyeződik.

Az Újhold az 
ön első sors
területén van, 
ez egy igen 

erőteljes elhelyezkedés, gondolkodjon, 
hogy mit szeretne megváltoztatni magán.

Ezt a napot 
a legjobb, 
ha egyedül 
tölti, rájöhet, 

mi az, amitől szabadulnia kellene, 
mi az, amin változtatna. Ez az Újhold 
legérzékenyebb pozíciója, békére is 
lelhet általa.

Ideális nap a 
Nyilas–Újhold 
miatt önnek 
a csapat

építéshez vagy kapcsolatfelvételhez, 
bármilyen csoportos tevékenységhez. 

Az Újhold 
az ön karrier 
életterületét 
emeli ki, 

mutassa meg az új üzleti terveit. Ideje 
összpontosítani személyiségének azon 
elemeire, amelyeken keresztül mások 
önt hivatásában profinak látják.

Virág, Atanáz, 
Szilveszter, Kon-
rád, Milán, Lénárd, 
Viktorina, Péter

136 éve Szekszárdon megszü-
letett Babits Mihály költő, író, 
irodalomtörténész, műfordító 
(A gólyakalifa).

A „swing hercege”
Gájer Bálint a Nagy-
templomban még nem, 
előtte azonban már 
énekelt a tavalyi Virág-
karneválon.

DEBRECEN. A következő hetek-
ben több híresség is koncerte-
zik majd a Nagytemplomban, 
köztük a „swing hercege-
ként” ismert Gájer Bálint, 
akivel az elmúlt években már 
több alkalommal találkozha-
tott a debreceni közönség. Az 
énekes az adventi program-
sorozat beharangozója kap-
csán járt hétfőn Debrecen-
ben. Elmondta, a Debrecen 
Big Banddel tavaly nyáron 
a Nagytemplom előtt lépett 
színpadra, két évvel ezelőtt 
pedig a Kölcsey Központban 
láthattuk önálló estjével. 

A december 16-án felcsen-
dülő Swing Karácsony először 
lép ki a fővárosból. Világhírű, 
ismert karácsonyi slágerek 
hangzanak el, és az est külön-
legessége, hogy Gájer Bálint 
magyar nyelven énekli majd 
őket. – Be kell vallanom, ez 
nem saját ötlet, hiszen Be-

reczki Zoltán és akkori párja, 
Szinetár Dóra már kilenc év-
vel ezelőtt hasonló duettle-
mezt adott ki. Ám míg ők a 
musical világába kalauzolták 
el a hallgatóságot, én igye-
keztem ezeket a slágereket a 
swing köntösébe öl-
töztetni.

Az énekes 
azt is elárulta, 
tíztagú zene-
karával olyan 
s l á g e r e k e t 
j á t s z a n a k 
majd, mint a 
Let it snow, a 
White Christ-
mas, a Santa 
Claus is Coming 
to Town és a Last 
Christmas. 
G á j e r 

Bálint szerint a swing min-
denkit ki tud zökkenteni 
a hétköznapi nyüzsgésből 
és tele van humorral. – Sok 
múlik azon is, hogy kon-
certjeimen felvezetőket 
mondok, melyek segítik 

a közönséget, hogy job-
ban bele tudja élni ma-

gát egy-egy dalba. A 
swing Michael Bub-
lénak köszönhetően 
megőrizte népszerű-

ségét, így léphetek 
fel olyan nagy volu-
menű rendezvénye-
ken, mint például 
az adventi koncert 
a Nagytemplomban 
– mondta Gájer Bá-

lint.  SZD

A múltban keresendő az ok
Szilágyi Liliána úszó el-
mondta, miért döntött 
Tusup mellett.
ÚSZÁS. Nagy port kavart a 
hazai úszótársadalomban, 
mikor Szilágyi Liliána az 
indulatosságáról is híres 
Shane Tusupot választot-

ta maga mellé új edzőnek. 
A fiatal úszóhölgy most, a 
Nemzeti Sportnak adott in-
terjúban elmondta, miért 
döntött Hosszú Katinka volt 
férje mellett. 

„A döntésem egyik oka a 
múltban keresendő. A 2012-
es olimpián a csapat egyik 

legfiatalabbjaként, tizenöt 
évesen lehettem ott, de a ver-
seny nem úgy sikerült, ahogy 
szerettem volna. El voltam 
keseredve, zokogtam egy sa-
rokban, és senki sem jött oda 
hozzám – csak Shane. Ő volt 
az egyetlen, aki abban a hely-
zetben erőt öntött belém a 
szavaival” – nyilatkozta.

Shane Tusup és négyfős 
csapata nem igazán találja 
a helyét: nemrégiben még 
Budapesten, a csillaghegyi 
uszodában és a Flórián téren 
készültek, aztán pedig Haj-
dúszoboszlón, majd Derecs-
kén tűntek fel, most Egerben 
fogadták be őket pár hétre. 

Gyarmati Dezső unokája 
egyébként nem tagja a decem-
ber 4. és 8. közötti, glasgow-i 
rövid pályás Európa-bajnok-
ságon induló magyar csa-
patnak, szerinte azért, mert 
Shane az edzője.  HBN

Az énekessel már többször találkozhattunk Debrecenben  

 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Szilágyi Liliána nem véletlenül választotta Tusupot  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

 Brigi a vicces mondások barátja
Brigi 20 éves diáklány. Fontosnak tartja a testmozgást, a pi-
henést és az alvást, hogy fitt legyen. Szereti a vicces mondá-
sokat. Kedvence: ki korán kel, fáradt marad.  FOTÓ: KOZMA I.

Lompos farkú 
mókusaink

Nem csak lehullott, 
elszáradt faleveleket 
látni ősszel a debre-
ceni Nagyerdőben. 
Ha a családdal arra 
járunk, akkor valódi 
csupa szív jószágok-
kal találkozhatunk, 
akik szívesen megáll-
nak pózolni egy-egy 
kép erejéig.  
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Megér egy mosolyt
Ketten beszélgetnek.
– Képzeld, az éjjel álmomban elindul-
tam, és kikötöttem a földszinten lévő 
étteremben!
– El tudom képzelni, milyen kellemet-
lenül érezted magad, amikor ott álltál 
a vendégek között hálóingben!
– Hálóingben? Ki hord mostanában 
hálóinget?

Ittasan ültek  
a volán mögé
DEBRECEN. A járőrök és a kör-
zeti megbízottak péntek éj-
szaka Debrecenben három 
járművezetőt is igazoltattak, 
akik ittasan ültek a volán 
mögé. Az egyenruhások a 39, 
24, és 22 éves férfiakat – mivel 
a velük szemben alkalmazott 
alkoholszonda pozitív érté-
ket mutatott – előállították a 
rend őrkapitányságra. Szintén 
ittas járművezetővel szemben 
kellett intézkedniük a rend-
őröknek vasárnap 20 óra kö-
rül, a Salakos utcában. Az el-
lenőrzés során kiderült, hogy 
a 41 éves férfi eltiltás hatálya 
alatt vezetett, és a vele szem-
ben alkalmazott alkoholszon-
da is pozitív értéket mutatott. 
A helyi lakost előállították a 
rendőrkapitányságra, ahol 
meghallgatása után szabály-
sértési őrizetbe vették.  HBN

Túl gyorsan hajtott
DEBRECEN. Elismerte, hogy 
a megengedett sebességnél 
gyorsabban közlekedett az a 
25 éves férfi, aki a vizsgálat 
adatai szerint április 15-én a 
47-es főúton közlekedett az ál-
tala vezetett BMW személyau-
tóval, s egy előtte haladó autó 

előzése közben az úttesten 
keresztbe fordult és nekiütkö-
zött a másik járműnek, majd 
mindketten az árokba sod-
ródtak. A balesetben a BMW 
sofőrje életveszélyes,  ketten 
súlyos és egy személy könnyű 
sérüléseket szenvedett. HBN

További viccek humor.haon.hu

www.haon.hu
További képek  

és videók
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