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ÉVES

Legálisan csökkenteni? 
Hiába árulják, nem 
létezik hatékony eszköz 
a villanyszámla csök-
kentéséhez.

DEBRECEN. Az interneten bön-
gészve rendszeresen találkoz-
hatunk olyan hirdetésekkel, 
melyek a háztartásunk elekt-
romos fogyasztását jelentősen 
csökkentő eszközt kínálnak. 
Kit ne érdekelne egy ilyen 
ajánlat? A termékre kattintva 
egy olyan doboz látható, mely-

ről azt írják: 60 kilovoltos, 3 fá-
zisú intelligens villanyáramfo-
gyasztás-csökkentő készülék. 

A részletes leírás szerint a 
legújabb és legjobb hatásfok-
kal bíró német és tajvani elekt-
romos energiamegtakarítási 
technológián alapul. A sikere-
sen kifejlesztett készülék sok-
kal hatékonyabb, stabilabb és 
biztonságosabb, mint elődei. 
A fázisjavító segítségével a 
végfelhasználó stabilizálhatja 
a felhasználási helyen állandó-
an ingadozó üzemi feszültsé-

get, mellyel villamos energiát 
takarít meg, és meghosszab-
bítja elektromos berendezése-
inek élettartamát – olvasható 
az oldalon. 

Megkérdeztük az E.ON    
áramszolgáltatót arról, hogy 
létezik-e ilyen valóban ha-
tékony, ugyanakkor legális 
eszköz. Válaszukban azt kö-
zölték, hogy sajnos, ezek a 
készülékek nem alkalmasak 
egy háztartás villamos energia 
fogyasztásának csökkentésé-
re. Fázisjavítással ugyanakkor 

ipari üzemeknél valóban le-
het megtakarítást elérni, mi-
vel ott az úgynevezett meddő 
energiafogyasztás számottevő 
lehet, ezt külön mérik is. Ház-
tartási fogyasztóknál viszont 
a meddő energiát nem mérik, 
tehát nem is számlázzák ki. 
Vagyis háztartások esetében 
nincs is értelme a fázisjavítás-
nak.   OCS

A cikk a 3. oldalon 
folytatódik

12 °C
Borongós 
idő várható 
esővel, zápo-
rokkal

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  335,91  -0,59

USA-dollár 305,10  -0,39

Svájci frank 305,77  -0,49

Angol font 392,42  -0,62

Román lej 70,28  -0,16

Ukrán hrivnya 12,72  -0,01

Horvát kuna 45,18  -0,08

Lengyel zloty 77,94  -0,32

Devizaárfolyam
(2019. 11. 27.)

Verstappen 
esélyes a 
harmadik 
helyre
10. OLDAL

Enikő  
izgalommal 

várja már  
a báli  

szezont
16. OLDAL

A tartalomból
Egyetemi kitüntetés  4. oldal
Áldás a közösségre  5. oldal
Még mindig csúcsokat dönt 10. oldal
Buli van! 11. oldal

További képek és értékelés:

Kutacs Evelin
Tatabánya

Tudjon meg többet  
Evelinről a 3. oldalon.

Örül a klasszis 
visszatérésének
DEBRECEN. Újra kispadot ka-
pott a kétszeres Bajnokok 
Ligája-győztes futballedző, 
a portugál José Mourinho: a 
szakember egy hete az angol 
Tottenham Hotspurt irányít-
ja. A DVSC egykori szakveze-
tője, Pajkos János elmondta, 
bár megosztó személyiség-
nek tartja Mourinhót, de örül, 
hogy egy klasszis trénert újra 
dolgozni láthat. /9.  HBN

Pajkos János  FOTÓ: ARCHÍV

 Kötet a nemzet 
és Debrecen 
színészéről

Kóti Árpád A Nemzet 
Színésze címmel mutatta 
be új könyvét Bakó Endre 
irodalomtörténész (ké-
pünkön) szerda délután a 
DAB-székházban. A szerző 
a Csokonai Színház művé-
szei; Bakota Árpád, Csikos 
Sándor és Miske László 
közreműködésével idézte 
fel a színészlegenda Debre-
cenben töltött évtizedei-
nek legemlékezetesebb 
pillanatait. 
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Átírt mese: történet  
a képzelgés erejéről
DEBRECEN. A képzelet erejé-
ről mesél egy fiú történetén 
keresztül Mikó Csaba a Nem-
tudomka című zenés mesejá-
tékban, melyet a közelmúlt-
ban mutatott be a Csokonai 
Színház. Madák Zsuzsa ren-
dező és az író izgalmas, ritkán 
színre kerülő témát válasz-
tottak, jelentősen eltérve az 
adaptáció alapjául szolgáló, 
azonos című népmesétől. Az 
eredeti történet főszereplője 
egy trauma következtében 

mindenre csak annyit tud vá-
laszolni, hogy „nem tudom”, 
és zárkózott viselkedése mi-
att alulmarad a többiekkel 
szemben. 

A szerző és a rendező abban 
bíznak, hogy azok a gyerekek, 
akik valamilyen oknál fogva 
perifériára szorulnak, kapnak 
egy kis megerősítést, egy kis 
önbizalmat; érezhetik, hogy 
másnak is lehet hasonló ne-
hézsége, hogy nincsenek 
egyedül. /7.  SZD

Pascale Andréani  FOTÓ: MATEY I.

Versengve is közös célért
A határokon átnyúló 
kapcsolatokkal jutunk 
közelebb egymáshoz.
DEBRECEN. – Ha van Európának 
olyan része, ahol érdemes fej-
leszteni a határ menti kap-
csolatokat, akkor Debrecen 
és Nagyvárad térsége min-
denképpen az – mutatott rá 
dr. Papp László, Debrecen 
polgármestere szerdán a deb-

receni Kölcsey Központban a 
magyar–román határ menti 
fejlesztést szolgáló tanácsko-
záson, melyet a francia nagy-
követség szervezett.

Pascale Andréani, Francia-
ország budapesti nagykövete  
hangsúlyozta: a határokon 
átnyúló kapcsolatok révén 
tudunk közelebb kerülni egy-
máshoz, s ez a kiegyensúlyo-
zott fejlődés egyik záloga. Az 

EU 60 ilyen interregionális 
együttműködése közül Fran-
ciaország 17-ben vesz részt.

Marius Gabriel Lazurca, Ro-
mánia budapesti nagykövete 
kiemelte: nem szabad figyel-
men kívül hagyni azt sem, 
hogy a két település verseng 
is egymással. Emiatt az lehet 
a cél, hogy az esetleges kihí-
vásokat is a javunkra fordít-
hassuk.  /4.  VA

Meseszínház a gyermekeknek
Különleges előadással készültek a közelmúltban a Pósa Utcai Óvoda pedagógusai, akik ezúttal a Három kismalac című mesét 
adták elő.  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Projektről 
tárgyaltak
DEBRECEN. A régióba érkező 
európai uniós forrásokról, 
azok hasznosulásáról tartott 
tájékoztatót szerdán a Debre-
ceni Egyetemen Vittoria Alli-
ata Di Villafranca, az Európai 
Bizottság regionális és város-
politikai főigazgatóság igazga-
tója és prof. dr. Szilvássy Zol-
tán, a DE rektora. Elsősorban 
az egyetem kutatási tevékeny-
ségeiről folytattak megbeszé-
léseket, különös tekintettel a 
FIEK-projektre. /3.  LD

Szilvássy Zoltán rektor  FOTÓ: M. P.

Különleges 
művek tárlata
NYÍRACSÁD. A nyíracsádi ikon-
festő körnek nyílt kiállítása a 
Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Karának Izatom-Art 
Galériájában, ahol 14 alkotó 
51 munkáját tekinthetik meg 
az érdeklődők. A kiállítás 
anyaga nagyon változatos és 
színes, a legismertebb Jézus 
és Szűzanya ikonok mellett 
különleges alkotások is látha-
tók Debrecenben. /5.  HBN

FANTÁZIA DIVATÁRU Kálvin tér 3/B, 4/A
Nyitva: h.–szo.: 900–1800, vas.: 900–1500
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Életkor:
24 év
Magasság:
174 cm
Csillagjegy:
Vízöntő
Kedvenc étel:
bolognai spagetti
Kedvenc ital:
limonádé, kávé
Kedvenc zene:
Lady Gaga–Bradley
Cooper: Shallow
Kedvenc parfüm:
Calvin Klein: 
Euphoria
Junior értékesítő vagyok egy tata-
bányai cégnél. Nagyon szeretek 
utazni, új helyzeteket és kultúrákat 
megismerni. A sport is nagyon kö-
zel áll hozzám, főként a biciklizés és 
a futás. Több Spartan Race versenyt 
teljesítettem már, amire büszke vagyok. 
Fotózások terén van már tapasztalatom, 
de szépségversenyekre az idén kezd-
tem el nevezni. A Tündérszépekre azért 
jelentkeztem, mert ez egy újabb kihívás 
számomra. Amellett, hogy pozitív tapasz-
talatokkal gazdagodom, szeretnék minél 
eredményesebb lenni, és örülnék 
egy komolyabb felkérésnek is.

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Kutacs 
Evelin
Tatabánya

Sokba kerül, nem is hatékony

Egyre több úgynevezett 
áramszámla-csökkentő esz-
közt kínálnak az interneten. 
Az egyik ilyen hirdetésben 
például azt írják, hogy a 89 
ezer forintba kerülő készü-
léket a villanyórához legkö-
zelebb eső kismegszakítók 
után kell a 3 fázisra kötni, 
így párhuzamos kapcsolásba 
kerül a használandó elekt-
romos berendezésekkel és a 
villanyórával. A készülék be-
kötését bízza villanyszerelőre 
vagy képesített szakemberre, 
miután áramtalanította háló-
zatát! – hívják fel a figyelmet.

Az oldalon azt is megtud-
hatjuk, hogy az eszköz széles 
körben alkalmazható olyan 
indukciós elven működő ké-
szülékeknél, mint légkondi-
cionáló, mosógép, mosoga-
tógép, hűtő, indukciós sütő, 
ventilátor, televízió, rádió, 
fénycső, szivattyú, valamint 
minden villanymotorral és 
hagyományos trafóval mű-
ködő készülék. Alkalmas ház-
tartási használatra, hétvégi 
házakban, cégek telephelyén, 
üzletekben, kisebb méretű 
gyárakban, közintézmények-
ben is.

Érdemben nem segít
Varga Ivett, az E.ON regioná-
lis kommunikációs szakre-
ferense ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozta, a szolgáltatott 
villamos energia minőségi 
paramétereit – ilyen a hálózati 
feszültség is – jogszabály rög-

zíti, ami csak minimális mér-
tékű, a fogyasztást érdemben 
nem befolyásoló ingadozást 
enged meg. A hirdetett esz-
köz nem alkalmas a hálózati 
feszültség stabilizálására. A 
feszültség esetleges változása 
a fogyasztást érdemben nem 
befolyásolja.

Az illetékestől megtudtuk, 
hogy az ilyen eszközök fel-
szereltetése ugyan nem ille-
gális, de sajnos értelmetlen. 
A háztartások áramfogyasz-
tását takarékoskodással, jó 
energiahatékonyságú készü-
lékek használatával lehet-
séges csökkenteni. Emellett 
egyre többen például nap-

elemes rendszer kiépítésével, 
megújuló forrásból állítják 
elő háztartásuk energiaszük-
ségletét.

Jönnek az „okos” mérőórák
Arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy az E.ON-nál rendsze-
resítettek-e már olyan okos 
villanyórákat, amelyek inter-
netalapon folyamatosan to-
vábbítják a szolgáltatóhoz a 
fogyasztási adatokat. (Ilyene-
ket is hirdetnek a neten.)

Az E.ON regionális kom-
munikációs szakreferen-
se közölte: léteznek okos 
(smart) lakossági fogyasz-
tásmérők, melyek távolról 

„kiolvashatók”. Azok idő-
szakos leolvasását és ellen-
őrzését jogszabály írja elő. 
Az E.ON évek óta szerel fel 
ilyen mérőket, például ház-
tartási méretű kiserőművek 
esetében. A következő 3-4 
évben az okos fogyasztás-
mérők további térnyerése 
várható.

Varga Ivett hozzátette: az 
ilyen fogyasztásmérők a szol-
gáltató tulajdonában vannak, 
és ők szerelik fel azokat. Má-
sik mérőt – például kontroll 
céllal – azonban korlátozás 
nélkül szereltethet fel a fo-
gyasztó a saját mért hálózatá-
ra.  OCS

Nem érdemes sok pénzt adni az otthoni áramfogyasztás-csökkenést ígérő kütyükért  ILLUSZTRÁCIÓ: ARCHÍV

Meghatározó a projektek szerepe
A régióba érkező euró-
pai uniós forrásokról és 
azok hasznosulásáról 
tartottak tájékoztatót.

DEBRECEN. – Gyógyszerfejlesz-
tési területen Magyarország 
igen jelentős háttérrel rendel-
kezik, ez egy olyan szegmens, 
ahova az Európai Unió is szí-
vesen fektet be. Az itteni ku-
tatások valódi eredményeket 
állítanak elő az emberek szá-
mára – mondta Vittoria Alliata 
Di Villafranca, az Európai Bi-
zottság regionális és várospo-
litikai főigazgatóság igazga-
tója a Debreceni Egyetemen 
(DE) tartott sajtótájékoztatón 
szerdán.

FIEK-program
Prof. dr. Szilvássy Zoltán, a 
DE rektora elmondta, a tá-
jékoztatón elsősorban arról 
esett szó, hogy a FIEK-pro-
jekt mennyire tudja szolgálni 

az innovációs ökoszisztéma 
kiépítését. Hozzátette, a 8,3 
milliárd forintos program 
költségfelhasználása jelenleg 
18 százaléknál tart. A költ-
ségvetés zömét a legnagyobb 
tétel, a vakcina pilotüzem 

fogja kitenni. Hozzátette, a 
két ígért antibakteriális vakci-
naterméket a program végére 
– a 2020-as év végére – előál-
lítják.

A rektor elmondta, hogy 
Vittoria Alliata Di Villafranca 

meg volt elégedve a projekt 
előrehaladásával és a célok-
kal, valamint, hogy az igaz-
gatónő a precíziós mezőgaz-
daságban is lát potenciált az 
egyetem területén.

Szilvássy Zoltán úgy véli, 
ennek létrejötte két részből 
áll: az egyik pillér a KITE-vel 
valósulhat meg, többek kö-
zött önvezető járművek segít-
ségével. A másik oldala pedig 
az úgynevezett zárttéri mező-
gazdasági növénytermesztés.

Pilotüzemek
A rektor elmondta, az igaz-
gatónőt az is érdekelte, hogy 
mit kell tennie az uniós sza-
bályozásnak, innovációs stra-
tégiának ahhoz, hogy több, 
hasonlóan sikeres program 
születhessen. Azt javasolta, 
a legnagyobb segítség az le-
hetne, ha az egyetemeken 
a kis szériás, különböző ter-
mék-előállításokhoz üzeme-
ket tudnának létesíteni. LDVittoria Alliata Di Villafranca  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Továbbra is várjuk  
a felajánlásokat!
HAJDÚSZOVÁT. Mezei Elina fél 
szívvel született, ér- és bél-
rendszeri problémáin túl az 
oxigén ellátása igen gyenge, 
így hamarosan érbeültetés 
vár rá. Az orvosok májusban 
állapították meg, hogy Eli-
nának merevségi bénulása 
van, amely miatt a bal oldali 
végtagjait nem tudja a korá-

nak megfelelően használni. 
A Napló úgy döntött, az idei 
gyűjtőakciójában a romos 
parasztházban élő Mezei csa-
ládnak segít, ehhez várjuk 
olvasóink felajánlásait, hogy 
az ünnepek közeledtével 
közösen szebbé tegyük egy 
nehéz sorsú család karácso-
nyát. KD

Mezei Elina fél szívvel született  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Építőanyagra és mesterre van szükség
Az adománygyűjtéssel kapcsolatban Szunyogh Anitát keressék székhelyünkön 
(4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10., illetve érdeklődhetnek e-mailben: anita.szu-
nyogh@naplo.hu).
A családnak a tárgyi adományokon túl leginkább a ház felújítására irányuló se-
gítségre van szüksége. Szívesen fogadnak továbbá játékokat és bármilyen tartós 
élelmiszert, tisztítószert, valamint szeretnék Elina kiságyát lecserélni.
Bankszámlaszám: Kaszás Nikolett (Takarék Bank) 60600053-15154909
A felajánlásokat december 13-ig várjuk!

 Foltok sokszínűsége
A Szivárvány Foltvarró Csoport „25 év a foltok bűvöletében” 
című kiállítása nyílt meg a DAB-székházban szerdán.  
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Az 1. oldali cikk
folytatása

Elutasítják a díjemelést
A csütörtöki közgyűlés közszolgáltatási díjakkal kapcsolatos előterjesztéseiről 
tartott sajtótájékoztatót szerdán a Civil Fórum Debrecen Egyesület. Gondola 
Zsolt Zoárd elnök elmondta, egyesületük azt szeretné, hogy a város gazdagságá-
ból részesüljenek az itt lakók is.
– Ezt úgy tudja megtenni a város, ha a különböző díjakat nem terheli a debrece-
niekre. Mi ezért nem fogjuk megszavazni ezeket az előterjesztéseket. Egyedül a 
klinikai parkolással kapcsolatban van olyan elem, amit mi is javasoltunk koráb-
ban, ezt az egyet tudnánk támogatni – nyilatkozta az elnök.

Szombaton ingyenesen
A szombati fizetős felszíni parkolás eltörlését szorgalmazza Varga Zoltán (DK) és 
Madarasi István (MSZP). Az önkormányzati képviselők által jegyzett sajtóköz-
leményben azt javasolják, hogy szombati napokon – kivéve a munkanappá 
nyilvánított szombati napokat – és a karácsonyi, szilveszteri ünnepek (december 
24-január 2.) között váljon ingyenessé minden, a DV Parking Kft. által biztosított 
felszíni parkolóhely (kivéve a parkolóházak) használata.
A közlemény szerint a profit növelésén kívül semmi nem indokolja a fenti idősza-
kokban a fizető parkolás fenntartását.

PÁRTHÍREK:
MEGYÉNKBŐL
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Ülésezik a városi 
képviselő-testület
DEBRECEN. A helyi tömegköz-
lekedési, valamint a parkolási 
díjak változtatásával is fog-
lalkozik várhatóan a városi 
önkormányzat képviselő-tes-
tületének csütörtöki köz-
gyűlése. A Régi Városházán 
9 órától tartandó, nyilvános 
tanácskozáson téma lesz töb-
bek között a köztemetőkről és 
a temetkezés rendjének ren-
deletmódosítása, valamint a 
Hatvan utca 57. szám alatti in-
gatlan egy részének ingyenes 
hasznosításba adása, továbbá 
az Antal–Lusztig-gyűjtemény 
kölcsönzése is.  HBN

Új helyre került  
a fogorvosi ügyelet

DEBRECEN. A Szent Anna utca 
11. szám alatti rendelők he-
lyett immár új helyen, kor-
szerű és betegcentrikus kör-
nyezetben működik tovább 
a fogorvosi ügyelet a cívisvá-
rosban. December elsejétől 
hétvégén és ünnepnapokon 
reggel fél 8-tól délután fél 2-ig 
a Rákóczi utca 7. szám alatt 
található rendelőben várják a 
betegeket – jelentette be szer-
dán Széles Diána alpolgár-
mester.  HBN

Adventi élő zenés 
villamosjáratok
DEBRECEN. A DKV Zrt. ismét el-
indítja adventi fényvillamo-
sait, melyek december 1-jén, 
vasárnap közvetlenül a vá-
rosi fények felkapcsolásával 
együtt kapnak ünnepi külsőt. 
A díszfényeken kívül egy-egy 
kör erejéig vasárnaponként 
kórusok varázsolnak ünnepi 
hangulatot a járművekbe, így 
például advent első napján a 
Kántus előadásában csendül-
nek fel karácsonyi dallamok 
az utasoknak.  HBN

Képcsere a táncház 
tudósításában
DEBRECEN. A Hétmérföldes 
Kulturális Egyesület hétvégi 
jubileumi alkalmáról szóló, 
hétfői beszámolónkban a nyi-
latkozó dr. Rózsavölgyi Bálint 
fotója helyett egy másik felvé-
telt jelentettünk meg. Ezúttal 
közöljük a helyes arcképet, s 
egyúttal elnézést kérünk az 
érintettől és olvasóinktól a 
sajnálatos tévedésünk miatt. 
 HBN

Széles Diána FOTÓ:  MATEY ISTVÁN

Dr. Rózsavölgyi Bálint  FOTÓ: M. P.

Nyelvi diploma a Csokonaiban
Német nyelvvizsga- és 
nyelvdiploma-program 
2020 szeptemberétől.
DEBRECEN. Elfogadta a né-
met külügyminisztérium a 
gimnázium jelentkezését a 
DSD-Schule-hálózatba 2019-
ben, s ennek kapcsán tartot-
tak sajtótájékoztatót kedden 
a Debreceni Csokonai Vitéz 
Mihály Gimnáziumban.

Az eseményen Barcsa La-
jos, Debrecen alpolgármeste-
re kiemelte: a cívisvárosban 
megnőtt a német tulajdonú 
vállalatok, vállalkozások je-
lenléte, ennek okán a cégek 
számára fontossá vált a jól 
képzett, német nyelvet jól be-
szélő munkaerő.

– Folyamatosan fejleszten-
dő terület az oktatás. Ha meg-
nézzük, milyen képzésre van 
szükség Magyarországon, 
dobogón kell szerepelnie a 
nyelvtudásnak. A német vál-
lalatok száma a városban je-
lenleg 41, ugyanakkor a 2014 
és 2019 között bejelentett né-
met vállalatok által teremtett 
munkahelyek száma csak-
nem 3100 – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

Ösztöndíjprogram
Pappné Gyulai Katalin, a Deb-
receni Tankerületi Központ 
igazgatója arról beszélt, hogy 
ez egy mérföldkő és kimagas-
ló pillanat, hiszen egy olyan 
lehetőséget kapnak a tanulók, 
amely páratlan a középiskolá-
sok számára. – Továbblépési 
lehetőségét ad a következő is-
kolafokozatba, ha magas szin-

tű nyelvtudással rendelkez-
nek a diákok, mindemellett a 
munkaerőpiacon is megállják 
majd a helyüket – emelte ki. 
Ebben az esztendőben a vilá-
gon összesen 15 iskola került 
be a DSD-Schule-hálózatba, 
köztük a Debreceni Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnázium.

Dr. Molnárné Szecskó Ágnes 
kiemelte, hogy a gimnázium 
nagy tapasztalatokkal rendel-
kezik az idegennyelv-oktatás-
ban. – Nagyon fontosnak tart-
juk a német nyelv oktatását, s 
a tanulók is örülnek a nyelvi 

diplomaprogramnak, hiszen 
ezzel ösztöndíjprogramba is 
kerülhetnek – hangsúlyozta a 
gimnázium igazgatója.

Kompetenciára épül
Idén ősszel már elkezdődött a 
hivatalos felkészülés: a taná-
rok továbbképzése, valamint 
az oktatási anyag megisme-
rése.

A DSD II.-vizsga a négy 
alapvető nyelvi kompeten-
ciára épül: olvasásértésből, 
hallás utáni szövegértésből, 
írásbeli készségek és szóbeli 

kommunikációs képességek 
felméréséből. A sikeres DSD 
II.-es vizsgát itthon közép- 
vagy felsőfokú államilag el-
ismert nyelvvizsgára lehet 
majd honosítani.

Segítik a munkát
A DSD, azaz a Deutsches 
Sprach diplom der Kulturmi-
nisterkonferenz (a Kultúrmi-
niszterek Tanácsának Német 
Nyelvi Diplomája) egy világ-
szerte elismert nyelvvizsga. 
Így az iskola nyelvvizsgaköz-
pontként felkerül a német 

külügyminisztérium hivatalos 
térképére mint német iskolai 
hálózati tag. Andreas Neid-
hart, a Külföldi Német Isko-
lák magyarországi igazgatója 
elmondta, a magyarországi 
iskolákat, ahol a DSD elérhető, 
több szinten is támogatják.

– Anyanyelvi tanárok se-
gítik ezen intézmények 
munkáját, tananyagokat is 
biztosítunk, valamint a diá-
kok különböző projektekben 
és vetélkedőkben vehetnek 
részt – mutatott rá az igazga-
tó.  ND

Pappné Gyulai Katalin, Barcsa Lajos, Andreas Neidhart és Horváth Andrea (balról jobbra) a program ismertetőjén  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A magyar festészet legjava a Villásban
A Villás Galéria és Aukciósház december 7-én a 62. aukcióját 
tartja, s összesen 219 tétel kerül kalapács alá. Az árverésen 
olyan alkotók művei szerepelnek, mint Lotz Károly, Rippl-Rónai 
József, Mednyánszky László, valamint Holló László. A tételek 
november 28-tól ingyenesen tekinthetők meg a galéria kiállí-
tótermében az árverés napjáig, hétfőtől szombatig 10-18 óráig. 
(Képünkön Villás Adrienn a tételek között.)  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Amerikai orvos kitüntetése
DEBRECEN. A Debreceni Egye-
tem Általános Orvostudomá-
nyi Kara díjátadó ünnepséget 
tartott kedden a Debreceni 
Egyetem főépületében, ahol 
nemzetközileg is elismert ki-
tüntetést adományozott Va-
lina L. Dawson amerikai pro-
fesszornak.

Idén először egy hölgy dí-
jazott kapta a „Debrecen Díj 
a Molekuláris Orvostudomá-
nyért” elismerést, amelyet 
már 17. alkalommal kapja 
meg az a kutató vagy kuta-
tócsoport, akinek munkája 
jelentősen hozzájárul a mo-
lekuláris orvostudomány 
fejlődéséhez. Dr. Dawson 
különböző szövet- és állat-
modelleken végzett kutatá-
sai nagyban hozzájárulnak 
a Parkinson-kórban és a sú-
lyos agyi vérellátási zavarok 
kapcsán bekövetkező szöveti 
változások helyes értelmezé-
séhez.

– Egy egyetem mindig is 
a tudomány fellegvára kell, 

hogy legyen – hangsúlyozta 
Csernoch László, a Debreceni 
Egyetem tudományos rektor-
helyettese.

– Ennek megfelelően mind-
azt, amit a nemzetközi tudo-
mányosság tesz, az egyetem 
nyomon követi és elismeri 
a kimagasló eredményeket, 
amelyeket egyes tudósok a 
tudomány különböző terü-

letén elérnek. Az orvostudo-
mány az a terület, amely az 
emberiség szempontjából kü-
lönösen fontos.

Mátyus László, a Debreceni 
Egyetem Általános Orvostu-
dományi Kar dékánja a beszé-
dében hangsúlyozta: a magas 
színvonalú oktatás lehetetlen 
minőségi kutatói munka nél-
kül.  GYT

Okosabb Európát!
DEBRECEN. – Hiszem, hogy 
Debrecen és Nagyvárad Euró-
pa egyik legversenyképesebb 
régióját alkothatja – hangsú-
lyozta Papp László polgár-
mester a határ menti fejlesz-
tési konferencián. Kiemelte: 
2020 nyarán a magyar gyors-
forgalmi úthálózat eléri Ro-
mániát, és ez a munkaerő sza-
bad áramlását is fokozhatja.

Marius Gabriel Lazurca, Ro-
mánia budapesti nagyköve-
te kifejtette: a 2020–2027-es 

EU-s ciklusban az is cél, hogy 
a két ország együttműködé-
se jobban illeszkedjen az EU 
stratégiai fejlesztési irányai-
hoz, s így olyan Európa épül-
jön, amely okosabb, zöldebb, 
szociálisabb és az állampolgá-
rokhoz közelebb álló.

Kiss-Parciu Péter külügyi 
helyettes államtitkár jelezte: 
a szaktárca támogatja az ilyen 
alulról jövő kezdeményezése-
ket és tartalommal való meg-
töltésüket.  VA

Valina L. Dawson (jobbról a második) az ünnepségen  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Marius Gabriel Lazurca  FOTÓ: M. I.
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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

46. Tóth Nóra
10 HÓNAPOS, DEBRECEN

47. Izabella
16 HÓNAPOS, DERECSKE

48. Dancsi Anna
3 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

Áldás a közösségre  
és a templomhajóra
Hálaadó istentisztele-
tet tartottak a hajdú-
sámsoni református 
templomban.

HAJDÚSÁMSON. A templomha-
jó tetejének most befejező-
dött felújításáért és a gyü-
lekezet fennállásának 470. 
évfordulójáért a Hajdúsám-
soni Református Egyház-
község hálaadó istentiszte-
letet tartott november 23-án 
a református templomban. 
Igét hirdetett és áldást adott 
főtiszteletű dr. Fekete Ká-
roly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke, aki 
igehirdetésében Debóra éne-
kével példázta az életkedv, a 
szeretet összekapcsolódását.

Lovász Krisztián, a Haj-
dúsámsoni Református 
Egyházközség lelkipásztora 
köszöntötte a kedves test-
véreket, a templomhajó fel-
újításának lépéseit mesélte 

el, megköszönte mindenki-
nek, aki bármi módon is se-
gítette az áldozatos munkát, 
valamint a kormány támo-
gatását. A meghívott test-
vér lelkipásztorok igéjükkel 
áldásukat adták az elkészült 
templomhajóra és a gyüleke-
zetre.

A cselekvő hit
A város nevében Dandé Lász-
lóné alpolgármester felolvas-
ta Antal Szabolcs polgármes-
ter köszöntőlevelét, majd 
saját gondolait folytatva, a 
cselekvő hit erejének fontos-
ságát hangsúlyozta. Lovász 
Krisztián lelkipásztor a refor-
mátus templomról készített 
képmontázzsal kedveske-
dett az istentisztelet végén 
mindazoknak, akik részesei 
voltak a felújításnak. Az ön-
kormányzat képviseletében 
Csigéné Zsadányi Mariann al-
polgármester vette át a képet. 
 DANDÉ MELINDA

A felújítással együtt a gyülekezet fennállásának évfordulóját is ünne-
pelték  FOTÓ: DANDÉ  MELINDA
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Butaságom 
története a színen
LÉTAVÉRTES. November 28-
án 18 órától Gyárfás Miklós 
klasszikus kétfelvonásos víg-
játékát tekinthetik meg az 
érdeklődők a Városi Könyv-
tár és Művelődési ház szín-
háztermében, az Árpád tér 8. 
szám alatt. A Körúti Színház 
előadásában a főbb szerepek-
ben: Karaivanov Lilla, Lipták 
Péter, Esztergályos Cecília, 
Janklovits Péter láthatók.  TB

Szemüvegek 
a Lautitiától
NYÍRACSÁD. A Lautitia Kórus-
család különleges karácsonyi 
ajándékkal lepi meg a nyíra-
csádi Szent Piroska Görög-
katolikus Általános Iskola 
rászoruló diákjait. Harminc 
orvos által kiszűrt gyermek-
nek fizetik ki a szemüvegük 
árát. Az ajándék karácsonyra 
elkészül és el is jut a gyerme-
kekhez.  KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Irinyi-túra immár 
13. alkalommal
LÉTAVÉRTES. November 30-án 
7.30-tól a városi Sportcent-
rumtól rajtolnak a szokásos 
15 és 30 kilométeres gyalogtú-
ra résztvevői. A túra útvonala 
érinti a település fontosabb 
látnivalóit.  TB

Esztergályos Cecília  FOTÓ: SIPEKI P.

Nyíracsádi ikonfestők tárlata
Nyíracsádi ikonokban 
gyönyörködhetnek a 
tárlatlátogatók a Ze-
neművészeti Egyetem 
galériájában.

NYÍRACSÁD.– November utolsó 
vasárnapján délután a nyíra-
csádi ikonfestő kör kiállításá-
nak megnyitójára gyűlt össze 
az érdeklődők szép számú 
serege a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karának Iza-
tom-Art Galériájában. 

A tárlatlátogatókat Debre-
ceni Tamás a galéria vezetője 
köszöntötte, aki elmondta, 
hogy túl vannak a 200. kiál-
lításon, de a nyíracsádi anyag 
egyedülálló a sorban, hisz az 
első, kizárólag ikonokból álló 
kiállítás a galéria történeté-
ben. Így még inkább érthető, 
hogy meglehetősen nagy volt 
az érdeklődők serege.

Összefonódik
Ezt követően Plesch Attila, 
a konzervatórium dékánhe-
lyettese mint házigazda arról 
beszélt, hogy mennyire ösz-
szefonódik a művészetek pa-
lettáján a képzőművészet és a 
zene. Bár a gondolatok meg-
jelenítése más formájú, azok 
üzenete szorosan egymás 
mellett él. A dékánhelyettes 
beszélt még a bibliai téma kü-
lönleges képi ábrázolásáról, 
majd átadta a szót dr. Nagy 
Jánosnak, Nyíracsád község 
polgármesterének, aki az 
ikonok teológiájáról fejtette 
ki gondolatait, majd részlete-
sen bemutatta Vereb Csabáné 
egyik nemrég elkészült, aktu-
ális témájú ikonját, mely Jé-
zus születését ábrázolja.

A megnyitó végén Vereb 
Csabáné, a nyíracsádi ikonkör 
vezetője szólt a megjelentek-
hez. – Minden ikon egy kicsit 
ablak a mennyország felé. Mi 
most 51 ablakot nyitottunk 
önöknek, melyeken át a földi 
világon túlra tekinthetnek. Az 
ikonfestés ugyanakkor imád-
ság is az alkotó és a megfes-
tendő szent között – fogalma-
zott Vereb Csabáné, aki lelkes 
magyarázatával egy pici bepil-
lantást engedett az ikonok el-
készítésének folyamatába is.

 
Ikonfestészet
Beszélt az ikonfestészet lelki 
hátteréről és technikájáról, 
valamint a képzőművésze-
ti kör munkájáról, az általa 
rendszeresen szervezett és 
a görögkatolikus egyház tá-

mogatását élvező ikonfes-
tő táborokról is. A kiállítás 
anyaga nagyon változatos és 
színes. A legismertebb Jézus 
és Szűzanya ikonok mellett 
érdekes és különleges alkotá-
sok is láthatók Debrecenben. 
A megnyitót követően Takács 
Ákos, a konzervatórium vég-
zős hallgatója Muszorgszkij: 
Egy kiállítás képei című zon-
goradarabjával varázsolta el a 
kiállítás résztvevőit.

Hogyan is kezdődött?
A nyíracsádi ikonfestő kört 
2011-ben hárman alapítot-
ták, s azóta töretlen és egy-
re népszerűbb a működése. 
Annak idején Szűcsné Tardi 
Ildikó hozta az ötletet, amit 
megosztott Lőrincz Andrásné 
Julikával. Csaknem azonnal 

csatlakozott hozzájuk Vereb 
Csabáné Judit, aki pedagó-
gus és rajztanári múltjával 
és tapasztalatával hamar egy 
egész kis csapatot szervezett, 
és szerettette meg velük az 
ikonok csodálatos világát. 
Judit képezni kezdte magát, 
kurzusokon vett részt, lelke-
sen szervezte és irányította 
a festeni vágyó felnőtteket, 
akik mellé ifjúsági tagozatot 
is szervezett. Évente két alka-
lommal ikonfestő tábornak is 
otthont ad Nyíracsád, ahova 
az ország minden pontjáról 
érkeznek résztvevők. A deb-
receni tárlaton 14 alkotó ösz-
szesen 51 munkája látható. 
Az ikonok december 20-ig 
tekinthetők meg a Zenemű-
vészeti Egyetem galériájában.

 KEDVES  ZILAHI ENIKŐ

Nagy János Vereb Csabáné karácsonyi ikonját is bemutatta  FOTÓ: KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Új gyártósort állított 
üzembe a Schaeffler
A cél, hogy a kúpgörgős 
és a golyóscsapágy 
e gyütt jelenjen meg az 
üzemben.

DEBRECEN. Új, az elektromos 
autógyártás igényeit is kiszol-
gáló gyártósort állított üzem-
be a Schaeffler-FAG Magyar-
ország Ipari Kft. debreceni 
gyára. A gyártósor megtekin-
tésével egybekötött bemuta-
tót követő tájékoztatón Papp 
László polgármester elárulta, 
mindig örömmel jön a cég te-
lepére, mert valami újat, előre 
mutatót tapasztalhat.

Egy helyről kapják
– A cég debreceni aktivitása 
több mint két évtizedre tekint 
vissza, és bármit mutatnak a 
világgazdasági folyamatok, 
ez az üzem mindig fölfelé ha-
lad. Örömmel tölt el, hogy itt 
leépítések helyett a megfelelő 
stratégiának és a fejlesztések-
nek köszönhetően bővítések-
ről lehet beszélni.

Szabó Péter ügyvezető igaz-
gató elmondta, a vevők szá-
mára fontos, hogy egy helyről 
kapják a garantált minőségű 
alkatrészeket.

– Eddig csak kúpgörgős 
csapágyakat gyártottunk, 
ennek voltunk az euró-
pai központja. Év végével 
viszont elkezdődhetett a 
golyóscsapágygyártás lo-
kalizációja Debrecenbe. A 
golyóscsapágyakról azt kell 
tudni, hogy az elektromos 
autókba ezt építik be na-
gyobb százalékban, a most 
átadott soron a következő 
négy hétben kilenc mintát 
gyártunk az autóipar szá-
mára. A következő évben 
bővíteni fogjuk a területet, 
a cél az, hogy a kúpgörgős 
és a golyóscsapágy együtt 
jelenjen meg az üzemben. 
Ez fontos a vevőink számá-
ra, hiszen így egy helyről 
kapják meg a hajtóműve-
ikbe a garantált minőséget 
– ismertette az ügyvezető. 
 MSZ

Szabó Péter (balról), Papp László és Vitai Csaba Gábor cégvezető megte-
kintette az új gyártósort  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER
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A zeneművészet legtehetségesebb 
fiatal képviselői immáron tizenket-
tedik alkalommal vehették át a Ju-
nior Prima Díj magyar zeneművé-
szet kategóriájának elismeréseit. 
A 2019. november 21-én a MÜPA 
Üvegtermében megrendezett díj-
átadón tíz hazai tehetségnek adta 
át elismerését az MVM Zrt. 

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, har-
minc év alatti fiatalok külön, önálló dí-
jazásáról először 2007-ben döntöttek a 
Prima Primissima életre hívói. Azok, akik 
a jók között is a legjobbnak bizonyulnak, 
minden évben elnyerhetik a Junior Prima 
díjat. Az intézmények, egyetemek, isko-
lák, szakmai szervezetek és a kuratórium 
a felterjesztésekből az MVM Zrt. a zene 
kategória tíz legjobbját támogatja. 

A magyar zeneművészet kiválóságai-
ból álló zsűri döntése alapján idén a Juni-
or Prima Díj magyar zeneművészet ka-
tegóriájában két zongoraművész, Balázs 
Elemér György és Szokolay Ádám Zsolt 
vehette át díjait. A mindössze tizenkilenc 
éves Balázs Elemér György hivatalosan 
hatévesen kezdte zongoratanulmányait, 
kicsivel előtte már saját darabokat kom-
ponált. jelenleg a Zeneakadémia első 
éves hallgatója, Dráfi Kálmán növendéke. 
Szokolay Ádám Zsolt négyéves korában 
kezdett zongorázni édesanyja irányítá-
sával, majd nyolcévesen felvételt nyert 
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem előkészítő tagozatára. 2015-től 
a New York-i Bard College konzervatóri-
umában Peter Serkinnél tanult, 2018-tól 
pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola hallgatója Weimarban, ahol Grigory 
Gruzman osztályában tanul. 

A díjazottak között szerepelt Cseh Pé-
ter jazz-gitárművész is, aki jelenleg a Ze-
neakadémia jazzgitár szakos hallgatója. 
Tízéves kora óta tanul zenét. A komoly-
zene mellett a könnyűzene is régóta ér-
dekli, így szinte a kezdetektől elektromos 

gitáron is játszik. Csőke Flóra gordonka-
művész tehetségét is elismerte a zsűri. A 
fiatal művész már nyolcévesen harmadik 
helyezett lett az Országos Friss Antal 
Gordonkaversenyen. 2013-ban pedig fel-
vételt nyert a Zeneakadémia előkészítő 
szakára, ahol Déri György csellóművész 
volt a tanára. 

Dobszay Péter karmester is bekerült a 
tíz díjazott közé. A fiatal tehetség korosz-
tályának az egyik legfoglalkoztatottabb 
karmestere és legsokoldalúbb muzsiku-
sa, a Dohány utcai Zsinagóga és a gaz-
dagréti Szent Angyalok-templom első 
orgonistája. A Liszt 
Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen 
orgonistaként és 
karmesterként dip-
lomázott, számos 
orgonakurzus mel-
lett részt vett Eötvös 
Péter karmester-
kurzusán is. Jenei 
Erzsébet hárfamű-
vész tehetséget is 
díjazták. A fiatal ze-
neművész a Farkas 
Ferenc Zeneiskolá-
ban kezdett hárfázni 
nyolcéves korában, 
tanulmányait a Bar-
tók Béla Zeneművészeti Szakközépisko-
lában folytatta Batta Judit tanítványa-
ként. 2014-ben pedig felvételt nyert a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre 
Vigh Andrea és Razvaljajeva Anasztázia 
osztályába. Egyetemi évei alatt a Brüsz-
szeli Királyi Zeneakadémián is tanult. A 
díjazottak között két hegedűművészt is 
elismert a zsűri, Korossy-Khayll Cson-
gort és Tóth Kristófot. Korossy-Khayll 
Csongor nyolcévesen kezdett hegedülni 
Érden Részegh Benedeknél, majd Ácsné 
Szily Évához került Budapestre. Tizen-
három évesen vették fel a Zeneakadémia 
Különleges Tehetségek Osztályába, ahol 

Perényi Eszter és Banda Ádám, később 
Kokas Katalin és Kelemen Barnabás keze 
alatt tanult. Egyetemi tanulmányait 
Szenthelyi Miklósnál kezdte meg. Jelen-
leg pedig a Zeneakadémia harmadéves 
hallgatója, tanára Kokas Katalin, kamara 
tanárai Kováts Péter és Gulyás Márta. 

Tóth Kristóf a zenei tanulmányait 
négyévesen kezdte Soltész Ildikó tanár-
nőnél. Tizennégy évesen felvételt nyert 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
előkészítő tagozatára Kokas Katalin 
osztályába. 2017 és 2019 között pedig 
Szenthelyi Miklós osztályában tanult. 

Megyimórecz Ildikó 
operaénekes is be-
került a tíz díjazott 
közé. A fiatal énekes 
a Pécsi Művészeti 
Gimnáziumban tett 
érettségije után a 
budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti 
Egyetem klasszi-
kus ének tanszak-
ára nyert felvételt 
Marton Évához. Az 
ő mentoráltjaként 
szerezte kitünteté-
ses opera-énekmű-
vész diplomáját idén 
tavasszal. A rangos 

elismerést Scheuring Kata fuvolamű-
vész is elnyerte, aki gimnáziumi érettsé-
gijét követően 2011-ben nyert felvételt 
a Zeneakadémiára. Egyetemi évei alatt 
számos nemzetközi versenyen dobogós 
helyezést ért el, illetve kamarazenész-
ként is sikeresen szerepelt versenyeken. 

A fejenként kétmillió forint támo-
gatással járó díjat Kóbor György, az 
MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és dr. 
Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas hár-
faművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem rektora, a zsűri elnöke adták át 
a fiatal tehetségeknek. 

„Nem véletlen, hogy a Junior Prima 

Díj az MVM Csoport számára az egyik 
legfontosabb társadalmi ügy. Büszkék 
vagyunk rá, hogy az elmúlt bő évtized-
ben már több mint száz kiemelkedő fia-
tal zeneművésznek nyújthattuk át ezt az 
elismerést. A fiatal művészek támoga-
tása egy kivételes befektetés, hiszen ők 
jelentik szellemi életünk megújuló ener-
giaforrásait” – mondta Kóbor György, az 
MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Junior Prima Díj zsűrijének tagjai 
a magyar zeneművészet szaktekinté-
lyei közül kerültek ki. A zsűri elnöke dr. 
Vigh Andrea Liszt- és Prima-díjas hár-
faművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem rektora. A testület tagja volt 
Marton Éva Prima Primissima-, Kos-
suth- és Szent István Rend-díjas opera-
énekes, a Nemzet Művésze, Vásáry Ta-
más Kossuth- és Szent István Rend-díjas 
zongoraművész, karmester, a Nemzet 
Művésze, a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának örökös tiszteletbeli főze-
neigazgatója, Dráfi Kálmán Liszt-díjas 
zongoraművész, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem zongora tanszék-
ének vezetője, Fekete Gyula Erkel-díjas 
zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem zeneszerzés tanszékének 
vezetője, Binder Károly Erkel-díjas zon-
goraművész, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem jazz tanszékének vezetője, 
Fülei Balázs Liszt- és Junior Prima-díjas 
zongoraművész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem kamarazene tanszék-
ének vezetője, Balázs János Kossuth-
díjas zongoraművész, Liszt-, Prima- és 
Junior Prima-díjas, Érdemes Művész, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
adjunktusa, Jakobi László gordonkamű-
vész, Cziffra Életműdíjas hangverseny-
rendező, Szentpáli Roland tubaművész, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tubatanára, a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar tubása, valamint Fazekas Ger-
gely zenetörténész, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem docense.

A zeneművészet fiatal 
tehetségeit díjazta az MVM
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Don Quijote utolsó 
álma a rohanó világban
Cervantes klasszikusát 
november 27-én lát-
hatja újra a debreceni 
közönség a Csokonai 
Színházban.

DEBRECEN. Miguel de Cervan-
tes 17. században írt örök 
érvényű műve, amely a mai 
napig a világirodalom egyik 
legnagyobb hatású alkotása, 
számtalan formában ihlet-
te meg a képzőművészetet, 
a zenét és természetesen a 
színházat is. Babits Mihály 
megfogalmazása szerint 
„Don Quijote kívül áll a va-
lóság korlátain, tilosban él: a 
fantázia tilosában. … Mi más 

ez az egész Va-
lóság, mint egy 
nagy, gonosz 
Va r á z s l a t , 
amelynek 
törvényeit 
nehéz ki-
ismerni, de 
a m e l l y e l 
reményte-
len és hősie-
sen kell 

harcolni, míg élünk? Így lesz 
a Don Quijote, tudva vagy 
akaratlanul, az örök illúziók 
s reménytelen küzdelmek re-
génye.”

Újraértelmezve
Ilja Bocsarnikovsz, a fiatal, 
de már több figyelemreméltó 
színházi előadás rendezője 
(Három nővér, Lear) megint 
egy megkerülhetetlen euró-
pai klasszikus szöveget értel-
mez újra a debreceni társulat 
segítségével. Az eddig ismert 
feldolgozásokat is figyelem-

be véve egy önálló színpadi 
művet hoz létre Cervantes 
humorral és költőiséggel 
teli, ugyanakkor mély filo-
zófiai gondolatokat közvetí-
tő regénye nyomán. Ebben 
az elő adásban Don Quijote 
nem egy balga, reménytelen 
álmodozóként jelenik meg, 
hanem egy olyan hősként, aki 
az értékvesztett, pusztulásba 
rohanó világban, a kilátásta-
lannak tűnő küzdelem során 
sem veszíti el hitét.

Őrültek között
Don Quijote az egyetlen egész-
séges ember – mondta Ilja Bo-
csarnikovsz, amikor rendezői 
elképzeléseit ismertette. „Azt 

gondolom, nem 
Don Quijoté-

nak ment el 
az esze, ha-
nem az őt 

körülvevő világnak. És amikor 
egy egészséges ember egy cso-
mó őrült között találja magát, 
természetesen az őrültek szá-
mára az az egy, vagyis éppen ő 
tűnik őrültnek. A legfontosabb 
dolog, amihez elszeretném 
vezetni a nézőt, hogy meglás-
sa – Don Quijote az egyetlen 
egészséges ember itt. Amíg 
még nem késő.”

A Don Quijote – az utolsó 
álom főszereplői Mercs Já-
nos, Rózsa László, Wessely 
Zsófia, Vranyecz Artúr és Ba-
kota Árpád.  HBN

Az előadásban 
Don Quijote 
nem balga 
álmodozóként, 
hanem hősként 
jelenik meg 
 FOTÓ: KISS 

 ANNAMARIE

Legyünk mi is Nemtudomkák!
Létfontosságú üzene-
tet közvetít a debre-
ceni Csokonai Színház 
fiatalokat megszólító 
előadása.

DEBRECEN. A teátrum leg-
újabb, Madák Zsuzsanna ál-
tal színpadra állított zenés 
mesejátéka egy régi, azonos 
című népmese tanulságá-
ra épül. Az eredeti történet 
főszereplője egy trauma kö-
vetkeztében mindenre csak 
annyit tud válaszolni, hogy 
„nem tudom”, és zárkózott 
viselkedése miatt alulmarad 
a többiekkel szemben. Mikó 
Csaba ez alapján megalkotott 

mesejátékát azonban sikerült 
modern, izgalmas köntösbe 
bújtatni, így a szereplőkkel és 
ezáltal a sztorival is könnyen 
azonosulhat a fiatal nézőkö-
zönség.

Bár a Nemtudomka elsősor-
ban alsó tagozatos gyerekeket 
hivatott megszólítani, ahhoz, 
hogy üzenete célt érjen, ne-
künk, felnőtteknek is látnunk 
kell. Azt ugyanis, hogy társa-
dalmunk kit és miért rekeszt 
ki magából, a szülők, a felnőt-
tek kiváltsága és kötelessége 
mérsékelni.

Mikó Csaba mesejátékában 
a fiúnak el kellett hagynia a 
szülői házat. Magával vitte 
furulyáit, de az apja iránti 

gyász és a mostohája elutasí-
tása miatt már nem játszott 
rajtuk, képzelgéseit a múltba 
temetve nem paripán vagy 
léghajón indult útnak, ahogy 
korábban képzeletében tette, 
hanem gyalog.

A kitűnők már nem tűnnek ki
Nehéz megkerülni a XXI. 
század fogyasztóvá nevelő, 
kéretlen jó tanácsait: hogyan 
tökéletesítsük gyerekeinket, 
a csiszolatlan gyémántokat, 
miért kell kitűnőnek lenni a 
sportban, a suliban és min-
den külsőségben. Ez olyany-
nyira elvonja a figyelmet a 
velük született gazdagságtól, 
a képzelettől, hogy lassan el-
érkezhet az idő, amikor peri-
fériára kerül, aki nem akar a 
legjobb lenni. Ahogy Darwin 
A fajok eredetében leírja, a 
túlélés kulcsa az alkalmaz-
kodás. S hogy Nemtudomka 
hogyan váltotta a legerősebb 
fegyverré, a túlélés eszkö-
zévé képzelgéseit? Ha már 
tyúkólba zárták, hát palotát 
varázsol belőle szavaival.

Az univerzum hangja
Nemtudomka tilinkói több-
ször szerepet kapnak a törté-
netben: azok számára, akik 
fáradságos munkával töre-

kednek a tökéletességre, be-
szűkült világukban már nem 
is veszik észre, milyen kevés 
is elég ahhoz, hogy a képzelet 
szabadságában lubickolhas-
sanak. Így fordulhat elő az is, 
hogy a Királyság kegyeltjei 
számára a zeneszó és a tánc 
már-már varázslatos élmény-
ként töri meg a teljesítmény-
centrikus szürkeséget, s válik 
a furulyaszó az „univerzum 
hangjává”.

Az igazi királyság
A darabban, csakúgy, mint a 
való életben, a Királyság bi-
rodalma csak azok számára 
érhető el, akik a „legjobbak a 
legjobbak között”. A győzni 
akarás csalfa természete az, 
ami minden mást hátrasorol a 
mese örök versengői, a király, 
a lovagok és két királylány 
életében, és ugyanígy hajt 
mindenkit a való világ mó-
kuskereke: teljesíts, győzz, 
nyerj és légy a legeslegjobb! 
Ameddig szülőként nem is-
merjük fel ennek a divatos, 
nyugati életformának az ön-
sorsrontást kíméletlenül ma-
gával hozó ellentmondásait, 
addig a gyerekeket sem lesz 
könnyű meggyőznünk arról, 
hogy nem kell mindenáron a 
legjobbnak lenniük.  SZD

Nemtudomka a képzelet, a fantázia erejéről mesél egy fiú történetén keresztül  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Bormustra „pincevakság” ellen
A 9 borvidékről érkező 
20 pincészet mintegy 
70-féle bort kínál majd.
DEBRECEN. Szombat délután, 
kora este tartják a debreceni 
Déri Múzeumban a VIII. Deb-
receni Bormustrát. Az ebből 
az alkalomból szerdán tartott 
sajtótájékoztatón Kovács Pál, 
a Debreceni Borbarátok Tár-
sasága Egyesület elnöke, a 
Debreceni Borozó lapkiadója 
elmondta: az ország 9 bor-
vidékéről származó 20 pin-
cészet, összesen 70-75 féle 
olyan nedűt mutat be, ame-

lyek az elmúlt évben az újság 
tesztjein a legjobban szere-
peltek.

Domokos Attila, a tokaji 
Dobogó Pincészet borásza, 
társtulajdonosa arról beszélt, 
hogy a közhiedelemmel el-
lentétben a jó bornak is kell 
a cégér, bormarketingben a 
környező országok „elmen-
tek mellettünk”. – Amikor a 
borász egy-egy ilyen rendez-
vényen találkozik a fogyasz-
tókkal az arra inspirálja őt, 
hogy megszűnjön a pincevak-
sága és nyitott legyen új dol-
gokra – jelentette ki.  OCS

Kovács Pál és Domokos Attila ajánlották a kulturált borfogyasztás eme 
formáját  FOTÓ: K. A.

ÉVSZÁZADOK KINCSEI 
A KÖNYVAUKCIÓN

November 30-án (szombaton) 
rendezi a Crystal Antikvárium 
és Aukciósház XX. könyvár-
verését.

A 400 tételt felvonultató katalógus 
gondos válogatás eredménye – a 
mostani aukciónk már a huszadik –, 
ezért kiemelt fi gyelmet fordítottam a 
tételek ritkaságfokára és lehetőség 
szerint a tökéletes állapotra is – tud-
tuk meg Asztalán Péter árverésve-
zetőtől.

A kalapács alá kerülő kiadványok 
között számos első kiadás, dedikált 
kötetek, sorozatok, debreceni és 
külhoni művészi könyvkötések, jogi, 
néprajzi, orvosi, had- és helytörté-
neti munkák, betiltott politikai relik-
viák, térképek, látképek a XVI–XIX. 
századból, vadászati és utazási 
könyvek is találhatóak. Kiemelkedő 
tételek a teljesség igénye nélkül: a 
Tisza-család  magyar nyelvű éne-
keskönyve 1730-ból, debreceni fes-
tett pergamenkötés 1786-ból, Wer-
bőczy magyar nyelvű Decretuma 
1660-ból,  II. Mátyás országgyűlési 
meghívója 1612-ből, tökéletes álla-
potú díszművek a millecentenárium 
idejéből, a Horthy család eredeti 
fényképei, Ady Lajos, Bem József, 
Déri Frigyes autográf levelei, Budai 
Ézsaiás első kiadások, a Királyi Ma-
gyar Természettudományi Társulat 
129 kötetből álló teljes sorozata és 
sok más ritkaság.

Aukció helyszíne:
Grand Hotel Aranybika 
Hajós Alfréd terem 
2019. 11. 30., szombat 16 óra 

Könyvbemutató: 
2019 november 25–29. 
(hétfő–péntek) 10–17 óráig 

Helyszíne:
Crystal Antikvárium 
és Aukciósház 
4029 Debrecen, Cegléd u. 11. 
Információ: tel.: +36-20-3311-483 
E-mail: peter@antik-konyv.hu

36
15

92

A licitvezető az 1786-os 
debreceni ritkasággal

HIRDETÉS

 Ajándékok 
vásznon, papíron

A vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Grafika 
Tanszakosainak Ajándék 
karácsonyra című kiállítását 
tekinthetik meg az érdeklődők 
január 21-ig az Egri Borbarát 
Bár Galériában. A tárlatot 
Józsa Sándor grafikusművész 
nyitotta meg (jobb szélen), 
mellette Francz Vilmos, 
felesége, valamint bal szélen 
Kovács István. 
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Az alkotók
Fiú, később Nemtudomka
Pálóczi Bence
Kozett – a legfiatalabb királylány
Horváth Julianna
Kira – a középső királylány
Edelényi Vivien
Kerka – a legidősebb királylány
Hajdu Imelda
Apa / Király
Hajdú Péter m.v.
Mostoha / Szakácsnő
Vékony Anna
Kazimír lovag
Gelányi Bence
Kilián lovag

Janka Barnabás
Szolgák, komornák
Gelányi Bence, Janka Barnabás, Hajdu 
Imelda, Edelényi Vivien

Díszlet- és jelmeztervező
Ondraschek Péter
Zeneszerző
Szirtes Edina Mókus
Koreográfus
Katona Gábor
Dramaturg
Madák Zsuzsanna
Rendező
Madák Zsuzsanna
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 Fél évszázad múltával Derecskén
Egykori iskolájukban, a derecskei gimnáziumban tartottak 50 éves érettségi találkozót az 
1969-ben ott végzett 4. A osztály tagjai. Az alma mater bejáratánál készült képen egykori osz-
tályfőnökük, Szabó Aladár és további négy tanár is ott van. Az osztályba annak idején 32-en 
jártak, az érettségi találkozón most 16-an vettek részt.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

 Egykori kollégisták találkozója
Ritka a mai világban olyan találkozó szervezése, melyben régi kollégiumi társak gyűlnek össze. 
Egy ilyen alkalom mégis megadatott a Biharkeresztesi Gimnázium 15 éve végzett diákjainak. 
Az élmények elmesélése, a közös szereplések, tanárbosszantások mind-mind felszínre kerül-
tek. A kellemesen együtt töltött idő, régi fényképek, videók arról árulkodtak, hogy a régi diákok 
jól érezték magukat a kollégium négy fala között.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Vegyes 
töprengések
Néha vissza is kell néz-
nie az embernek, oda, 
ahol már járt. Örömmel 
fedeztem fel, hogy a 
Nagyállomáson megsza-
porodtak az első vágány 
melletti padok. Így az 
onnan induló vonatokra 
várakozók is ülőhelyhez 
jutottak. Változatlan 
viszont az internetelérés, 
jobban mondva el nem 
érés. Egyes elátkozott 
kocsikban (pl. 21-es) egy-
általán nem működik a 
wifiszolgáltatás, amelyről 
a vasúti tájékoztató rend-
szer képernyője is árul-
kodik. Ha meg van, nem 
lehet internethez jutni, 
csak addig ér el az ember, 
hogy: „csatlakozva van, 
internetelérés nincs.” 
Ehhez képest a debrece-
ni közlekedési vállalat 
járművein másodpercek 
múlva sikerül a művelet. 
Ezek szerint nem a hasz-
talanul kísérletezőben, 
hanem a MÁV-ban van a 
hiba.

A Böszörményi úti 
vásároknál a szervizuta-
kon mindig feltorlódik 
a forgalom. Legutóbb 
egy türelmes kocsisorral 

szemben haladtam a saját 
jobb oldalamon. Egyszer 
csak szembe találkoztam 
egy türelmetlen autóssal, 
aki meg akarta előzni a 
hézag nélküli oszlopot. 
Rádudáltam, erre kezével 
nyakvágó mozdulattal 
válaszolt. Majd gázt adott, 
s mielőtt összeütköz-
tünk volna, satufékezett. 
Aztán az egyik, vele egy 
irányban haladó autós 
megkönyörült rajta, és 
beengedte.

Merthogy az történt 
velem, ami egy autórek-
lámban Kovács úrral. 
„Megvette első … gépko-
csiját. Azaz, én nem az 
elsőt, hanem alighanem 
az utolsót vettem meg. El-
töprengtem: első autóm-
nak a gépkönyvében még 
minden úgy szerepelt, 
ahogyan a kocsin van. 
A mostaniban legalább 
ötféle felszereltségű 
autó paraméterei vannak 
megadva, s nekem kell 
kisilabizálni, melyik vo-
natkozik az én autómra, 
s melyik egy fejlettebbre. 
Ahelyett, hogy minden 
változatra kiadnának egy 
könyvecskét. Nagyon spó-
rolnak ezek az autógyá-
rak, ráadásul a mi kárunk-
ra. A Fuggerek (vagy 

Rotschildok?) voltak még 
ilyen spórolósak (lásd: 
fukar). Amikor a híres 
bankártól egy koldus egy 
garast kért, nem adott. 
„De hiszen ön egy dúsgaz-
dag ember!” – méltatlan-
kodott a kéregető. „Éppen 
azért vagyok dúsgazdag, 
mert haszon nélkül soha 
egy garast sem adok ki!”

Ez nem is töprengés, 
csak nyugtázása annak, 
hogy a „csődbe jutott” 
egészségügyi ellátás köze-
pette az ember telefonon 
időpontot kér egy labora-
tóriumi vizsgálatra, a jövő 
hétre kap, majd az adott 
időpont előtt tíz perccel 
megjelenik a helyszínen, 
öt perc múlva beszedik 
a beutalókat, pontban a 
megjelölt időben lezajlik a 
vérvétel, vizeletadás, és a 
szóban forgó időpont után 
nyolc perccel elhagyja az 
intézményt. Jó, jó, olyan 
egészségügyi intéz-
ményről is tudok, ahol 
mindenki délelőtt tízre 
kap időpontot, aztán a 
betegek ugyanúgy várnak 
órákat a sorra kerülésre, 
mintha nem adtak volna, 
de miért ne említsük meg 
a jó példákat is.
 GŐZ JÓZSEF MIKLÓS, 
 DEBRECEN

349415

HIRDETÉS
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 Minden sportágban igaz, hogy amíg jó vagy 
benne, addig elég fiatal is vagy hozzá.

A négyszeres világbajnok Formula–1-es versenyző, Sebastian Vettel elmondta, egyelőre nem tervezi 
a visszavonulását, ám ha egyszer megteszi, akkor nem fog a későbbiekben visszatérni

55
A német labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő Hertha BSC 
hivatalos honlapján közölte: 
távozik Ante Covic vezető-
edző, a helyét az idény végéig 
az 55 éves Jürgen Klinsmann 
veszi át. A játékosként világ- 
és Európa-bajnok Klinsmann 
a német és az amerikai vá-
logatott szövetségi kapitá-
nyaként, a kettő között rövid 
ideig a Bayern München tré-
nereként dolgozott. 2016 óta 
nem edzősködik.

Már kaphatók  
a Loki-belépők
LABDARÚGÁS. Mint ismert, a 
DVSC szombaton 15.45-től az 
újonc Zalaegerszeg otthoná-
ban vendégszerepel az OTP 
Bank Liga 14. fordulójában. 
A mérkőzésre elindult a jegy-
értékesítés online, a www.
meccsjegy.mlsz.hu oldalon. 
A találkozó napján termé-
szetesen a helyszínen is lesz 
jegyárusítás. A 14 év alatti és 
a 70 év feletti szurkolóink in-
gyenesen tekinthetik meg a 
meccset, azonban regisztrá-
ciós jegy váltása számukra is 
kötelező. 

Lételeme a nyilvánosság
José Mourinho vissza-
tért a futball vérkerin-
gésébe, a korábbi Loki- 
tréner örül neki.

LABDARÚGÁS. A Tottenham 
Hotspur továbbjutott a leg-
jobb tizenhat közé a Bajnokok 
Ligájában, miután kedden 
este kétgólos hátrányból 4–2-
re legyőzte az Olympia kosz 
Pireuszt hazai pályán. Az 
angolok nemrég kinevezett 
edzője, José Mourinho termé-
szetesen ismét a középpont-
ba került, ugyanis Harry Kane 
első gólja után köszönetet 
mondott az egyik labdasze-
dőfiúnak, amiért villámgyor-
san visszaadta a játékszert 
egyik játékosának, és a be-
dobás után szinte rögtön gólt 
szerzett a Spurs. 

A találat után a tréner gra-
tulált a kisfiúnak, ami nyilván 
tetszett a hazai közönségnek. 

„Imádom az okos labdaszedő-
ket – nyilatkozta Mourinho. 
– Én is zseniális labdaszedő 
voltam tizenéves koromban. 
Ez a srác is zseniális volt ma. 
Jól olvasta és értette a játékot, 
fontos volt az előkészítése. 
Nem azért jött, hogy bámulja 
a lelátót, a fényeket. Együtt 
élt a játékkal. A meccs után 
fel akartam keresni, hogy ve-
lünk ünnepeljen, de addigra 
eltűnt.”

A portugál visszatérése 
kapcsán a DVSC egykori tré-
nerét, Pajkos Jánost faggat-
tuk.

Nem bírja a kritikát
– Mourinho nagyon megosz-
tó személyiség – kezdte a 61 
éves edző. – Öntörvényű em-
ber, ezért sokan nem szeretik, 
de sokan el is ismerik termé-

szetesen. Érdekes, hogy mos-
tanában nem volt sikeres, 
több helyről is mennie kellett 
idő előtt. Nehéz megfejte-
ni, miért alakult így, hiszen 
biztosan nem felejtett el dol-
gozni a korábbi sikeredző. A 
játékosai sokszor elmondták, 
hogy az ellenfelekből ennyi-
re felkészült szakemberrel 
még nem találkoztak. Örülök, 
hogy visszatért. Látszik, hogy 
nagyon szereti az angol baj-
nokságot, amely olyan nyil-
vánosságot kap világszerte, 
mint egyetlen más pontva-
dászat sem. Nagyon sok a jó 
csapat, irtózatosan nagy pén-
zek mozognak a Premier Lea-
gue-ben. Mourinhónak pedig 
lételeme a nagy nyilvános-
ság. Ennek ellenére a kritikát 
nagyon nehezen viseli, azo-
kat az újságírókat nem kedve-

li, akik kellemetlen kérdése-
ket tesznek fel neki, ez pedig 
Angliában gyakran megesik. 
Ilyenkor a csendes terrort 
alkalmazza: vagy nem vála-
szol, vagy „trollkodik” egyet 
velük. Tehát üdvözlöm a visz-
szatérést, bár nem gondoltam 
volna, hogy a legutóbbi sze-
zon után elküldik Mauricio 
Pochettinót, de a futball már 
csak ilyen – mondta Pajkos 
János.

A szakember úgy véli, já-
tékosként jóban lehet lenni a 
portugállal.

– Azok a labdarúgók, akik 
beállnak a sorba és minden 
utasítását végrehajtják, azok 
jó viszonyban vannak Mou-
rinhóval. Ám akik fenntartá-
sokkal kezelik őt, nem járnak 
jól, mert nagyon erős szemé-
lyiségről van szó.  TN

Az biztos, hogy azok mellett a játékosok mellett, akiket kedvel, kiáll a portugál tréner  FOTÓ: AFP

Lewandowski: bámulatos négyes!
A Bayern csatára bő 14 
perc alatt rúgott mes-
ternégyest.
LABDARÚGÁS. Lewandowski 
káprázatos formában kezdte 
az idényt, hiszen a bajnokság-
ban az első 11 fordulóban egy-
aránt betalált – összesen 16-
szor! –, és csupán legutóbb, a 
Düsseldorf ellen maradt csen-

des, igaz egy gólpassz azért 
összejött így is. Ez azonban 
csupán egy dolog, ugyanis 
kedden este négy gólt hintett 
Crvena zvezda ellen idegen-
ben, a meccset a Bayern Mün-
chen 6–0-ra nyerte meg.

A bajnokságban produkált-
nál a Bajnokok Ligájában még 
durvább a mutatója, a Crve-
na zvezda és az Olympiakosz 

elleni hazai meccsen egy-
szer-egyszer, a Tottenham és 
az Olympiakosz otthonában 
egyaránt kétszer, s mint em-
lítettük, a szerbek vendé-
geként pedig kedden négy-
szer volt eredményes, így öt 
meccs után már 10 gólnál jár! 
Minden sorozatot figyelem-
be véve 20 tétmeccsen 27 gól 
és egy assziszt a mérlege a 
Bayernben, és akkor emeljük 
még ki, hogy az Eb-selejtező-
kön a lengyel válogatottban 
hat gólt és két gólpasszt jegy-
zett...

A keddi meccsen ráadásul 14 
percre és 31 másodpercre volt 
szüksége a négy gól megszer-
zéséhez, ez a leggyorsabb mes-
ternégyes a BL történetében.

Szabadon igazolható
A 31 éves lengyel csatárklasz-
szis 2014 nyarán szabadon 
igazolhatóként érkezett a Bo-
russia Dortmundtól a Bayern 
Münchenhez, és bár az első 
idényében „csupán” huszon-
öt gólig és 13 gólpasszig ju-

tott, azóta minden évadban 
átlépte a 40 találatos határt – 
most is remek ütemben halad 
efelé.

A keddi játéknapon eldőlt, 
hogy a korábban továbbju-
tottakhoz csatlakozott a Real 
Madrid, a Manchester City és 
a Tottenham Hotspur együt-
tese.  HBN

A lengyel támadó mutatja, hányszor köszönt be  FOTÓ: AFP

Isaeléknek (fehérben) nem lesz könnyű dolguk  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

A versenyben maradás 
a tét az FTC számára 
A zöld-fehérek az 
Espanyolt fogadják az 
Európa-ligában.
LABDARÚGÁS. A Ferencváros 
számára a versenyben ma-
radás lesz a tét csütörtökön 
18.55-től az Espanyol elleni 
hazai mérkőzésen, az Euró-
pa-liga 5. fordulójában. A spa-
nyol csapat már továbbjutott.

A Fradi egy ponttal van le-
maradva a második helyen 
álló Ludogorectől, azaz ha ki-
kap, a bolgárok pedig nyernek 
a sereghajtó CSZKA Moszkva 
vendégeként a négyes másik 
találkozóján, akkor már nem 
kerülhet a legjobb 32 közé.

Az FTC számára a győzelem 
adna valós esélyt a tovább-
jutásra, mivel ha „csak” egy 
pontot szerez, és a bolgárok 
hárommal távoznak Moszk-
vából – az egymás elleni 
eredmények miatt –, a má-
sodik helyhez a zárókörben 
legalább háromgólos diadalt 
kellene aratnia a Ludogorec 
vendégeként.

Szerhij Rebrov vezetőedző 
csapata ugyanakkor egy csü-
törtöki sikerrel meg is előz-
heti a Ludogorecet, amennyi-
ben az orosz fővárosban nem 
tudnak nyerni a bolgárok. 
Mindez azt jelentené, hogy a 
Ferencvárosnak két hét múl-
va, Razgradban a döntetlen is 
elég lenne a jövő évi folytatás 
kiharcolásához.

Több gól kell
„Gólszerzésben még fejlőd-
nünk kell. Több találatot 
kell szereznünk ahhoz, hogy 
nyerjünk az Európa-ligában, 
viszont érzem magunkon, 
hogy egyre jobban, tudato-
sabban kezdünk játszani. 
Fontos összecsapás elé né-
zünk most is, a három pontért 
szállunk harcba az Espanyol 
ellen” – mondta a klub hon-
lapján Isael, arra utalva, hogy 
az El előző négy csoportmecs-
csén mindössze kétszer volt 
eredményes a Ferencváros, 
hazai pályán pedig még egy-
szer sem.  MTI

...és a show 
folytatódik

Keringett egy zseniális 
mém az interneten pár 
éve, amikor José Mou-
rinho a Real Madridot 
irányította. A fotó a 
portugál trénert zöld 
parókában és piros bo-
hócorral ábrázolta. Szólt 
ez annak is, hogy akkori-
ban a Barcelona rendre 
leverte a Realt, mint lá-
tássérült a söröskorsót, 
de azt is üzente sokunk-
nak, hogy a kétszeres 
Bajnokok Ligája-győz-
tes szakember gyakran 
hangzatos nyilatkozatai-
val és lekezelő gesztusai-
val is figyelmet vívott ki.

Jómagam bírtam José 
show-műsorait, és ter-
mészetesen elismerem 
eredményeit, noha több-
nyire olyan csapatokat 
irányított, amelyekkel 
sosem szimpatizáltam.

Zseni és őrült – nincs 
is nagy szakadék a kettő 
között. Mindenesetre jó 
páran szerettük olvasni 
nyilatkozatait, melyek-

ből olykor az arrogancia 
álarca mögé bújt sértett 
kisfiú képe sejlett fel.

Aztán amikor az az-
óta már megboldogult 
kollégája, Tito Vilanova 
szemét próbálta meg ki-
tolni egy tömegjelenet 
során a Barca–Realon, 
sunyin, hátulról közelít-
ve meg áldozatát, a bo-
hóc szánalmassá vált.

Utána – nincs feltétlen 
összefüggés – kissé lejt-
menetbe került, kirúgták 
a Chelsea-től és a Man-
chester Unitedtől is.

Előbbinél mondta azt, 
hogy sosem lenne egy 
másik londoni csapat, a 
Tottenham edzője.

Egy hete pedig pon-
tosan ez történik, s José 
most éppen jó fiút játszik 
a Spurs szurkolói előtt.

Tuti, hogy a show nem 
marad el a jövőben sem, 
ám ha eredmény is lesz, 
ezt a Tottenham-drukke-
rek nem bánják majd.

 TAMÁS NÁNDOR

A keddi eredmények
A csoport
Galatasaray–FC Bruges 1–1 (Büyük, ill. 
Diatta)
Real Madrid–Paris Saint-Germain 2–2 
(Benzema 2, ill. Mbappé, Sarabia)
B csoport
Crvena zvezda–Bayern München 0–6 
(Goretzka, Lewandowski 4, Tolisso)
Tottenham–Olympiakosz 4–2 (Alli, 
Kane 2, Aurier, ill. el-Arabi, R. Semedo)
C csoport
Manchester City–Sahtar Doneck 1–1 
(Gündogan, ill. Szolomon)
Atalanta–Dinamo Zagreb 2–0 (Muriel, 
Alejandro Gómez) 
D csoport
Lokomotiv Moszkva–Leverkusen 0–2 
(Zsemaletgyinov – öngól, S. Bender)
Juventus–Atlético Madrid 1–0 (Dybala)

Akik fenntartások-
kal kezelik José 
Mourinhót, nem 
járnak jól. 
PAJKOS JÁNOS



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

10
NAPLÓ

10  Sport
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK

Röviden

Kizárták az Ózdot 
az NB III.-ból
LABDARÚGÁS. A Magyar Lab-
darúgó-szövetség fegyelmi 
bizottsága november 26-i ülé-
sén úgy döntött, hogy a múlt 
hétvégén a Tállya otthonában 
29–0-s vereséget szenvedő 
Ózdot kizárja az NB III.-as baj-
nokságból. Az ítélet még nem 
jogerős, mert a Keleti csoport-
ban szereplő Ózd fellebbezést 
nyújtott be.  HBN

Joao Felix kapta 
a Golden Boy-díjat
LABDARÚGÁS. Joao Felix, az At-
lético Madrid portugál válo-
gatott labdarúgója kapta meg 
idén a legjobb U21-es játékos-
nak járó Golden Boy-díjat. A 20 
éves futballista – aki idén nyá-
ron 126 millió euróért szerző-
dött a Portótól a spanyol klub-
hoz – 332 ponttal bizonyult a 
legjobbnak, a 175 ponttal má-
sodik helyezett angol Jadon 
Sancho (Borussia Dortmund), 
valamint a 75 ponttal harma-
dik német Kai Haverts (Bayer 
Leverkusen) előtt.  MTI

Marad az edző és 
a párospartner is
TENISZ. Jövőre Kristina 
Mladenovic személyében a 
párospartner, illetve Michael 
Joyce révén az edző is marad 
Babos Tímea mellett. „Kikivel 
mi sosem gyakorlunk, csak a 
vb-n egyeztettünk a meccsek 
előtt. Nagyon jó barátnők va-
gyunk, a múlt héten megláto-
gattam őt Párizsban, és mind-
kettőnk számára természetes, 
hogy 2020-ban is folytatjuk” 
– jelentette ki szerdai sajtótá-
jékoztatóján Babos.  MTI

Megműtötték 
Görbicz Anitát
KÉZILABDA. Megműtötték Gör-
bicz Anita jobb térdét; a Győri 
Audi ETO világklasszis kézi-
labdázója 4-6 hét múlva állhat 
ismét a csapat rendelkezésére. 
A klub honlapja szerdán közöl-
te: Görbicz Anita november-
ben érzett először fájdalmat 
a jobb térdében, ezt elsőként 
konzervatív kezeléssel próbál-
ta kezelni a klub egészségügyi 
stábja. Másfél héttel ezelőtt, a 
Baník Most elleni mérkőzést 
követően elvégzett ismételt 
vizsgálatok azonban a műtéti 
beavatkozást tették szüksé-
gessé. Balogh Péter csapator-
vos elmondta: „artroszkópos 
ízületi kitakarítást” végeztek 
Görbicz jobb térdében, mivel 
„terheléses lágyrész és porc-
felszín bántalmak voltak ki-
mutathatóak”. A világbajnok-
ság miatt a nőknél szünetel a 
klubszezon.  MTI

Joao Felix  FOTÓ: AFP

Babos Tímea  FOTÓ: AFP

A bronzérmes hely még kiadó
Abu-Dzabiban kiderül, 
Max Verstappen vagy 
Charles Leclerc ér-e fel 
a dobogóra a vb végén.

FORMA–1. Egy extra hosszú For-
ma–1-es szezon végéhez érke-
zünk el a hétvégén. A világ-
bajnoki cím sorsa már eldőlt, 
immár egy tét nélküli szezon-
záró futam következik. Lewis 
Hamilton hatszoros világbaj-
nok lett az USA Nagydíjon. 
2014 óta csak Mercedes-pilóta 
állhatott fel Abu-Dzabiban a 
dobogó tetejére. Ha ezt a so-
rozatot folytatni szeretnék, 
akkor Hamiltonnak idén még 
egyszer utoljára össze kelle-
ne szednie magát, vagy pedig 
Bottasnak kellene megmutat-
nia, hogy nem csak vízhordás-
ra képes – írja az Amber PR.

Hamilton minden bizonnyal 
azon lesz, hogy hetedik győ-
zelmét is begyűjtse Abu-Dza-
biban a hétvégén, de mivel a 
vb-cím már az övé, így ki-ki-
tekinget más elfoglaltságokra 
is. Így nagyon várja már azt a 
MotoGP tesztet, ami decem-
ber 9-én lesz a spanyolországi 
Valenciában. A brit pilóta ener-
giaitalos szponzora rendezte 
eseményen Valentino Rossival 
cserél majd helyet. 

2018-ban Abu-Dzabiban a 
Mercedes brit világbajnoka 
ért célba elsőként. A máso-
dik helyezett, éppúgy, ahogy 
a világbajnokságban is, a 

Ferrarival versenyző Sebas-
tian Vettel lett. Az Abu-Dza-
bi Nagydíjak eddigi 10 éves 
történetében egyszer sem 
állhatott ferraris pilóta az it-
teni dobogó tetején. A Ferrari 
hatalmas témaparkja pedig 
itt található a pálya közvetlen 
szomszédságában. Jól jönne 
már a maranellói istállónak, 
ha tudna egy helyi győzelem-
mel is büszkélkedni. 2018-

ban a bronzérmes helyezés 
Max Verstappené lett.

Két pilóta harca
Az egyéni ponttábla első és 
második helyének sorsa eldőlt 
már, de a bronzérmes hely 
még kiadó. Ezért a helyért 
két pilóta, Max Verstappen és 
Charles Leclerc áll harcban. 
A Red Bull pilótájának van 
nagyobb esélye a harmadik 

helyre, de még a monacói is 
kimutathatja a foga fehérjét a 
Ferrari eddigi negatív helyi re-
kordja ellenére.

Az F1-es csapatok a verseny 
végével nem utaznak tovább, 
hanem másnap szezonvégi 
teszteléseket folytatnak az 
arab pályán. Egy ismeretlen 
ismerőssel is találkozhatunk 
ezen a teszten, hiszen Esteban 
Ocon – aki még augusztusban 

aláírta 2020-as szerződését – a 
Renault volánja mögött köröz-
het. 

Sokat látni
A Yas Marina pálya már nem új 
a mezőny számára, 21 kanyar 
található rajta, amelyből külö-
nösen a hosszú egyenes és az 
utána következő nyolcas tűnik 
ki. A verseny nappali fénynél 
kezdődik, és sötétben fejező-
dik be, s ez hatással van a be-
ton hőmérsékletére A gumik 
viselkedése is megváltozik, így 
a lágy abroncsokon később, 
napnyugta után, hosszabb ide-
ig lehet a pályán kint maradni, 
mint korábban, mikor még tel-
jes erejével süt a nap. 

A pálya különlegessége, 
hogy bárhol is ül a néző, nagy-
jából a pálya 30 százalékát 
látja. A főlelátók mindegyike 
fedett. Az 55 körös Abu-Dza-
bi Nagydíj vasárnap helyi idő 
szerint 17.10-kor (nálunk 14.10-
kor, élő M4 Sport) veszi kezde-
tét a Yas Marina pályán.  HBN

Max Verstappen szeme a pályán, nem is csoda, hiszen számára fontos az idei utolsó verseny is  FOTÓ: AFP

A vb állása
Az első 10 pilóta
1. Lewis Hamilton  387 pont
2. Valtteri Bottas  314 pont
3. Max Verstappen  260 pont
4. Charles Leclerc  249 pont
5. Sebastian Vettel  230 pont
6. Pierre Gasly  95 pont
7. Carlos Sainz Jr.  95 pont
8. Alexander Albon  84 pont
9. Daniel Ricciardo  54 pont
10. Sergio Pérez  46 pont

A debreceni atléta Olaszországban versenyzett FOTÓ: DBSPORTCENTRUM.HU

Gulyás Vera ezúttal 
Firenzében remekelt
ATLÉTIKA. A Debreceni Sport-
centrum-Sportiskola atlétája, 
Gulyás Vera Firenzében a ne-
gyedik legjobb európai futó-
nőként ért célba a nyolcezer 
versenyzőt felvonultató ma-
ratoni mezőnyben.

A teljes mezőnyt figye-
lembe véve, a kilencedik 
helyen záró cívisvárosi atlé-
ta elmondta: „Olaszország 
második legnagyobb, de szá-
momra legvarázslatosabb 
maratonján a magas páratar-

talmú levegő, az évszaknak 
nem igazán megfelelő 16-17 
fokos hőmérséklet, valamint 
a verseny előtti megfázásom 
nem könnyítették meg a dol-
gomat, de nagyon elégedett 
vagyok, hogy ismét átélhet-
tem a 2:45-ös álmot. Szeret-
ném megköszönni a klubom 
és a munkahelyem támoga-
tását, valamint a barátaim 
által nyújtott motivációt” – 
fogalmazott boldogan Gulyás 
Vera.  HBN

Újabb csúcsokat döntött meg
Dr. Flóra Katalin 85 
évesen továbbra is 
elképesztő formában.
ÚSZÁS. Számszakilag is nehe-
zen követhető a 85 éves, jó 
formában levő szenior úszó, a 
debreceni színekben verseny-
ző dr. Flóra Katalin teljesítmé-
nye, aki 2019-ben felállított 13 
korosztályos világcsúccsal és 
a dél-koreai Kvangdzsuban 
kivívott öt világbajnoki győze-
lemmel a tarsolyában érkezett 
az év utolsó előtti hazai verse-
nyére Hódmezővásárhelyre.

A 400 méteres vegyesúszás  
ebben a korban komoly erő-
próba, ennek ellenére dr. Fló-
ra Katalin új világ- és Euró-
pa-csúccsal jelentkezett, több 
mint két perccel javította meg 
a korosztályos rekordot. 400 
gyorson is valamennyi rész-
távon megdöntötte a korábbi 
országos csúcsot, dr. Flóra ötö-
dik országos csúcsa  50 mellen 
született.

A debreceniek egyébként 
25 fős csapattal vettek részt 
a hódmezővásárhelyi verse-
nyen, 137 egyéni rajtot teljesí-
tettek, és 15 váltót indítottak; 
101 érmet, közte 30 aranyat 

zsebeltek be. Ötszörös győztes 
volt Rentka László, négysze-
res Gombkötőné Tóth Ilona, 
háromszoros dr. Flóra Katalin 
és Batta Gyula. Két sikerrel 
zárt Krasznai Róbert, valamint 
T. Kiss Jenő. Egy-egy szám-
ban nyert Karácsonyi György, 
Demkóné Balla Sarolta, Leg-
oza Éva, Tóth Béla, Szekeres 
Ákos, Nagy Szabolcs, Othman 
Mohamed és Novák Krisztina.

Egyéni dobogós volt Horkay 
György, Cseri Piroska, Molnár 
Péter, Tancsik Andrea, Végh 
Ildikó, Sárkány Ákos, Erdélyi 

Zoltán, Nagy-Kovács Ádám 
és Ezer Andrea, további pont-
szerzők Virágos Gábor és Amb-
rus Zoltán.

Tóth Béla 12 versenyszám-
ban gyűjtötte a helyezéseket 
és a pontokat. A legtöbb váltót, 
15-öt a debreceniek indítottak. 
A csapatversenyt is a debrece-
niek nyerték a közel 50 egye-
sület versenyében. Az éves 
összetett csapatversenyben a 
Debreceni Szenior Úszó Klub 
gyakorlatilag behozhatatlan 
előnnyel vezet az utolsó, bu-
dapesti forduló előtt.  RL

Dr. Flóra Katalin (balra) és Legoza Éva  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Még egy évet biztosan ráhúz
Bár már babát tervez, 
mégis úgy döntött Van-
tara-Kelemen Éva, hogy 
vállal plusz egy évet.

KÉZILABDA. Egy évvel meghosz-
szabbította 2020 nyarán lejáró 
szerződését a DVSC Schaeffler 
csapatkapitánya, Vantara-Ke-
lemen Éva. A klub honlapjá-
nak nyilatkozva az irányító el-
mondta, nehéz döntést hozott, 
hiszen már gyereket szeretne, 
viszont úgy érzi, van még ben-
ne. Azzal is tisztában van, hogy 
lehet, a következő szezonban 
már kevesebb játéklehetőséget 

kap, hiszen folyamatosan épül-
nek be a csapatba a fiatalok, de 
ez a világ rendje.

Vica 2014 nyarán került 
Debrecenbe. „A derekammal 

vannak kisebb problémák, de 
a komolyabb sérülések sze-
rencsére elkerültek” – mondta 
a kapitány a dvsckezilabda.
hu-nak. „Mióta ide igazoltam, 
mindössze két meccsről hi-
ányoztam, akkor is betegség 
miatt. Idegenként érkeztem, 
az ősi rivális Békéscsabától, 
mégis hamar befogadtak a 
társak és a szurkolók is, sőt 
én lettem a csapatkapitány, 
ami hatalmas megtiszteltetés. 
Erre a szezonra remek közös-
ség alakult ki, vannak komoly 
céljaink, az pedig külön öröm, 
hogy bejutottunk az EHF-kupa 
csoportkörébe.”  HBN

Ifi magyar bajnok lett Veres Tibor
Közösen készítette fel Veres Tibort (középen) Deél István (bal-
ra) és Salánki László (jobbra) az ifi magyar bajnokságra. Az 
ifjú debreceni sportoló, aki a Madárfészek Ökölvívó Akadémia 
növendéke, előbb egy vasasos, majd egy hévízi bokszolót 
győzött le, felérve ezzel a csúcsra.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Vantara-Kelemen Éva  FOTÓ: MATEY
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Őszből télbe forduló ritmusok jönnek

November 29., 
péntek
19.30:
Zorall 
Rock Cafe (Hajdúszoboszló)
A Zorall zenekar egy 2002-ben 
alakult magyar rockegyüttes. A 
zenekar régi hazai örökzöldeket 
külföldi rockhimnuszokkal gyúr 
össze. Hangzása és stílusa 
egyedülálló az országban, 
a siker a megalakulás után 
garantált volt. Jelenleg a Zorall 
ott van minden fesztiválon, 
motorostalálkozón és zenei 
eseményen. Lemezeik sorra 
érik el az arany illetve a platina 
minősítést, és a lemezeladási 
listákat hosszú ideig vezetik – 
olvasható a banda honlapján.

20 óra:
Emma Undressed / Március/ 
Collisborn – Kaptár Klub

20 óra
BRAINS – Roncsbár
Magyarország legnépszerűbb 
elektronikus zenét játszó 
koncertzenekara egy mozgalmas 
fesztiválszezon után 2019 

őszén körbejárja Magyarország 
klubjait! A koncertek 
kuriózuma az lesz, hogy az ütős 
repertoárjukat jó pár új dallal is 
felturbózzák, emellett a zenekar 
egyedi színpadi látványt és sok 
más meglepetést is felvonultat, 
így biztos, hogy senki nem 
fogja tudni egy helyben állva 
végignézni a bulit!

20 óra:
DopeMan élő zenekaros 
koncert – Nagyerdei 
Víztorony
Pityinger DopeMan László neve 
1996-ban vált ismerté, amikor 
közreműködőként és szövegíróként 
is debütált Ganxsta Zolee Jégre 
Teszlek című albumán. Már ekkor 
olyan slágerek fűződtek a nevéhez, 
mint a Keleti Oldal Nyugati Oldal, 
melynek hatására Döglégy Zolee 
egyik pillanatról a másikra az 
ország legnagyobb sztárja lett. 
1997-ben, Lory B kiválása után 
már a Kartel állandó tagja volt, és 
ezzel egy időben elindult a szóló 
pályafutása.

21 óra:
The Wax Road – Incognito 
Club

23 óra:
Bárány Attila & Szecsei – 
BASE

November 30., 
szombat
18 óra:
XI. Full Of Anger UG Metal 
Fesztivál – Kaptár Klub
Fellépők: Frost – Black Metal (HU), 
Gutted – Brutal Death Metal (HU), 
Angerseed – Death Metal (HU), 
Doomas – Doom/Death Metal (SK), 
Zivatar – Industrial Doom/Death 
Metal (HU), DVVAD – Blackened 
Death Metal (HU), Rotting Worm 
– Groovy Death Metal (HU)

20 óra:
Two of us – Beatles 
akusztik – Ifjúsági Ház 
Debrecen
A Two of us egy debreceni 
akusztikus formáció, ami 
hobbiprojektnek indult, de 
mivel Krisztián és Csilla is 
igazi Beatles-fanatikus, 
a koncertjeiket 
áthatja a személyes 
lelkesedésük ezért az 
egészért! A dalokat egy szál 

gitárra ültetik át, ráadásul női énekkel, 
mégis megszólal az eredeti Beatles-
hangulat.

20 óra:
Chrome Rt és az Álomút 
ROCK koncertje – Rock Cafe 
(Hajdúszoboszló)

21 óra:
Semper Idem – Világzene – 
Incognito Club
Világzenei produkció a Brit-
szigetektől a Balkánig. Ír, kelta, 
spanyol, portugál, francia, görög, 
török, magyar, bolgár folkzene 
számos autentikus hangszerrel, 
eredeti nyelven énekelve.

21 óra:
Bearfood – Sport 
Presszó 
& Kert 
(Görbeháza)

December 2., 
hétfő
22 óra:
Rostás Szabika és Zelenák 
Krisztián – Kazánház 
Egyetemi Klub

December 4., 
szerda
22 óra:
Follow The Flow / Félévzáró 
CAMPUS Party – HALL 
Debrecen
A Follow The Flow 2016-ban 

alapított háromtagú magyar 
együttes. 2018-ban 

„Nem tudja senki” 
című daluk által 

robbantak be a 
köztudatba, 
majd „Maradok 
távol” című 
számuk által 
még több 

ember ismerte 
meg őket. 2018 

nyarán elnyerték 
a Petőfi Zenei Díj 

az év felfedezettje 
elismerést, illetve ősszel 
jelölték őket a 2018-as 
MTV Europe Music 
Awardsra mint legjobb 
magyar előadó, amit 

szintúgy megnyertek, 
így ők képviselték 

Magyarországot a 
bilbaói díjátadón 

– olvasható a 
Wikipédián.

Kíváncsi vagy, milyen bulik és koncertek várnak az elkövetkező időszakban 
Debrecenben és a megyében? Íme néhány remek program a következő né-
hány napra. A Zorall rockegyüttes például pénteken ad zúzós koncertet, ahol 
a jól ismert slágereket is hallhatja majd a közönség.  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Öt golyót kapott, 
túlélte Kautzky Armand
BUDAPEST. A Soerii & Poo-
lek-duó ismét fegyverrel 
kényszerítette kooperációra 
Kautzky Armandot új albu-
muk beharangozójához, a 
forgatás azonban elfajult és 
több lövést is leadtak a hí-
res színművészre. Azt, hogy 
túlélte, Kautzky a szerencse 
mellett elsősorban a zené-
szek célzási képességeinek 
teljes hiányának köszönheti. 
A trash-páros „Sok jó ember 
kis helyen is after” című le-
meze csak 2020-ban érkezik, 
az első dal azonban már ma 
debütál. – Hogy miben más 
a Sok jó ember kis helyen 
is after, mint az eddigi le-
mezeink? Semmiben sem. 
Ugyanazt csináljuk, mint 

eddig. – mondta a 11 számot 
tartalmazó albumról Soerii. 
Poolek hozzátette: a hedo-
nizmus, szórakozás, a foci 
és a lakótelep ihlette a Sok jó 
embert.

A dalok kétheti rendsze-
rességgel kerülnek fel You-
Tube-ra és Spotify-ra, az 
első, „Megjött a kedvem” 
trekk csütörtökön (ma) lát 
napvilágot. Fun fact, hogy 
minden dalhoz insta-szto-
rikból összevágott videó ké-
szül, amit Soerii & Poolek-ék 
gyártanak telefonnal. „Hoz-
zuk a minőséget, ahogy ed-
dig is. Durr.” A videót a leg-
népszerűbb videómegosztó 
portálon nézhetik meg a ra-
jongók. HBN

Szakács Gergő, a Fol-
low The Flow énekese 
 FOTÓ: KOVÁCS PÉTER 

Napló-olvasó: 
A jól informált ember! 

341879

1000 és 1 kütyü, ami e szakmában jól jöhet!

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 4. 
Tel.: 06 42/437-023, 

e-mial: info@komplettbor.hu

30 éve a szakma és a lakosság 
szolgálatában.
Változatlan helyen,  
haladva a kor  
követelményeivel,  
hogy megoldjuk azt  
ami Önnek probléma.

Ha Ön nem készíti, 
„csak” hordja a cipőt, 

akkor is szeretettel várjuk.

36
06

05

. Üvegezés . képkeretezés   
. egyedi ajtó-ablak gyártása 

. bontás nélküli beépítés 
. lambériázás . egyedi bútorok 

gyártása . redőnyözés

Csökmő, Alkotmány u. 34/B  |  Nyitva: H., Sze., P.: 8.00–17.00
Üvegezés Szeghalmon, Vörösmarty u. 35.  |  Nyitva: K., Cs.: 9.00–17.00

Tel.: 06-30/215-0736  |  www.faforgacs2003bt.hu
361519

36
16

01

HIRDETÉSEK
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• Malompark 
     Bevásárlóközpont
     főépület fszt.
     Debrecen, Füredi út 27. 
     Tel.: +36-30/207-6865

• Debrecen, Csapó u. 102. 

• facebook.com/biotikum

27.2727.
865865

102. 102. 

kumkum

Ajándékozzon 
egészséget!

Vásároljon a 
Biotikum 
Gyógynövény- 
és Bioboltban!Mecsek teák, Bálint cseppek, 

György teák, Szafi termékek, étrendkiegészítők, 
reform élelmiszerek, hidegen sajtolt olajok, vitaminok.

359906

Karácsonyi
játékvásár
–10% –50%

fajatekvar.hu

Játékos ünnepeket kíván 
a 25 éves Játékvár, 
ahol sok okos játék vár!

Játékvár a Szent Anna u. 27.:
H.-P.: 9.00–17.30 Sz.-V.: 10.00–13.00
Játékvár az Auchanban:
H.-V.: 9.00–20.00

JÁTÉKVÁR

361506

KIHAGYHATATLAN
AJÁNLATOK!

35
08

23

35
07

73

Fenyőbútorok, gyógymatracok, heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, 
szekrénysorok, gardróbok, komódok, kiegészítő bútorok

Debrecen, Böszörményi út 1. (Shell kút mellett)
Telefon: 20/241-6363 • www.malombutor.hu

Heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrénysorok, gardróbok, 
komódok, egyéb kisbútorok, konyhabútor, étkező

Debrecen, Salétrom u. 5. Tel.: 20/328-6737, 20/423-9130
Konyha, étkező: 20/518-0985 • www.karpitmax.hu

KÁRPITMAX BÚTORÁRUHÁZ

MALOM BÚTOR ÁRUHÁZ

2500 m2-en

800 m2-en

FOLYAMATOS AKCIÓK!
– Egyedi bútorszövet-választás!
– Rövid szállítási határidő!
– Óriási raktárkészlet!

KK!!
ááás!

36
11

93
MEGYEKÁRTYA- 
elfogadóhely!

  (A részletekről, feltételekről érdeklődjön bútorboltjainkban vagy az adott telefonszámokon!)

Db., Csapó u. 43. Nyitva: H.–P.: 10–18, 
Sz.: 10–13. Tel.: 06-52/792-292

webáruház: 
www.aranyviragekszer.hu

Személyre szabott szolgáltatás, egyedi igények 
megvalósítása különlegesen szép környezetben.
Debrecenben az első olyan üzlet, ami 
külön szalon résszel rendelkezik.
A szalon rész lehetővé teszi a romantikus lánykérést, 
eljegyzést, ami egy szép környezetben készült fotóval 
megörökíthető vagy egy kapcsolat megerősítésére 
szolgáló szép ékszer ünnepélyesen átadható.

Brill, drágaköves, arany és ezüst ékszerek széles választéka.
Különleges egyedi szalonékszerek.

Ezüst ékszerekre 

30% 
kedvezmény

Arany és brill ékszerekre 

20%
kedvezmény

éé ü t é

ra

ÉRVÉNYES: december 24.

EGYES BRILL ÉKSZEREK

40%
KEDVEZMÉNNYEL

ÉR

Karácsonyi AKCIÓ!

36
14
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AG O R A 
Lakástextil

Debrecen, Petőfi  tér 7. Tel.: 06-52/319-104
Nyitva: H–P.: 9–17.30-ig, Sz.: 9–13-ig

www.agora-tex.hu

AGORA FÜGGÖNY- 
ÉS LAKÁSTEXTIL ÁRUHÁZ

Óriási választék!

* Az akció 
   2019. december 15-ig
    érvényes.

30-50-70%
árengedménnyel*

* A részletekről érdeklődjön  
    az üzletben.

500-féle anyagból és több ezer mintából 
választhat függönyt otthonába.

35
97

14

A készleten lévő

FÜGGÖNYÖK, SÖTÉTÍTŐK

Chanel, Lancome, Armani, Givenchy, 

Dior, Guerlain, Shiseido, 

Clarins parfümök, szemfestékek, 

rúzsok, krémek, 

Swarovski ékszerek 

nagy választékban kaphatók.

ChCh

DDio

CCla

rrúz

SSw

nag

Debrecen, Piac u. 41.  ●  30/326-1274

www.orchideaparfumeria.hu

facebook.com/orchideaparfumeria

361632

361401

A PERE Táskaboltban szá-
mos márka széles kíná-
lata közül választhatunk, 
valamint egyedi készítésű 
darabokat is elkészítenek 
számunkra.

Több mint hatvan éve nyitott meg 
Debrecenben a nagy múltú PERE 
Táskaüzlet, a Széchényi utca 1. 
szám alatt. Tulajdonosa büszke arra, 
hogy tovább őrizheti hírnevét eme 
különleges boltnak és szolgáltatás-
nak, remélve még sokáig fennmarad 
majd a hű vásárlóinak köszönhetően. 
– Külön öröm számomra az, hogy 
saját készítésű táskáimat egyre töb-
ben kedvelik és viselik. De emellett 
egyedülálló szolgáltatásként táskaja-
vítással szintén kereshetnek engem 
vendégeim – mondta Paluska Mária, 
a PERE BT. Bőrdíszmű üzletvezető-
je. Hálás vagyok Rácz Józsefné Évá-
nak, aki lehetőséget adott számomra, 

hogy fent maradhasson ez a kis üz-
let, amelynek kivételessége többek 
között abban rejlik; hogy hozott min-
tákból dogozok, és a vásárlóink igé-
nyei szerint egyedi táskákat készítek, 
valamint kapható nálam a legendás 
pécsi bőrkesztyű is. 

A PERE táskák karácsonyi aján-
déknak is kiválóak lehetnek, most
az ünnepekre való tekintettel ked-
vezményesen vásárolhatjuk meg a 
minőségi, bőrből készült kollekciókat! 
További információk a PERE Táska-
bolt Facebook-oldalán!

Egyedi bőrtáskák széles választékban

361809
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NAIVA

MÁTYÁS-
MADÁR

PÉNZZÉ
TESZ

HORVÁT
FÉLSZIGET

SZENEGÁL
FÕVÁROSA

KÉRDÕ-
SZÓCSKA

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE

LEVENTE

BABFAJTA A
KATONA

DÁVID

JÓSZÍVÛ

ALIG

A
MEGFEJTÉS

MÁSODIK
RÉSZE

TÖREKVÉS,
SZÁNDÉK

CIFRÁN,
MESTER-
KÉLTEN

KIPLING
KÍGYÓJA

CSODÁLKO-
ZÓ HANG

EZ IS ÉS
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PEST
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KEREK
SZÁM
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TIPP!

BIZTOS
BENNE

IMAGINÁRI-
US EGYSÉG
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TILTJA

KIZÁRÓLAG

TARISZNYA

APRÓKAT
LÉP

LÁPTÉRI
MADÁR

ÁZSIAI
NÉP

MANÉZS-
BAN ÁLL!

PÁRATLAN
NIKI!

ZSÍRBAN
OLDÓDÓ
VITAMIN

FELVÉTEL

RITKA
FÉRFINÉV

TÖRÖTK
KATONAI

RANG

KONYHAI
TÛZHELY

FÉLÉDES!

MEGGY-
MAG!

BABÁT VÁR

ALEKSZEJ
ARBUZOV-

MÛ

KAPISKÁL,
SEJT

KI-
CSAPONGÓ,

KORHELY

FOG-
ORVOSNÁL
MONDJUK

ÁLL,BUKA-
RESTEN

SAKK-
FIGURA

PORSZEM!

SZAMÁR-
BESZÉD

KÜLÖNLE-
GES...,
PIKÁNS

CSÖKÖ-
NYÖSSÉG

AMERIKAI
FOLYÓ

FÉLÖL!

FELADAT
RÉSZE!

GÖRÖG
BETÛ

LÁNGOK-
BAN ÁLL

MEGA-

HATÁ-
ROZOTT
NÉVELÕ

HANG-
ZAVAR

SECUNDUM

A
MEGFEJTÉS
HARMADIK

RÉSZE A

276. feladatKeresztrejtvény

A feladvány egy 
közmondást rejt.

276
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.

276. feladat

Kezdőknek, 276. Haladóknak, 276. Megfejtések, 245. számú feladat

Sudoku

9 6 1 3 8

8

8 2 7

4

7 3 8 9

2 9 7 1 5 6

3 7 9 1

9 5 3 4

4 2 5 1 3

8

5 7 2 9

3 6 5

3 6

2 4 1

6 7

2 5

7 4

5 6 9 4

7 3 5 2 6 9 8 1 4

2 9 1 8 4 5 3 7 6

8 6 4 3 1 7 5 9 2

4 8 3 1 7 6 2 5 9

1 7 2 9 5 8 6 4 3

9 5 6 4 2 3 7 8 1

3 1 7 5 9 2 4 6 8

6 2 9 7 8 4 1 3 5

5 4 8 6 3 1 9 2 7

6 5 4 7 9 2 1 3 8

2 3 7 8 5 1 9 6 4

8 9 1 3 4 6 5 2 7

7 6 9 5 1 4 3 8 2

1 4 3 2 8 7 6 5 9

5 8 2 9 6 3 4 7 1

4 7 8 6 3 9 2 1 5

9 2 6 1 7 5 8 4 3

3 1 5 4 2 8 7 9 6

MOZIműsor
Cinema City 

ÁLOMNAGYI  
 100 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.30

AZ ASZFALT KIRÁLYAI  
 153 perc/Életrajzi, dráma, 

sport 
• 2D (hang: magyar) 13.15 16.20 
   19.45

CHARLIE ANGYALAI  
 118 perc/Akció, kaland, 

vígjáték 
• 4DX 2D (hang: magyar) 17.30 
   20.00 
• 2D (hang: magyar) 14.30 17.00 
  19.30

EGY ESŐS NAP NEW YORKBAN  
 92 perc/Romantikus vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 20.00

JÉGVARÁZS 2  
 103 perc/Animációs családi 

kaland vígjáték 
• 4DX 3D (hang: magyar) 13.00 
   15.15 
• 3D (hang: magyar) 15.00 17.15 
   19.30 
• 2D (hang: magyar) 13.45 16.00 
   18.15

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 2D (hang: magyar) 15.40

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 16.00

LIDÉRCES MESÉK ÉJSZAKÁJA  
 107 perc/Horror 

• 2D (hang: magyar) 13.00 17.50 
   20.10

MIDWAY  
 138 perc/Akció, történelmi 

• 2D (hang: magyar) 20.30

MÚLT KARÁCSONY  
 103 perc/Romantikus vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 13.30 15.45 
   18.00 20.15

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

• 2D (hang: magyar) 17.20

TUDSZ TITKOT TARTANI?  
 94 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 15.15 18.30 
   20.30

VALAN – AZ ANGYALOK VÖLGYE  
 97 perc/Bűnügyi, dráma 

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

Kezdő Haladó

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

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

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

Terjesztési ügyintézés
Kézbesítési panaszaikkal hívják  
az alábbi ingyenes telefonszámot:  
+36-80-442-444  
(hétfő–péntek: 7.00–17.00)

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

2019. november 26., kedd:
1, 4, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 26, 
32, 38, 48, 51, 53, 59, 60, 73, 77
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 28., csütörtök

05.00 Hazahúzó 05.55 ATV START 
08.35 START plusz 09.10 Fórum 10.40 
Ékszer TV 12.00 ATV Híradó 12.30 Fó-
rum 13.00 Ékszer TV 15.40 Fórum 
16.45 Világhíradó 17.00 Fórum 17.30 
ATV Híradó 17.55 A nap híre 18.45 ATV 
Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.30 Ja-
kupcsek plusz  21.30 Columbo  
23.00 ATV Híradó 23.40 Hazahúzó 
00.35 Élő építészet – 100 híres épü-
let a világból 00.50 700-as klub  
01.20 Egyenes beszéd 

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok  
06.20 Jóbarátok  06.45 Jóbarátok 

 07.10 Jóbarátok  07.45 Jóbará-
tok  08.15 Jóbarátok  08.45 Agy-
menők  09.05 Agymenők  09.30 
Szívek szállodája  10.25 Szívek szállo-
dája  11.20 Castle  12.20 Castle  
13.20 200 első randi  14.20 200 első 
randi  15.15 Szellemekkel suttogó  
16.10 A mentalista  17.05 A menta-
lista  18.05 Castle  19.00 Castle  
20.00 200 első randi  21.00 Dumb és 
Dumber - Dilibogyók  23.15 Azonosság 

 01.10 Lakástalkshow De 

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Faze-
kas Lacival. Benne: hírek, autópálya, 
traffipax információk, országos mete-
orológiai jelentés, ügyeleti hírek, név-
nap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp, 
napropó, a reggel gondolata, gazdasá-
gi hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-
mok. 10.00–12.00 Best FM Dél előtt 
Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Dé-
li hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kí-
vánságműsor Ginával 14.00–18.00 
Best FM Délután (Műsorvezető: 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.: 
Szombati Szilvi (Kívánságvonal: 500-
540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046) 
20.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle ism. 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le ism. 9.15 Esti Közelkép – háttérmaga-
zin ism. 9.40 Első kézből ism. 9.45 Hajrá 
(sporthírek) ism. 9.55 Siker (gazdasági 
műsor) ism. 10.05 Képújság 12.30 Kira-
kat 12.35 Kisvárda – DVSC OTP Bank Li-
ga labdarúgó-mérkőzés közvetítése fel-
vételről ism. 14.25 DEAC – Dunaújváro-
si Acélbikák jégkorongmérkőzés közve-
títése felvételről 16.35 Stúdió Moderna 
17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 Szent-
pétervár 18.15 Erőnk Forrása (történel-
mi egyházak műsora) 18.45 Esti ajánló 
18.49 Időjárás 18.52 Első kézből 19.00 
Napszemle 19.15 Köz-ügy – háttérma-
gazin 19.41 Esti ajánló ism. 19.45 Haj-
rá 19.55 Siker ism. 20.00 Napszemle 
ism. 20.15 Időjárás 20.18 Cívis értéktár 
– magazinműsor 20.50 DEAC maga-
zinműsor 21.20 Grill akadémia – gaszt-
ronómiai magazin 21.35  DVSE– UVSE 
vízilabdamérkőzés közvetítése felvé-
telről 22.45 Napszemle ism. 23.00 
Köz-ügy – háttérmagazin ism. 23.30 
Első kézből ism. 23.40 Hajrá – sport-
hírek ism. 23.50 Siker ism. 23.55 Kira-
kat 00.00 Képújság

gó-világbajnokság 21.15 Jégkorong ma-
gazin 21.50 FIFA strandlabdarúgó-vi-
lágbajnokság 22.50 Pecatúra magazin 
23.25 FIFA strandlabdarúgó-világbaj-
nokság 00.25 Női kosárlabda Euroliga 

6.00 Csörte ism 7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 
8.05 Heti terror ism  8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Csörte ism 10.00 
Híradó 10.30 Televíziós vásárlási mű-
sorablak 11.00 Hírek 11.05 Civil kör ism 
12.00 Híradó 12.30 Soroló ism 13.00 
Hírek 13.05 Sajtóklub ism 14.00 Hírek 
14.05 Riasztás ism  15.00 Híradó 
15.25 Sporthírek 15.30 Munkaválla-
lók világa ism 16.00 Hírek 16.05 Ke-
ménymag ism  17.00 Híradó 17.25 
Sporthírek 17.30 Heti terror ism  
18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 
Paletta 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek 
19.30 Magyarország élőben 20.00 Hí-
rek 20.05 Szabadfogás  21.00 Hí-
rek 21.05 Háttérkép  22.00 Híradó 
22.25 Sporthírek 22.30 Plusz-mínusz 
23.00 Hírek 23.05 Magyarország élő-
ben ism 23.30 Paletta ism 0.00 Híradó 
0.25 Sporthírek 0.30 Plusz-mínusz ism 

5.55 A jó fiúk feketében járnak  
Amerikai akciófilm 7.55 Szökésben 

 Amerikai akciófilm 10.15 Paranoia 
 Amerikai–francia thriller 12.20 Rob-

banásveszély  Amerikai akciófilm 
14.20 Veszélyzóna  Francia–ame-
rikai akciófilm 16.20 A belleville-i zsaru 

 Francia vígjáték 18.40 The Expen-
dables – A feláldozhatók 3.  Ameri-
kai–francia akciófilm 21.00 Végképp 
eltörölni  Amerikai akciófilm 23.20 
Megérint a halál  Amerikai akció-
thriller 1.20 Végső állomás 5.  Ame-
rikai horror 3.15 Szabadulószoba  
Amerikai horror

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 Unió28 
11.00 Híradó  11.13 Ma délelőtt 11.30 Hí-
rek 11.35 Család’19 12.00 Déli harangszó 
12.01 Híradó 12.39 Nemzeti Sporthír-
adó  12.52 V4 Híradó 12.57 Ma délután 
13.00 Híradó  13.13 Ma délután 13.30 
Hírek 13.35 Iskolapad 14.00 Híradó  
14.16 Ma délután 14.30 Hírek 14.35 
Forint, fillér 15.00 Híradó  15.13 Ma dél-
után 15.30 Hírek 15.35 Unió28 16.00 
Híradó  16.14 Ma délután 16.30 Hírek 
16.35 Kék bolygó 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 Unió28 19.30 
Híradó  20.32 Ma este 21.00 Híradó  
21.25 V4 Híradó 21.30 VILÁGHíradó 
21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó  22.36 Ma 
éjjel 23.00 Híradó  23.20 Angol nyelvű 
hírek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40 
Orosz nyelvű hírek 23.48 Kínai nyelvű 
hírek 23.53 Ma éjjel 00.00 Himnusz

05.05 Hungaroring magazin 05.30 Fra-
di Tv 06.00 CHI – A Belső Erő 06.30 
Sporthíradó 07.00 Sporthíradó 07.30 
UEFA Bajnokok Ligája 09.30 UEFA 
Bajnokok Ligája összefoglaló 10.00 
Sporthíradó 10.30 Labdarúgó-közvetí-
tés 12.30 Jövünk! magazin 13.00 Sport-
híradó 13.30 Aranyoroszlánok 14.00 UE-
FA Bajnokok Ligája 15.50 Lendület ma-
gazin 16.25 Pecatúra magazin 17.00 
Sporthíradó 17.15 Röpte magazin 17.45 
Stúdió 18.00 Női kosárlabda Euroliga 
19.50 Stúdió 20.15 FIFA strandlabdarú-

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 Slovenski Utrinki 
07.15 Alpok–Duna–Adria 
07.45 Ridikül  
08.40 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.30 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 

magyar dalműsor
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

15.10 Végtelen szerelem   
török tévéfilmsorozat

16.00 Don Matteo – I. évad  
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
női talkshow

18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
19.40 A hegyi doktor – II. évad  

német családi filmsorozat
20.35 Fábry 
22.00 Az én lányaim  

lengyel filmvígjáték
23.20 Kenó 
23.30 Fotográfia  

magyar Játékfilm
00.50 Hogy volt?! 

ismeretterjesztő műsor

09.00 Mickey egér játszótere 
09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
10.00 Helen sulija
10.25 Chuggington pályaudvar 
10.35 Dinótalpak
11.00 A nagy ho-ho-ho horgász 
11.05 Dörmögőék legújabb ka-

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

landjai 
12.25 Kody kalandjai 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Gyerekjáték
13.20 Ma-ma-mackók: Björn és 

Bucky
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 Triangulum
20.15 Született szinglik 
20.40 KiberMa 
21.05 Én vagyok itt  

06.00 Reggeli  
Élő magazinműsor

09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Édesítő  

Női 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 
 A Válogatóhét is átalakul. För-
dős Zé, Sárközi Ákos és Rácz 
Jenő egy-egy napon felülbírál-
hatják zsűritársaik döntéseit, 
sőt a celebekre talán a verseny 
történetének egyik legkegyet-
lenebb fordulata vár; hiába 
kapnak kötényt az egyik séftől, 
a Válogatóhéten nem érezhe-
tik magukat biztonságban az 
utolsó pillanatig, hiszen az új 
évadban a séfek elvehetik tő-
lük a kötényt, és átakaszthat-
ják majd annak a versenyzője-
löltnek nyakába, akinek a…

22.30 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

23.20 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás

23.55 Brandmánia  
Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

00.40 Street Kitchen  
Gasztroshow Fördős Zével

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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361285

2019. DECEMBER 12.

ENERGIASTRATÉGIA 2019
HELYSZÍN: SOFITEL  BUDAPEST    
CÍM: 1051 BUDAPEST, SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR 2.

További részletek: rendezvenyek.vg.hu oldalon

Támogatóink:

A fenntartható energiatermelésre és -felhasználásra összpontosít a 
Világgazdaság 2019 őszén tartandó Energiastratégia konferenciája.
A rendezvény aktualitását a nemzetközi törekvésekkel egybecsengő hazai 
klímavédelmi törekvések adják, továbbá az, hogy mostanra körvonalazó-
dott az ország – az említetteket is szem előtt tartó – új energiastratégiája.
A konferencián rangos szakpolitikai és szakmai előadók segítségével
kívánjuk sorra venni, hogy a jelenlegi szabályozás milyen keretet ad
a fenntartható energiagazdálkodásnak, illetve hogy a fenntarthatóság
érdekében milyen szabályozási változásokra lehet szükség.

36
08

81

4033 Debrecen, Sámsoni út 71. 
Tel.: (30) 96-33-120

4034 Debrecen, Létai út 46. 
Tel.: (52) 422-807

Saját gyártású, hagyományos sózású, füstölésű termékek.

Csirkemell� lé (hazai termék)  1230 Ft/kg 

Füstölt házi kolbász  1700 Ft/kg

Lókolbász  1550 Ft/kg 

36
14

16

Az akció időtartama: 2019. 11. 28.–12. 05-ig, ill. a készlet erejéig.

DÉLUTÁNI 
RAJZÓRÁK

B�ko� S����i�v�� 
06 30/627-	1�7

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

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

www.kreativrajzolas.hu

3. osztálytól 12. osztályig

34
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szinkronizálja többek között Tom Cruise-t és Pierce 
Brosnan-t, emellett számos színházi darabban is játszik, 
amelyeknél igen kellemetlen, ha valami probléma adó-
dik a hangjával.

- Évente egyszer nagyon be szoktam náthásodni. 

anyukámtól örököltem. Édesanyám szintén színész volt, 

mintha a tengerparton jártam volna – meséli a színész. 

gépet, annyira rosszul voltam. A Hyppolitot játszottuk, 
amiben még énekelnem is kellett. Nem lehetett már 

zsebembe, és bárhol használhatom, akár a színpadra is 

„A nevem Bond, James Bond” - e szavakat 
hallva álmában sem gondolná senki, hogy ez 

kerülhet. Tulajdonosa, Kautzky Armand 
azonban – hasonlóan Bondhoz – nem riad 
meg a támadástól.

Kautzky Armand édesanyjától 
leste el a praktikát

Gyógyvíz adja 
vissza a hangját

359848

360881

Vannak dolgok, amiken nem fog az idő. Az Ön
autója is lehet ilyen. A Volvo Classic Szerviz célja
 az 5 évesnél idősebb Volvók megfelelő ápolása.

Különleges szolgáltatásunkkal a legidőszerűbb
ellenőrzéseket végezheti el, kedvező áron. Hozzáértő

gondoskodás, akár 30% kedvezménnyel.

További információért érdeklődjön
márkakereskedésünkben.

időtálló klasszikus
volvo classic szerviz

OMPVOLVOCARS.HU

Debrecen, Balmazújvárosi út 38. Tel.: +36 52 503 510OMP Autóház Kft.

36
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Hirdetni szeretne? Hívja hétfőtől péntekig 8–16 óra között a

06-46-99-88-99-es telefonszámot!
Adjon fel apróhirdetést, gyászhirdetést, megemlékezést, 
köszönetnyilvánítást és keretes hirdetést!

341869

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy szeretett férjem, édespánk, nagypapánk, testvérünk, kedves
rokonunk és ismerősünk

84   éves   korában   türelemmel   viselt   hosszú   betegség   után   elhunyt.
Szeretett  halottunk  hamvasztás  utáni  búcsúztatása  2019.  december  2-án,
hétfőn  15:00  órakor  lesz  a  Debreceni  Köztemető  2-es  számú  ravatalozó
terméből polgári szertartás szerint.
 A gyászoló család

STOZICKY ANTAL

Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.

359247

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám,

nagyapánk, dédnagyapánk és üknagyapám

95 éves korában csendesen megpihent.
Szeretett halottunk temetése 2019. december 2-án 12:00 órakor

lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből
a görög katolikus egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

VANCSIK MIHÁLY

359336

Fájó  szívvel  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és  szerették,
hogy

75  éves  korában  váratlanul  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2019.
december  3-án,  kedden  12:00  órakor  lesz  a  Debreceni  Köztemető  2-es
számú ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

ŐRI ISTVÁN

359242

FUCSKÓ JÓZSEF

A gyászoló család

egy  rendíthetetlenül  becsületes  és  boldog  élet  után  életének  89.  évében
elhunyt.  Drága  halottunk  temetése  2019.  december  3-án  14:00  órakor
lesz a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójából.

Fájdalomtól    megtört    szívvel    tudatjuk,    hogy    szeretett    édesapám,
testvérünk, nagybátyánk,

361251

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

GÖRGÉNYI JÁNOS

359231

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

Bereczki Gáborné sz. Szilágyi Zsuzsanna

359574

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

KASZA SÁNDORNÉ

360081

,,Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.” 

Ady Endre: Az Úr érkezése

Szeretnénk tudatni azokkal, akik szerették és ismerték, 
hitet adtak kedves szavakkal, jókívánságokkal erősítették 

a méltósággal viselt, hosszan tartó küzdelmében, 
hogy szerettünk, 

KOROKNAI LAJOS

földi élete 67 éves korában véget ért, 
és visszaadta lelkét a Teremtőnek szerettei körében. 

Utolsó földi útjára 2019. december 4-én 13.00 órai kezdettel, 
a Köztemető 2. sz. ravatalozó terméből 
református szertartás szerint kísérjük el. 

A gyászoló család
361834

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

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/
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ÁLLAT

HÁZI pecsenyekacsák kaphatok 3-3,5 
kg-osak 1500 Ft/db. Szállítással 
06306547965

*360792*

18 db malac eladó. Hajdúböszörmény, 
06/20/358-9661.

*361000*

KAKAS, jérce, csirke kopasztva 1050Ft/
kg eladó. T: 0630/708-1898

*361325*

KEVERÉK malacok eladók. 06-20/241-
4211.

*361709*

1 db 180-200 kg-os sertés eladó. 
06/30/903-3018.

*361758*

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

*361794*

ÁLLÁST KÍNÁL

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Pannonjob Kft.

INGYENES SZÁLLÁS A BALATON PARTON!
2 ÁGYAS ELHELYEZÉS KÜLÖN FÜRDÕSZOBA!

Elektromos jármûvek 
széles körével foglalkozó 

VESZPRÉMI PARTNERÜNKHÖZ keresünk
ÖSSZESZERELÕKET

HÍVJA MOST: +36 20 336 38 03
1 vagy 3 mûszakos munkarend

továbbá KÖNNYÛ FIZIKAI MUNKA 
VESZPRÉMBEN

JELENTKEZZEN: +36 20 240 54 49
361143

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

*350393*

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

*351023*

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

*361077*

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

*361083*

HIDEG-MELEG burkolást vállalok. Tel.: 06-
20/250-1116.

*361559*

LAKÁSELADÁS
TÓCÓSKERTBEN 54 nm-es 2 szobás táv-
hős lakás eladó 30/4571-219 Ár: 17 mFt

*361495*

ELADÓ Derék u. 20. sz. 9. em. 63 nm 1+2 
feles felújítandó külön wc, étkezős, spájzos 
lakás. Ár: 19,9MFt. T: 06-20/495-3213.

*361671*

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

*338511*

HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS
DEBRECENI zöldlakóparkban 
90% készültségben extravagáns 
130 nm újház,600nmtk,65mFtért: 
maganzovagyok@gmail.com

*361490*

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

*358490*

KUKORICA jó minőségű szemes eladó. 
55 Ft/kg. Debrecen, Szávay Gy. u. 13. T: 
52/470-751, 30/625-0234.

*360563*

TÁRSKERESÉS
32 éves debreceni hölgy ismerkedne. Tel.: 
06-30/378-1831.

*360248*

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

*360521*

DAEWO Tico 1998-as évjárat betegség 
miatt eladó. I.ár: 55Eft T: 0620/461-7969

*361286*

RÉGI, ÖREG motorkerékpárokat vásárol-
nék!06309509170

*361898*

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

*361406*

ÜZLET, IRODA
TÓCÓ-VÖLGYI társasház kiadja a Derék 
utcára nyíló 11,7 nm-es üzlethelyiségét. 
Önálló mérésű áram, hideg-melegvíz. WC 
van. 27.000 Ft/hó+rezsi+3 havi kaució. 
Érdeklődni: 06-30/2635-462.

*361690*

TÓCÓ-VÖLGYI társasház kiadja a Derék 
utcára nyíló 22,5 nm-es üzlethelyiségét. 
Önálló mérésű áram, hideg-melegvíz. WC 
és fűtés van. 60.000 Ft/hó+rezsi+3 havi 
kaució. Érdeklődni: 06-30/2635-462.

*361697*

GÉP-SZERSZÁM

ELADÓ: 1 db EFFEDUE 160 kg-os fix-
csészés dagasztógép, 1 db MINIROTOR 
FAN (50x70-es forgókocsis) kemence 
6 kocsival (4 db lemezes), 1 db Félau-
tomata zsemleosztó-gömbölyítőgép, 
1 db Zsugorfóliázó gép, 1 db JAG 
kenyérszeletelőgép, 1 db forgókaros 
dagasztógép +4 csésze, 10 db rozsda-
mentes regál kocsi (50x63-as aluleme-
zekkel, 1 db 10 tégelyes fagylaltpult. 
Érdeklődni: 30/475-0002

*361274*

Hirdetési ügyekben 
keresse kollégáinkat!

Cégek részére!

Seres Krisztina +36-20-485-5073

Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139

Balogh-Elekes Renáta  +36-20-513-3109

Szabó Tibor +36-70-198-1197

Illyés Balázs +36-70-705-2297

Jákim Péter Dániel  +36-70-512-9161

Debrecen, Dósa nádor tér 10.
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HAJDÚ-BIHARI

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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EUROPEAN WEATHER SERVICE
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Ma itt keleten melegfronti hatásra lehet készül-
ni. Fejfájásra panaszkodhatunk elsősorban, de 
fáradtságérzet, illetve ízületi panaszok is jelent-
kezhetnek. Ingerlékenység léphet fel. A szív- és 
érrendszeri betegeknél nehézlégzés is lehet. 

Ma esőtől vizes utakon autóz-
hatunk. Alacsonyabb utazóse-
besség, nagyobb körültekintés 
ajánlott!

Borongós idő várható 
esővel, záporokkal.5 °C

12 °C 7 °C  11 °C

5 °C  10 °C

6 °C  10 °C

7 °C  11 °C 7 °C  11 °C

7 °C  10 °C

7 °C  12 °C

7 °C  11 °C

Napos, száraz 
idő, mérsékelt 
légmozgás.

Felhős, majd 
naposabb idő 
várható. Csökke-
nő hőmérséklet.

Változó felhő-
zet, jelentős 
lehűlés, néhol 
hózápor.

Borult ég, 
havazás, havas 
eső egyaránt 
lehetséges. 

Csökkenő 
felhőzet, erős 
északi szél, hi-
deg, télies idő.

7 °C  11 °C 5 °C  8 °C 0 °C  4 °C 0 °C  1 °C -3 °C  0 °C

Csütörtök reggel boron-
gós időre ébredhetünk, 
és esőre is számítani kell. 
Kissé élénk déli szél fúj.

Napközben folytatódik a 
borult időjárás, többfelé 
újabb esővel, záporok-
kal. A szél gyenge, mér-
sékelt lesz.

Az esti, éjszakai órákban 
is várható még eső, de 
nem túl jelentős mennyi-
ségben. Nem lesz hideg. 

7 °C  11 °C  10 °C  

Horoszkóp
A Merkúr és 
a Mars is az 
ön nyolcadik 
sorsterületén 

halad át, ha megbeszélése, tárgyalása 
van, akkor a feltételeket ön diktálhatja. 
Anyagilag nagyon előnyös nap.

A bolygók 
jelzése szerint 
egy különle-
ges emberrel 

ismerkedhet meg, a Föld-elemben járó 
planéták biztosítják, hogy a viszonyból 
tartós kapcsolat lesz!

A Merkúr 
nagyon jó 
helyzetben 
van a ho-

roszkópjában, ha volt is valamilyen 
kisebb betegsége, már a múlté, ha volt 
munkahelyi problémája, elsimult.

A Hold a Bak 
jegyében jár, 
a hetedik 
sorsterületen, 

trigonban az Uránusztól. Váratlanul 
megismerkedhet valakivel, aki iránt 
azonnal szenvedélyes szerelmet érez.

Ön most a 
munka hőse, 
sorban veheti 
át a felkéré-

seket, olyan hírneve van munkájában, 
hogy mindenki önnel szeretne dolgozni. 
Jobbnál jobb ajánlatokkal keresik meg. 

A Merkúr és a 
Neptunusz kö-
zötti fényszög 
most kissé 

megnehezíti az ön számára a döntéseket. 
Nehezen kap másoktól szilárd válaszokat.

Minden együtt 
van most 
ahhoz, hogy 
a kiválasztott 

otthont megvegye vagy kibérelje. A mai 
napon a csillagok teljesen hibátlanul 
állnak, segítik önt.

A szokásosnál 
jobban tudja 
érvényesíteni 
az érdekeit, 

rengeteg energia áll rendelkezésére ah-
hoz, hogy megvalósítsa terveit. Enyhén 
küzdelmes lehet ez a mai nap.

A pénzügyi 
biztonság, 
a jó dolgok 
élvezete most 

igazán fontos önnek, bár az egyszerű 
dolgokban is örömét leli. A munkájában 
hatékony, dicséretet is kaphat.

Ma a Vénusz 
az első 
sorsterületén 
halad át, 

szervezzen baráti találkozót. Egy új 
romantikus kapcsolat is kezdődhet 
most az életében.

Az ön 
tizenkettedik 
sorsterületén 
öt planéta 

tornyosul, ön nem szeretne ma kilépni 
a lakásából, sokkal jobban szeretne 
elvonulni a világtól.

Az ön 
tizenegyedik 
sorsterületén 
öt planéta áll: 

buli buli hátán, annyi meghívása van, 
hogy azt sem tudja, melyiket válassza. 
Élvezze ki, hogy ön most ilyen népszerű!

Stefánia, Jakab, 
Dezdemóna, 
Szókratész

117 éve született meg Neményi 
Lili színész, operaénekes. Együtt egy jó célért

Hátrányos helyzetű-
ek számára kezdtek 
gyűjtést Balmazújvá-
rosban.

BALMAZÚJVÁROS. Szív alakú ku-
pakgyűjtővel gazdagodott Bal-
mazújváros központja, immár 
a Kastélykerti utca szó szerint 
a mezőváros szívévé vált. A 
kupakgyűjtő a „Balmaz szíve” 
nevet kapta, azt Kerekes Or-
solya helybéli lakos kezdemé-
nyezésére hozták létre. A fiatal 
nőt nyáron egy közeli telepü-
lésen ihlette meg egy hasonló 
kupakgyűjtő pont, és úgy vél-
te, szülővárosában is meg kell 
valósítani az ötletet.

– Szociális dolgozóként úgy 
gondolom, a civil életben is 
tenni kell azért, hogy az em-
bertársaink élete jobb legyen. 
Szerintem a felépített szerke-
zet hozzájárul a város közös-
ségtudatának fejlesztéséhez, 
továbbá segítséget nyújt a rá-
szorulóknak. Arról nem is be-
szélve, hogy a természetnek 
is jót cselekszünk, hogy nem 
eldobáljuk a műanyagot, ha-
nem újrahasznosítjuk, hiszen 

a felvásárló gyárak feldolgoz-
zák – mondta Orsolya.

Jelképes áron
A kupakgyűjtő a napokban ke-
rült ki az őt megillető helyre, és 
azóta a városban már többen 
fel is keresték a gyűjtőpontot. 
– Az összegyűjtött kupakokat 
rászorulóknak adományoz-
zuk, azokat vagy egy cég fogja 
jelképes áron megvásárolni a 
tulajdonosoktól, vagy mi ke-

resünk fel egy céget, melynek 
eladjuk a kupakokat: a lényeg, 
hogy a befolyt összeggel segít-
sük a hátrányos helyzetűeket 
– hangsúlyozta.

A kupakgyűjtőt helyi cégek, 
valamint a Veres Péter Kultu-
rális Központ támogatásával 
Béres Sándor készítette. Rajtuk 
kívül többen voltak az ötletgaz-
da segítségére: Katona Imréné, 
Turi Zsolt, Kulcsár Zsolt, Kato-
náné Betti, Salánki Ágnes.  NE

A Fradi ellen szurkolt Sigér
Ha a családról van szó, 
Sigér Dávid nem ismer 
tréfát.
DEBRECEN. Négygyermekes 
családban nőtt fel a Fradiba 
nemrégiben berobbant focis-
ta, Sigér Dávid. A debreceni 

labdarúgó szintén focista öcs-
cse, Ákos, mint ismert, az NB 
III.-as DEAC-ban játszik, de 
két ikerhúga közül az egyik, 
Petra is sportoló, Balmazújvá-
rosban kézilabdázik – számolt 
be róla a Bors. Az NB I/B-ben 
szereplő Újváros a napokban 

a Fradi U19-es csapata ellen 
lépett pályára. 

„Dávid nagyon elfoglalt, 
de mivel Budapestre látogat-
tunk, hosszú idő után újra a 
lelátón szurkolt. Habár az ő 
klubja ellen játszottunk, ne-
kem szurkolt a feleségével. 
Nagyon izgatott voltam, a 
bemelegítés alatt végig a né-
zőteret néztem” – mesélte a 
23 éves Petra, aki ugyancsak 
kilátogat tesója meccsére 
szurkolni.

„Nekünk, testvéreknek na-
gyon sokat jelent, ha ott va-
gyunk egymás meccsein, és 
szurkolunk a másiknak. De a 
szüleink is rendszeresen ki-
járnak, néha engem, né ha a 
bátyámat nézik meg. Ha egy 
nap ra esik a kettő, akár meg-
osztva is el jönnek, hogy min-
dig legyen ott valaki a család-
ból.”  HBN

„Balmaz szíve” megkezdte küldetését (balról Lajter Tamás, mellette 
Béres Sándor)  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Mindegyik Sigér gyermekhez közel áll a sport: Dávid (balról), Dóra, Petra 
és Ákos  FOTÓ: FRADI MÉDIA 

 Enikő várja már a báli szezont
Enikő 23 éves rimaszombati lány. Izgalommal várja a báli sze-
zont, hiszen szereti az elegáns ruhákat, és igazoltan vásárolhat, 
hogy új darabokat szerezhessen be.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Igazi dajka 
kutyus

Kenya, az ötéves amerikai 
staffordshire terrier szuka 
kutya nagyon várta gaz-
dája kisbabáját, aki ma 
már három hónapos. A 
négylábú még nem tudja, 
milyen feladatok várnak 
rá, valódi védelmező daj-
kakutyust fognak belőle 
faragni.  
 FOTÓ: SZOLNOKINÉ 

 MEZŐ JUDIT

Megér egy mosolyt
Vidéki állomáson kérdik a vasutastól:
– Mikor jön erre a következő vonat Bu-
dapest felé?
– A gyors öt perc múlva érkezik, a sze-
mély másfél óra múlva. De azt taná-
csolnám, hogy a személlyel menjen!
– Miért? Az lassabb is, később is jön!
– Igen, de a gyorsvonat nem áll meg 
nálunk!

Beismerő 
vallomást tett
HAJDÚHADHÁZ. Járműveze-
tés ittas állapotban vétség és 
egyedi azonosítójel megha-
misítása bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást a 
Hajdúhadházi Rendőrkapi-
tányság egy helyi lakossal 
szemben. A nyomozás adatai 
szerint az 50 éves férfi gép-
járművel közlekedett Hajdú-
hadházon, az Árpád utcában 
október 12-én este, amikor 
igazoltatták a rendőrök. Meg-
állapították, hogy az autón 
lévő hatósági jelzés egy másik 
járműhöz tartozik, a sofőrnek 
nincs vezetői engedélye, rá-
adásul a vele szemben alkal-
mazott alkoholszonda pozitív 
értéket jelzett. A rendőrök 
a gépkocsi vezetőjét előállí-
tották, a férfi beismerő vallo-
mást tett.  HBN

Többen megsérültek
DEBRECEN. A rendőrségre no-
vember 26-án 23 óra körül ér-
kezett bejelentés arról, hogy 
egy személyautó balesetet 
szenvedett Debrecenben, a 
Wesselényi úton. Az egyen-
ruhások a helyszínen a jármű 
vezetőjével szemben alkohol-

szondát alkalmaztak, ami po-
zitív értéket mutatott. A helyi 
lakos vélhetően túl gyorsan 
ment, letért az útról és neki-
csapódott autójával a felüljá-
ró betontalapzatának. A sofőr 
és utasa is megsérült. Az eset 
körülményeit vizsgálják.  HBN

További viccek humor.haon.hu

www.haon.hu
További képek  

és videók
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