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ÉVES

11 °C
Csökken, majd 
növekszik a 
felhőzet. Itt-ott 
eső is esik

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró    336,71  +0,80

USA-dollár  305,71  +0,61

Svájci frank  306,11  +0,34

Angol font  395,50  +3,08

Román lej 70,31  +0,03

Ukrán hrivnya  12,71  -0,01

Horvát kuna  45,26  +0,08

Lengyel zloty  77,85  -0,14

Devizaárfolyam
(2019. 11. 28.)

Vivi egyik 
kedvenc színe  
a fekete,  
de a kedve 
sosem komor
16. OLDAL

A tartalomból
Hacki Tamás Debrecenben 4. oldal
A második gyertya 5. oldal
Új helyen a fogászat 8. oldal
Kultúrtippek 11. oldal

További képek és értékelés:

Göntér Vivien
Nagykanizsa

Tudjon meg többet  
Vivienről a 3. oldalon.

Többnek kell 
lenniük velük
ÚSZÁS. – Edzőként azért tevé-
kenykedünk, hogy a verseny-
zőinket a céljaik eléréséhez 
hozzásegítsük, többnek kell 
lenniük velünk, mint nélkü-
lünk – mondta Kókai Dávid 
arról, hogy Hosszú Katinka 
szakított edzőjével. /10.  HBN

Kókai Dávid  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

A tudomány 
ünnepén 

A Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem egész na-
pos programsorozattal várta 
az érdeklődőket csütörtökön, 
a Magyar Tudomány Ünnepén. 
Emlékülést tartottak Bütösi 
János püspök, debreceni 
teológiatanár születésének 
100. évfordulója alkalmából, 
új intézménytörténeti kötetet 
mutattak be, sor került a hittu-
dományi doktorok avatására 
és a habilitációs oklevelek 
átadására is. (Képünkön 
Hotorán Gábor János veszi át 
oklevelét). FOTÓ: M. P.

Jól vannak és szépen 
gyarapodnak a babák
Nagy az öröm: haza-
mehetnek a debreceni 
négyes ikrek.
DEBRECEN. Egészségesek és 
napról napra cseperednek az 
október 24-én Debrecenben 
született négyes ikrek, akik   
ma reggel már haza is mehet-
nek a kórházból. Anitáék el 
sem tudták képzelni életüket 
gyermek nélkül, a küzdelem 
pedig megérte, hiszen négy 
kis ember – Anita, Anna, Ri-

csi és Panna – szüleivé váltak. 
„Nagy öröm és leírhatatlan 
érzés: négy pici csöppség vá-
lasztott minket. Igaz, nem így 
terveztük a családalapítást, 
két gyermeket szerettünk vol-
na, de hál’ istennek négy cso-
da tölti ki mindennapjainkat” 
– mondta a büszke anyuka a 
Naplónak. LD

Papp László  FOTÓ: MATEY I.

Szívvel, lélekkel Debrecenért!
A város, az egyházak, a 
civil szervezetek együtt 
ünnepelnek. 
DEBRECEN. A cívisváros 2010 óta 
arra törekszik, hogy a keresztény 
közösség legnagyobb ünnepei-
kor olyan alkalmat szervezzen, 
ahol a történelmi egyházak, a 
civil szervezetek és a város la-
kói közösen ünnepelhetnek 
– hangzott el csütörtökön, a fő-

téren álló Adventi Kuckóban az 
adventi programokról  tartott 
sajtótájékoztatón. – A Debreceni 
Advent a város egyik leghangsú-
lyosabb, legszebb eseményévé 
nőtte ki magát. A külsőségek ta-
lán segítenek abban, hogy lelki-
leg ráhangolódjunk az ünnepre, 
de mégiscsak a hitünk, a belső 
érzelemvilágunk, a lelkünk az, 
ami ebből a szempontból a leg-
fontosabb. A karácsonyra való 

felkészülésben csak külsősé-
gekre építeni nem lehet. Ezért 
rendkívül fontos, hogy az egy-
házakkal közösen tudunk erre 
a csodálatos ünnepre készülni 
– mondta Papp László polgár-
mester, majd közös éneklésre 
invitálta a városlakókat: az első 
gyertyagyújtás alkalmával a Di-
csőség mennyben az Istennek 
című karácsonyi ének csendül 
fel a főtéren. /4.  KD

„Klinikabarát” parkolók
Az önkormányzat 347,5 
millió forintért megvá-
sárol az államtól három 
Dósa nádor téri ingat-
lant.

DEBRECEN. Nem változnak a 
felszíni parkolás díjai jövőre 
Debrecenben, ám bevezetik a 
parkolási zónánként megha-
tározott napijegyet.

Ez a konstrukció 4 óra par-
kolási díjjal megegyező ösz-
szegbe kerül – fogadta el az 

önkormányzat képviselő-tes-
tülete a csütörtöki közgyű-
lésén. A 2020. évi parkolási 
díjak csak a mélygarázsokban 
változnak.

Mivel kiemelt figyelmet 
akarnak fordítani a klinikára 
érkezőkre, a Pallagi úti szer-
vizút melletti parkolóterüle-
ten kedvezményt adnak. Ha 
az autós minimum 2 órára 
megfizeti a várakozási díjat, 
az első óra díjából 90 százalék 
kedvezményt kap, így a 2 óra 
várakozás bruttó 200 forintba 

kerül, s minden megkezdett 
óra után bruttó 180 forint/óra 
lesz a tarifa.

A temetési díjak átlagosan 
3,4 százalékkal lesznek drá-
gábbak januártól. Az ennek 
köszönhetően nyert több-
letbevételt a szolgáltató bér-
emelésre fordítja. A DKV díjai 
jövőre átlagosan 5,3 százalék-
kal növekedhetnek. Az eme-
lés elsődleges oka az, hogy 
a DKV jelentős béremelést 
hajtott és hajt most is végre 
annak érdekében, hogy elis-

merje és megbecsülje munka-
vállalóit.

Dr. Papp László polgármes-
ter azt is bejelentette, hogy 
november 26-án közös meg-
egyezéssel távozott Öreg Já-
nos a Debreceni Nemzetközi 
Iskola éléről. Ennek nem va-
lamiféle működési probléma 
az indoka, hanem személyes 
okok. Az intézményt ideigle-
nesen Tina Arsenault vezeti, 
és a tisztség végleges betöl-
tése érdekében nemzetközi 
pályázatot írnak ki. /3.  VA

Az ősz utolsó napjai
Hétfőn akár havazhat is, addig a nappali ködös idővel és az esőzéssel kell megbarátkoznunk. Mindenesetre ne induljunk el ott-
honról esernyő nélkül; ezt Varga Zoé és Hausal Kinga (képünkön) sem felejtették el csütörtökön!  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Tengerentúli 
városnézés
EGYESÜLT ÁLLAMOK. A hajdúbö-
szörményi Kapus János nyaká-
ba vette Amerikát, bő három hét 
alatt minden nevezetességet lát-
ni szeretett volna: végigsétálni a 
Rodeo Drive-on, „találkozni” a 
hollywoodi csillagokkal, látni 
a végtelen horizontot a Grand 
Canyonról. Mint a Naplónak tett 
beszámolójából kiderült, a bé-
kés, kisvárosi hangulatot idéző 
San Fransiscóba pedig szívesen 
kiköltözne. /12.  ND

A sztárok utcájánál  
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A Tiszántúl 
helyzete rossz
HAJDÚ-BIHAR. A nedvességi ál-
lapot tekintetében továbbra 
is a Tiszántúl helyzete a leg-
kedvezőtlenebb, hiszen az 1 
méter mélységű szelvényből 
hiányzó vízmennyiség itt el-
éri a 80-100 millimétert. A tel-
jes feltöltődéshez szükséges, 
jó háromhavi mennyiségnek 
van még ideje összegyűlni 
tavaszig, köszönhetően a no-
vemberi csapadéknak. /5.  HBN

a Gulyás Tüzépen!

november 25-30.

www.gsv.hu

Debrecen, 
Vámospércsi út 37.
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Életkor:
25 év
Magasság:
165 cm
Csillagjegy:
Nyilas
Kedvenc étel:
palacsinta
Kedvenc ital:
víz
Kedvenc zene:
Timmy Trumpet
Kedvenc parfüm:
Chanel

– Az érettségi megszerzése 
után két évig azon dolgoztam, 
hogy egy saját szépségszalont 
üzemeltethessek – mesélte 
Vivien. – Mindig is a szépség
ipar szerelmese voltam, ta
nulmányaimat a műkörmös, 
pedikűrös, valamint a szem
pilla és szem öldökstylist 
képzésekkel gyarapítottam. 
Imádok sportolni, a fitnesz 
mellett döntöttem, s a 12 
hetes szigorú diéta után egy 
versenyen harmadik let
tem, ami hatalmas lendüle
tet adott, és tavaly magyar 
bajnoki címet szereztem.

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Göntér 
Vivien
Nagykanizsa

 Szakmai nap a TTK-n
A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai 
Kar vállalati partnereinek tevékenységéről és leendő mun-
kavállalóikkal szembeni elvárásokról is tájékozódhattak a 
hallgatók a kar 9. Szakmai Napján, csütörtökön.  FOTÓ: MATEY I.

Suliigazgató kerestetik
A havi mélygarázsbér-
letek januártól 15 ezer 
forintba kerülnek.
DEBRECEN. A csütörtöki városi 
közgyűlés döntései értelmé-
ben a DMJV Egyesített Bölcső-
dei Intézményében január 
1-től a normál étkeztetés (2-2 
főétkezés és kisétkezés) ára 
364 forint + áfa lesz, a bölcső-
dés korú diétás étkezés (2-2 
főétkezés és kisétkezés) szin-
tén 364 forintba fog kerülni.

Az óvodai étkezésekért na-
ponta összesen 413 forintot 
kér az önkormányzat, míg az 
általános iskolaiak naponta 
508 forintba kerülnek majd. 
A középiskolások teljes napi 
étkezései fejenként 912 forin-
tért vehetők igénybe. (Az árak 
az áfát nem tartalmazzák.)

„Garázs plusz” bérlet
2020-ban nem változnak a 
felszíni parkolás díjai Debre-
cenben. Bevezetik a parkolási 
zónánként meghatározott na-
pijegyet, amely 4 óra parkolás 
árába kerül. A jövő évi par-
kolási díjak csak a mélygará-
zsokban változnak.

Bevezetik a „Garázs plusz” 
bérletet, ami bármelyik éves 
parkolóbérlet mellé megve-
hető 30 ezer forintért. 2020-
ban a mélygarázsokban 320 
forintról 400 forintra nő az 
óránkénti parkolási díj.

Kiemelt figyelmet kapnak 
a klinikai egészségügyi ellá-
tásra érkezők, így a Pallagi úti 
szervizút melletti parkolóba 
kedvezmény lesz. Ha az autós 
legalább 2 órára megfizeti a 
várakozási díjat, akkor az első 
óra díjából 90 százalék ked-
vezményt kap.

Így a 2 óra várakozásért 
bruttó 200 forintot kell fizet-

nie, s minden megkezdett 
óra után bruttó 180 forint/óra 
lesz a díja.

Az előterjesztés vitájában 
ellenzéki képviselők fel-
vetéseire Nyikos István, a 
DV Parking Kft. vezetője el-
mondta, hogy a társaságnak 
mintegy 15 millió forintos 
pluszbevétele származik az 
árváltozásokból. Ha viszont 
szombatonként és az év végi 
ünnepek között nem kellene 
parkolási díjat fizetni, az ösz-
szesen mintegy 11 milliós mí-
nuszt okozna.

Temetkezés, tömegközlekedés
A temetési díjak átlagosan 
3,4 százalékkal lesznek drá-
gábbak januártól. Az ellenzé-
ki Varga Zoltán felvetésére, 
hogy gépjármű ne mehessen 
be a Köztemetőbe, Kardos 
Marianna ügyvezető igazgató 

azt is elmondta, hogy a behaj-
tási díjakból évente mintegy 
30 millió forint bevétele van a 
cégnek. Ez több, mint ameny-
nyi a sírásásból származik.

Átlagosan 5,3 százalékkal 
növekedhetnek a DKV díjai 
jövőre. Az emelés fő oka az, 
hogy a cég jelentős béreme-
lést hajt végre azért, hogy 
elismerje és megbecsülje a 
munkavállalóit. Január 1-től 
a helyi menetrend szerinti 
személyszállítási közszol-
gáltatási autóbuszjáratokra a 
menetjegy díja elővételben 
275 forint, járművön vásárol-
va 354 forint lesz.

Az arcképes, kombinált 
össz vonalas bérletszelvény 
díja egész hónapra 5354 forint, 
a tanuló, nyugdíjas havi kom-
binált bérletszelvény pedig 
3149 forintba fog kerülni. (Az 
árakat áfa is terheli pluszban.)

Nagy Attila vezérigazgató 
az ellenzéki Gondola Zsolt 
Zoárd kérdésére elmondta: a 
cégnek évente várhatóan 130 
milliós többletet eredményez 
majd a változtatás.

Évi 400 millió
Papp László polgármester 
ugyanakkor az ellenzéki Kő-
szeghy Csanád Ábel kérdésé-
re arról tájékoztatott, hogy ha 
Debrecennek is az iparűzési-
adó-bevételeiből kell finan-
szíroznia a helyi közösségi 
közlekedést, akkor az nem fog 
különösebb gondot okozni a 
gazdálkodásban, legfeljebb 
majd máshogy osztják meg a 
terheket. Most Debrecen évi 

400 milliós állami támogatást 
kap a tömegközlekedésre.

A polgármesteri hivatal 
bruttó 347 millió 472 ezer fo-
rintért megveszi az államtól 
a Dósa nádor tér 2., 4. és 5. 
szám alatti ingatlanokat. Ezek 
rossz, elhanyagolt állapota 
miatt az önkormányzatnak 
érdekében áll, hogy a von-
zóbb városkép kialakítása cél-
jából az ingatlanokat értéke-
sítsék az önkormányzat 100 
százalékos tulajdonában álló 
gazdasági társaságnak azért, 
hogy az ingatlanok fejlesztése 
befektetők bevonásával meg-
valósuljon.

Új pályázat
Papp László polgármester azt 
is közölte, hogy az épületek 
díjtalan átvételét nem sike-
rült kilobbiznia a városnak. A 
leendő funkciójuk még nem 
dőlt el, de az 5-ös számú épü-
let árkádjára fizikai akadályt 
kell kialakítani a terület csú-
fítói ellen.

November 26-án közös 
megegyezéssel távozott Öreg 
János a Debreceni Nemzetkö-
zi Iskola éléről. Papp László 
polgármester elmondta: en-
nek nem működési probléma 
az oka, hanem személyi okok.

Az intézményt ideiglene-
sen Tina Arsenault vezeti, 
és a tisztség végleges betöl-
téséért nemzetközi pályáza-
tot írnak ki. Most egyébként 
csaknem 60 diákja van az is-
kolának, mely körülbelül 4 év 
múlva érheti el a kapacitása 
felső szintjét.  VASS ATTILA

A tanácskozás elején nem képviselő-bizottsági tagok tettek esküt a polgármester előtt FOTÓK: MOLNÁR PÉTER

Az ellenzéki Madarasi István és Varga Zoltán kért szót a legtöbbször

Megtelik élettel a babaszoba – négyszeresen!

– Igaz, nem így terveztük a 
családalapítást, két gyerme-
ket szerettünk volna, de hál’ 
istennek négy csoda tölti ki 
mindennapjainkat – mond-
ta a csillogó szemű, büszke 
anyuka a Naplónak.

A közös élet kezdete
A négyszeres szülők és babá-
ik köszönik szépen, nagyon 
jól vannak. Mindannyian 
egészségesek és boldogok, 
hogy ma végre hazamehet-
nek és elkezdődhet az az élet, 
amire évek óta vágynak. 
– Ahhoz képest, hogy nem 
tudtuk, mikor érkezik el az 
idő, hogy hazamehessünk, 
gyorsan teltek a napok. Az 
elmúlt hónap minden egyes 
pillanatában arra koncentrál-
tunk, hogy mindent a lehető 
legjobban csináljunk annak 
érdekében, hogy minél hama-

rabb hazatérjünk – emlékszik 
vissza Anita a maguk mögött 
hagyott időre.

S mi lesz az első dolguk? Az 
anyuka izgatottan mesélte, 
hogy a babákkal együtt bir-
tokba veszik a számukra be-
rendezett házrészt, majd le-
ülnek mindannyian a családi 
asztalhoz, és élvezik család-
tagjaik szeretetét, ezt követő-
en pedig átbeszélik a jövőbeli 
teendőket.

Apaság
Az édesanya az, aki hordozza 
szíve alatt az új kis életet, ő az, 
aki megérzi az első apró rúgá-
sokat, ő az, aki együtt lélegzik 
a gyermekkel, s majd később 
világra hozza. De van valaki, 
aki nélkül nehezen vagy csak 
alig tudná ezt végigcsinálni: 
ő az apuka. Ugyan nem rég-
óta ismerem Nagy Richárdot, 
de tisztán emlékszem arra a 
napra, amikor kiderült, kis-
babájuk lesz. A büszkeséggel 
kevert meghatottságot nem 

tudta volna letörölni az arcá-
ról aznap. Munkájában mindig 
precíz, alapos volt. Kollégái 
bármikor számíthattak rá, az 
első ember volt, akit felhívtak, 

ha helyettesítésre volt szük-
ség. Példaértékű szorgalma, 
munkához való hozzáállása az 
élet egyéb területén sincs más-
képp.

– Az elmúlt egy hónapom 
ugyanúgy telt, mint a felesé-
gemnek, hiszen mindent ket-
ten csinálunk! Próbálom a ter-
het, amennyire csak tudom, 
levenni róla, de természetesen 
vannak olyan, dolgok, amik-
ben nem tudok annyit segíte-
ni. Háromóránként etetjük a 
babákat, ami azt jelenti, hogy 
nem sokat aludtunk az utób-
bi időben, de ez valószínűleg 
így is lesz még egy darabig – 
mondta kicsit sem sajnálva a 
dolgot Ricsi.

És mi volt az első gondola-
ta, mikor kiderült, négysze-
res apuka? – Mit gondoltam? 
Megijedtem attól, hogyan is 
fogom, fogjuk ezt a felada-
tot megoldani!? Hiszen négy 
gyermek mégsem egy – em-
lékszik vissza. Ijedelemre 
azonban semmi oka nem 
volt, remekül teljesítik az 
akadályokat.

A gyermek édesanyja és 
édesapja legnagyobb csodá-
ja. Minden apró változást ők 

vesznek észre a leghamarabb, 
minden egyes rezdülést is-
mernek. Így van ez egy gyer-
meknél és négynél is. Anita és 
Anna csendes, türelmes ba-
bák, Ricsike és Panna viszont 
már élénkebbek, az evéseknél 
is ők az elsők, akiket etetni 
kell, tudtuk meg a szülőktől.

Felkészültek!
– Az elmúlt időszak mind a 
kettőnk részére nagyon kime-
rítő volt. Kevés alvás, kevés 
pihenés, de minden fáradsá-
got megér, hogy napról nap-
ra láthatjuk, milyen szépen 
fejlődnek! Készen állunk, 
hogy nekivágjunk hatan az 
új életünknek, hiszen mióta 
a pocakban vannak, erre ké-
szülünk! Nagyon sok mindent 
elsajátítottunk, ami a gyer-
mekneveléshez szükséges, és 
teljes mértékben felkészülten 
várjuk azt, hogy otthon elkez-
dődjön a mi „kis” életünk – 
mondta az anyuka. 
 LASZKÁCS DENISE

Egy, kettő, három, négy. Igen, mind megvannak! FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az 1. oldali cikk 
folytatása 
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Fórum a képzési 
lehetőségekről
DEBRECEN. Könnyű/Zenét/
Tanulni címmel közös konfe-
renciát szervezett az idén 30 
éves Debreceni Rocksuli és 
az NKA Hangfoglaló program 
Magyar Könnyűzenei Okta-
tást Támogató alprogramja 
csütörtökön a Debreceni Ifjú-
sági Házban. A konferencián 
az ország több pontjáról is ér-
keztek zenekedvelő előadók, 
hogy beszámoljanak a hazai 
könnyűzenei képzés lehető-
ségeiről.  HBN

Új elnök a Karitatív 
Testületnél

DEBRECEN. Új elnököt válasz-
tottak a Debreceni Karitatív 
Testület tagszervezetei a 
november 27-én megtartott 
évzáró testületi ülésén. A 
szervezetet mostantól Rózsa-
hegyiné Juhász Éva, a Haj-
dúdorogi Főegyházmegye 
delegált képviselője vezeti, 
akinek a megbízatása 1 évre 
szól, és egy esztendőre meg-
hosszabbítható.  HBN

Jótékonysági est 
a hallgatóktól
DEBRECEN. A Debreceni Or-
vostanhallgatók Egyesülete a 
Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Zeneisko-
la Simonffy-termében tartot-
ta AIDS világnapi jótékony-
sági estjét csütörtök este. Az 
este folyamán többek között 
Kocsár Miklós, Chopin, Rach-
maninov, Purcell és Sosztako-
vics műveiből is csendültek 
fel dallamok.  HBN

A Csárdáskirálynő 
kulisszatitkairól
DEBRECEN. Folytatódott Rác-
kevei Anna beszélgetéssoro-
zata. A kiváló művésznő csü-
törtök este a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban ezúttal a 
Csárdáskirálynő kulissza-
titkairól faggatta meghívott 
vendégeit: Gemza Pétert, a 
darab rendezőjét, Peller Ká-
roly társrendezőt, az új válto-
zat szövegkönyvének íróját. 
Természetesen nem maradt 
ki a beszélgetésből Mészáros 
Zsófia, a jelmezek tervezője, 
valamit az előadás két éne-
kes szereplője, Vörös Edit és 
Hoffmann Richárd sem.  HBN

Rózsahegyiné Juhász Éva 
  FOTÓ: DMJV

Ráckevei Anna  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Csak külsőségekre építeni nem lehet
A lelki felkészülés 
jegyében számos 
programmal készül 
Debrecen.

DEBRECEN. A Debreceni Ad-
vent lelki alkalmai, közösségi 
programjairól tartott sajtótá-
jékoztatón a város, az egyhá-
zak és a MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár szervezésében 
megvalósuló programsoro-
zatról adtak tájékoztatást az 
érintettek.

Advent első vasárnapján a 
Debreceni Helyőrség Zene-
kar Adventissimo címmel ad 
koncertet a Kölcsey Központ-
ban.

– Nálunk az advent min-
dig egy kicsit arról szól, hogy 
gondoljunk azokra a katonák-
ra, akik nem tudnak a csa-
ládjukkal lenni. A koncerten 
három témát dolgozunk fel: 
első része arról szól, hogy a 
szolgálatunk embert próbáló, 
a második rész a családról, a 
harmadik rész pedig a végre-
hajtott feladatokról szól. Ezt 
a koncertet egy ajándékként 
szeretnénk átadni a debrece-
nieknek – mondta el Szloszjár 
Balázs dandártábornok, az 
MH 5. Bocskai István Lövész-
dandár parancsnoka a csütör-
töki sajtótájékoztatón.

Fényből a világosságig
A keresztény felekezetek 
minden évben örömmel 

csatlakoznak a város adventi 
programsorozatához.

– A készülődéshez hoz-
zátartozik, hogy mindig 
van egy olyan meghatározó 
szlogen, vezérmondat, ami 
nagyon fontos az adventi 
időszakban. Most az „úton” 
az a szó, amely a négy vasár-
napon kibomlik – mondta el 
Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület 
püspöke. Kifejtette: az első 
gyertyagyújtás mellé az áldás 
és fény szavak társulnak.

– Évről évre a városi adventi 
időszak egyre inkább mélysé-
get nyer, ez  a felszínességet 
elkerülő készülődés méltó 

hozzánk – hangsúlyozta Kra-
komperger Zoltán, a debre-
ceni római katolikus Szent 
Anna-főplébánia plébánosa. 
Az egyházközség számos hi-
téleti programmal készül a 
hívők számára, többek között 
rorate szentmisével és kon-
certekkel.

– Az úton lét tele van vá-
gyakozással, s hiszünk abban, 
hogy van jó célunk, ugyan-
akkor mennyi kétséget is ho-
zunk magunkkal. A megér-
kezés eloszlatja a kétségeket, 
de úton leszünk a következő 
négy hétben is – vallja Kapin 
István, az Attila téri görögka-
tolikus egyházközség paróku-

sa, aki kitér arra, milyen sok-
színű programmal készülnek 
az adventi időszakra.

Hálaének
Az elmúlt öt év alatt hagyo-
mánnyá vált, hogy a Lautitia 
Kóruscsalád hálaénekével telik 
meg a levegő az adventi idő-
szakban. Idén december 7-én 
Messze zsong a hálaének cím-
mel tartanak jubileumi hang-
versenyt a Főnix Csarnokban.

– Hálásak vagyunk a vá-
rosnak, az egyháznak, hogy 
fenntartották ezt az iskolát 
annak, hogy mára már 300 
énekes vallhatja magát bol-
dognak és kórusban éneklő-

nek. Több száz volt bányaist 
hívtunk haza énekelni, 320 
négyzetméteres színpadon le-
szünk, hiszen rengetegen va-
gyunk – osztott meg néhány 
információt a hangversenyről 
Nemes József, a Lautitia Gyer-
mekkar, Ifjúsági Vegyeskar és 
Kamarakórus karnagya.

A főtéren megrendezett ad-
venti vasárnapi gyertyagyúj-
tások mellett idén először 
december elseje és 22. között 
minden nap egy-egy olyan 
lelki tartalomban gazdag 
program is várja az érdeklő-
dőket, amely még szebbé és 
emlékezetesebbé teszi az ün-
nepi készülődést.  KISS DÓRA

A Debreceni Advent lelki alkalmairól, közösségi programjairól tartottak sajtótájékoztatót az Adventi Kuckóban FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Hacki Tamás tartott 
előadást az egyetemen
A professzor nevét a 
Ki mit tud? nyomán 
ismerte meg az ország.
DEBRECEN. Hacki Tamás, a Re-
gensburgi Egyetem fül-orr-
gégész professzora, a foniát-
ria neves kutatója, az 1962-es 
Ki mit tud? győztese tartott 
vendégelőadást múlt pénte-
ken a Debreceni Egyetemen 
– számolt be az intézmény hi-
vatalos oldala.

A kulturális tehetségkutató 
után az akkor 18 éves fiatal az 
orvosi pályát választotta, de 
a szakma mellett sem távolo-
dott el a zenélésétől, a ’80-as 
években háromezer koncer-
tet adott az együttesével vi-
lágszerte, Ausztráliától Euró-
pán át Japánig.

Óriási a fejlődés
– A hangképzés már mint 
fütty virtuózt is érdekelt, ta-
lán azért lettem fül-orr-gé-
gész, hiszen a zenéhez, a 
fütyüléshez kapcsolódó funk-
ciók ezek a fül-orr-gégészet 

felé vittek. Később a fütyü-
léssel kapcsolatos ismereteim 
rendkívüli módon segítettek 
a hangképzés megértésében. 
A fütyülés kicsit hasonlít az 
énektechnikához, olyan ér-
telemben, hogy a légzést, az 
artikulációs szerveket hason-
lóképpen használom, csak a 
gégének más funkciója van. 
A hangképzés területén óri-
ási a fejlődés, a hangképzési 
zavarok okait jobban ismer-
jük, mikroszkopikusan látjuk 
a gégét, sokkal több elválto-
zást felfedezünk, de az idegi 
és hormonális irányítási za-
varokban is sok mindent fel 
tudunk tárni – magyarázta 
Hacki Tamás.

A professzor számos szer-
zővel együtt négyéves munka 
eredményeként alkotta meg a 
Foniátria és társtudományok 
című kézikönyvet, amely a 
tudományterület legújabb 
eredményeit tartalmazza. 
A szakkönyvet a Debreceni 
Egyetem hallgatói is használ-
ják. HBN

Hacki Tamás végül az orvosi pályát választotta  FOTÓ: UNIDEB.HU

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

49. Hajdú Anett
7 ÉVES, POLGÁR

50. Szabó Lilla
9 HÓNAPOS , BALMAZÚJVÁROS

51. Fagyal Szófia Mária
1 ÉVES, 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
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Röviden

Két baleset is volt 
szerda délután
HAJDÚ-BIHAR. Kisbusz és sze-
mélyautó ütközött Debrecen 
külterületén a 35-ös főúton. A 
debreceni tűzoltók átvizsgál-
ták a járműveket és áramtala-
nították azokat. A mentőszol-
gálat egy embert kórházba 
szállított. Derecske külterü-
letén árokba borult egy sze-
mélyautó. A berettyóújfalui 
hivatásos tűzoltók elvégezték 
a jármű feszültség mentesíté-
sét, egy embert a mentőszol-
gálat kórházba szállított.  HBN

Tények és tévhitek 
a hold kutatásáról
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A Hold 
meghódítása címmel a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület 
főtitkára, Mizser Attila csilla-
gász tart előadást a holdkuta-
tás elmúlt 50 évéről novem-
ber 29-én 17 órától a Sillye 
Gábor Művelődési Központ 
előadótermében. Az előadás-
ban tények és tévhitek hang-
zanak el az emberes holdku-
tatásról. A belépés ingyenes. 
 HBN

A holdról lesz szó  FOTÓ: ÉKN

Fellobbant a második gyertyaláng
Pócsik Tiborné, a Móra 
Ferenc Általános Iskola 
és AMI nyugalmazott 
pedagógusa gyújtotta 
meg a gyertyát.

HAJDÚDOROG. Köztiszteletben 
álló, nyugalmazott pedagó-
gus gyújtotta meg a hajdúdo-
rogi adventi koszorú második 
szál gyertyáját vasárnap dél-
után a kisváros főterén .

Önvizsgálat és erőmerítés
Könnyű ma pásztoroknak 
lenni – gondolhatnánk – hisz 
pontos utasításokat kaptak 
az angyaloktól és a betlehemi 
csillag mutatta számukra a 
helyes irányt. Advent csendes 
várakozásában legyen időnk 
átgondolni, hogy a személyes 
életünkben van-e vezérlő csil-
lag, amely segít eligazodni az 
élet dolgaiban, amely jó felé 
tereli döntéseinket, amely-

ből hitet és erőt meríthetünk, 
melynek fénye áthatol az em-
ber sötét napjain, és fényénél 
megláthatjuk a gyengébb, tá-
mogatásra szoruló embertár-
sakat – osztotta meg ünnepvá-
ró gondolatait advent második 
hétvégéjén Pócsik Tiborné, a 
Móra Ferenc Általános Iskola 
nyugalmazott pedagógusa. 
Emlékeztetett arra is, hogy az 
advent alkalmas az önvizsgá-
latra, saját szerepeink megha-
tározására is. Végiggondolhat-
juk azt is, hogy mit jelentek 
én a családom, a barátaim, a 
munkatársaim számára. Lehe-
tek apró csillag, lobogó lángú 
gyertya vagy pislákoló mé-
cses. Egy a fontos, hogy a fény 
és a lélek melegét ne zárjuk 
magunkba – tette hozzá.

A köztiszteletben álló peda-
gógus ünnepi gondolatainak 
elhangzása után fellobbant az 
adventi óriáskoszorú második 
szál gyertyájának lángja is. Az 

adventváró rendezvénysoro-
zat estjén a Móra-iskola peda-
gógusai és dalos ajkú diákjai 
meghitt, karácsonyi énekcso-
korral örvendeztették meg a 
kisváros lakóit. A szervezők 

ezúttal sem feledkeztek meg 
az egybegyűlt közösség meg-
vendégeléséről, ezen az estén 
ízletes, mézes sütemény és 
forró tea került a megterített 
asztalokra.  MISKA ANDREA

Sokan eljöttek az ünnepi alkalomra  FOTÓ: MISKA ANDREA

A Fazekas testvérek (balról): Fe
renc, István és Lajos   FOTÓ: MATEY I.

Télbe fordul az időjárás
A hiányzó 80100 mil
liméter talajnedvesség 
pótlására még bőven 
van idő tavaszig.

HAJDÚ-BIHAR. Lassú ütemben 
tovább folytatódott a talajok 
feltöltődése: a sokéves átla-
got épp csak elérő csapadék 
mellett november harmadik 
hetére már számottevően 
csökkent a párolgási víz-
veszteség.

Az elmúlt hét időjárásá-
nak meghatározója a Ke-
let-Európát megülő magas 
nyomású központ és a me-
diterrán térségben fejlődő 
ciklonok között kialakult 
déli-délkeleti irányú légpá-
lya volt, melyen a megszo-
kottnál még mindig jóval 
enyhébb, nedves levegő tar-
tott a Kárpát-medence irá-
nyába. Hazánk több ízben 
vált a nyugati hűvös- és a 
délkeletről benyomuló eny-
he légtömegek keveredési 
zónájává, így csapadék is ér-
kezett, legfőképpen husza-
dika táján.

Naposabb, melegebb idő
A hét csapadékösszege 10-
15 milliméter között alakult, 
egyedül a keleti határszélen 
fordult elő egy-két helyen 
egy számjegyű szumma. 
A csapadék ezúttal ezzel 
együtt viszonylag kiegyenlí-
tett eloszlást mutatott, s leg-
feljebb közepes intenzitással 
hullott, mely a hasznosulás 

szempontjából kedvező hír. 
Talajaink vízvesztése eköz-
ben minimálisra csökkent, a 
napi párolgási ráta mostan-
ra mindenütt 1 milliméter 
alá került. A nedvességi ál-
lapot tekintetében tovább-
ra is a Tiszántúl helyzete a 
legkedvezőtlenebb hazai 
összehasonlításban, hiszen 
az 1 méter mélységű szel-
vényből hiányzó vízmeny-
nyiség errefelé még eléri a 
80-100 millimétert. A teljes 
feltöltődéshez szükséges, jó 
háromhavi mennyiségnek 
van még ideje összegyűlni 
tavaszig, köszönhetően a 
novemberi csapadéknak, 
mely életmentő volt a repce 
és az őszi kalászosok számá-

ra. November harmadik he-
tében ezek fejlődése még in-
tenzíven folyhatott, melyet 
a legfelső 20 centiméteres 
talajréteg optimális nedves-
ségtartalma mellett az átlag-
nál 15-20 százalékkal maga-
sabb napfénytartam, és bő 
5-6 fokos pozitív hőmérsék-
leti anomália is támogatott. 
A hét első napjaira jellemző 
16-18 °C-os maximumok 
mindenütt 10 és 15 fok közé 
estek ugyan vissza, az éjsza-
kák viszont egyelőre fagy-
mentesek maradtak.

A késve és egyenetlenül 
kelt őszi vetések felzárkó-
zására optimális időszak 
napjai azonban meg vannak 
számlálva: az Erzsébet nap-

ja körül esedékes télies epi-
zód, ha kissé késve is, a friss 
előrejelzések szerint már 
közeleg. A kontinens északi 
része felett felhalmozódott 
nagy mennyiségű hideg le-
vegő első hulláma decem-
ber első napjaira térségünk-
be is megérkezik, várhatóan 
újabb csapadék kíséretében. 
Érdemes a fagyra érzékeny 
kerti növények, a már beta-
karított termés és a szapo-
rítóanyagok téliesítéséről, 
fagy- illetve nedvesség el-
leni védelméről már most 
gondoskodni.

 DEBRECENI EGYETEM, 
 AKIT DTTI. AGROMETEOROLÓGIAI 
 ÉS AGROÖKOLÓGIAI 
 MONITORING KÖZPONT

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

A hőmérséklet és a csapadék alakulása november 3. hetében
maximum átlag minimum csapadék (mm) (Debrecen, H.-B. megye)
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Megyénkbeli 
Primajelöltek
NÁDUDVAR. A háromszáz éves 
munkásságuk elismeréseként 
a nádudvari Fazekas dinasz-
tiát Prima Primissima díjra 
jelölték 2019-ben, „magyar 
népművészet és közművelő-
dés” kategóriában. A jelöltek 
a nádudvari fekete kerámiát 
világhírűvé tevő Fazekas csa-
lád alkotó tagjai: Fazekas La-
jos, István, Erzsébet, Ferenc, 
ifjú István, Gergely és dr. Vi-
szokay Kornél.

Ez egyben azt jelenti, hogy 
már biztosan Prima díjasok, 
de a három közül egyedüli 
hajdú-bihari jelöltként esé-
lyesek a végső győzelemre 
is. Sőt a közönségdíjra is! 
Szavazni SMS-ben lehet rá-
juk a +36-70 707-7000 alap-
díjas telefonszámon decem-
ber 4-ig. A Fazekas dinasztia 
sms-kódja a 26, s az érvényes 
voksoláshoz, csak a számot 
szükséges beírni az üzenetbe. 
Ráadásul a szavazók közt egy 
Mercedes-Benz CLA személy-
gépkocsit is kisorsolnak.  ML

Feltérképezik két helyen 
is a munkaerőpiacot
DERECSKE. A város önkor-
mányzata vezetésével kon-
zorcium alakult. Ennek 
célja a berettyóújfalui és a 
derecskei járásban működő 
foglalkoztatási partnerség 
létrehozása, amely az abban 
érdekeltek bevonásával és 
együttműködésével a térség-
ben érdemben képes hoz-
zájárulni a foglalkoztatás, 
valamint a foglalkoztatható-

ság szintjének emeléséhez. 
A projektben felmérték a két 
járás munkaerőpiaci helyze-
tét, az eredmények alapján 
az együttműködésben részt-
vevők jóváhagyásával foglal-
koztatási stratégiát és akció-
tervet határoztak meg. Ennek 
megvalósításához 760 millió 
forint képzési és foglalkozta-
tási támogatás is hozzájárul.
 HBN

Harmadik állomásán  
az interkulturális tárlat
A vándorkiállítás a 
helybeli művészek 
alkotásaival egészült ki 
Bagamérban.

BAGAMÉR. A Nyíradonyi járás 
nyolc települését járja be az 
interkulturális tárlat, har-
madik állomáshelyén, Baga-
mérban, novemberben nyolc 
helyi alkotó is csatlakozott a 
kiállításhoz. Zimányi Alajos 
grafikái, Kerekes Sándor fafa-
ragásai, Elekné Rózsa Erzsé-
bet és Szabó Gyuláné gobelin-
képei, Somogyi László Gábor, 
Pénzes Józsefné, Stumpf Fe-
renc, Gyenge Tamás festmé-
nyei csatlakoztak a kultúrák 
közti kommunikációt előse-
gítő interkulturális képzőmű-

vészeti tárlathoz. A megnyi-
tón a helyi általános iskola 
harmadikos osztálya tartott 
néptáncbemutatót, majd Er-
dős Tibor polgármester kö-
szöntője után Tulipán Csilla 
mentor nyitotta meg a kiállí-
tást. A kiállító roma, svéd, ro-
mán és magyar nemzetiségű 
festő- és szobrászművész, 
népi iparművészekhez csat-
lakozó helyi alkotókat Nagy 
Zoltánné méltatta. A közön-
ség nagy örömmel szemlélte 
Balogh József, Boros Dorina, 
Petru Comisarschi, Dobosné 
Hajdu Anikó, Vasiuti Doru, 
Hanzel Róbert, Tord Lyse-
ving, Milák Róbert, Christea 
Mircioane és Tímár Márk al-
kotásait a bagaméri művelő-
dési házban.  TULIPÁN CSILLA

Asztalfoglalás:

06-30-985-8886

VASÁRNAPI
SVÉDASZTALOS 
EBÉD 2500 Ft/fő,
előre foglalás esetén: 

2200 Ft/fő.

Play Pub Étterem
Debrecen, Szent Anna utca 14.

1130 –1430

óráig

353785

Debrecen, Kossuth u. 21. - Tel.: +36 (52) 410-802
WWW.CSOKONAISOROZO.HU

Ingyenes parkolási lehetőség!

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRT YA

Étterem

Névnapi és Születésnapi meglepetésünk!
A névnapjukon vagy születésnapjukon érkező vendégeink

ingyen fogyaszthatják el főételüket, 
ha minimálisan 2 fő kíséretében étkeznek!

További részletekért érdeklődjön éttermünkben!

358389

HIRDETÉSEK

A DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT.

pályázatot ír ki a „Régi Vigadó Étterem és Terasz 
bérbeadása” tárgyában.

A „Részletes Felhívási Dokumentáció” átvehető 2019. november 29. és 
december 06-a között, hétköznapokon, 9:00–12:00-ig a Debreceni 
Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatói titkárságán. 
A dokumentáció díja: 25.000 Ft+áfa. 
Területbejárás: 2019. december 03-án, 10:00 órakor. A területbejáráson törté-
nő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött (Debreceni Gyógyfürdő Kft. ügy-
vezető igazgatói titkárság, 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. tel.: 52/514-110)
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10. 12:00 óra.

A � zetés feltételei és módja:
A dokumentáció árát a Debreceni Gyógyfürdő Kft. OTP Banknál vezetett 
11738008-20243036 számú számlájára átutalással, vagy a helyszínen a fő-
pénztárba szükséges be� zetni. Az átutalási bizonylatot és a pályázó elektro-
nikus levelezési címét, a dokumentáció átvételekor át kell adni a titkárságon. 
Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:
Csorba Róbert gazdasági igazgatótól 

(tel.: 52/514-115)
csorba@aquaticum.hu 36

22
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Ahol mindenről lehet beszélni
A fiúkat és lányokat 
más-más témák ér-
deklik a felvilágosító 
órákon.

DEBRECEN. Szülőként egyik 
fontos feladatunk a gyerekek 
szexuális felvilágosítása, ám 
sok esetben ez a téma tabu-
nak számít a családokban. A 
gyerekek viszont kíváncsiak, 
szeretnének többet tudni, így 
ha nem a felnőttektől, az in-
ternetről és egymástól szerzik 
be az információkat, melyek 
sok esetben falsak.

Kungler-Hajzer Gabriella 
szülésznő és férje Kungler Ist-
ván Ákos tűzoltó, mentős ezt 
megelőzvén karitatív módon 
tart felvilágosító órákat álta-
lános iskolai felső tagozatos 
diákoknak. 

– Érdeklődő, nyitott, őszin-
te kamaszlányaink vannak, 
így a téma nálunk folyama-
tosan aktuális. Már egészen 
kicsi koruktól, életkoruknak 
megfelelően foglalkoztunk az 
emberi test részeivel, felépí-
tésével, működésével, sokat 
rajzoltunk és a meséken ke-
resztül próbáltuk beilleszteni 
a beszélgetéseinkbe, játéka-
inkba az őket érdeklő kérdé-
seket. Pár évvel ezelőtt Anna 
lányunk osztályában, az ak-
kor 11-12 éves gyerekeknek 
tartottam első alkalommal 
foglalkozást. Körbeültünk, 
beszélgettünk az osztályte-
remben. Meséltem nekik, 
és rajzoltunk a szerelemről, 
higiéniáról, biztonságról. Ez 
egy meghatározó élmény volt 
az életemben. Kérdéseikből, 
válaszaikból vagy éppen a 
hallgatásukból rájöttem arra, 
hogy mennyi minden érdek-
li ezt a korosztályt, meny-

nyi mindenről lenne még jó 
beszélgetni. Akkor eldön-
töttem, hogy szeretnék még 
ilyen alkalmakon részt venni, 
és segíteni őket, szülőként 
és szakemberként egyaránt – 
mesélt a kezdetekről Gabi, aki 
szerint fontos, hogy közelebb 
kerüljünk a kamasz korosz-
tály gondolataihoz, és tudjuk 
segíteni a fejlődésüket.

Nem a szex a fő téma
A szülésznőhöz idén június-
ban csatlakozott a férje, hogy 
egy debreceni általános iskola 
8. osztályában immár nemek 
szerint ketté bontva, beszél-
gessenek a gyerekekkel. 

Gabriella szakmájából adó-
dóan pontosan tudja, hogy mi 
érdekli a lányokat, akik meg is 
nyílnak neki és ha nincsenek 
ott a fiúk, akkor kényesebb, 
személyesebb problémákat is 
meg tudnak beszélni. Kung-
ler István szerint a fiúkkal 
is akkor lehet hatékonyan 
foglalkozni, ha nincs lány a 
teremben, ide értve a tanárt 
is. Teljesen más problémáik, 
más kérdéseik vannak, mint a 
lányoknak. 

– Mikor az óratervet elké-
szítjük, természetesen fi-
gyelembe kell venni, hogy 
hány évesek a gyerekek, és 
nem ugyanarról beszélge-
tünk az ötödikesekkel, mint 
a nyolcadikosokkal, a közép-
iskolásokról nem is beszélve, 
hiszen soknak közülük már 
meg volt az első együttléte. 
Nem kifejezetten a szexuális 
együttlét a fő téma ezeken a 
foglalkozásokon. Korosztály-
nak megfelelően beszélünk 

az anatómiáról, a higiéniá-
ról, a fertőző betegségekről, 
védekezésről, abortuszról, 
szülésről, párkapcsolatokról, 
ismerkedésről, a szórako-
zóhelyek veszélyeiről, arról 
hogy mi normális és mi nem 
az ágyban, és természetesen 
még sok olyan téma felme-
rül, ami az adott korosztályt 
érintheti, illetve foglalkoztat-
ja – mondta Kungler István. 
Felesége hozzátette: ebben az 
életkorban a hormonális vál-
tozások, a testi és lelki káosz 
kérdéseket vet fel a fiatalok-
ban, érdeklődőbbek lesznek a 
téma iránt. Személyiségüktől 
függően tájékozódási lehető-
ségeket keresnek, kutatnak. 
– A tömegkommunikáció 
mindenkit megtalál, de saj-
nos szűretlenül. Amit tenni 
tudunk az az, hogy felhívjuk 
a figyelmüket az információk 
helyes szelektálásának je-
lentőségére – hangsúlyozta a 
szülésznő.

Más-más megközelítés
Gabi a lányoknál négy szín 
szerint osztja fel a témákat. A 
kék blokk a víznek a színe, eb-
ben a témakörben beszélnek 
a testi higiéniáról, az intim 
térről, menstruációról, a test-
képről, illetve életmódtaná-
csokat ad. A piros blokk a sze-
relem színe, a szerelemről, 
az első együttlétről, a fogam-
zásgátlásról, a biztonságról. A 
zöld blokk a méregnek a szí-
ne, itt kap helyet hangsúlyo-
zottan a drogprevenció, be-
szélgetnek az alkoholizmus, 
a dohányzás elleni küzdelem 
jelentőségéről. A szakember 

továbbá felhívja a figyelmü-
ket az éjszakai élet veszélye-
ire, a szexuális abúzusokra, a 
testi, lelki bántalmazásra és 
a segítségkérés lehetőségei-
re. Végezetül a sárga blokk a 
napnak, az életnek a színe. 
Ebben a blokkban arról be-
szélgetnek, hogy ha tudato-
san, okosan élik az életüket, 
akkor az előzőleg megbeszélt 
veszélyek ellenére az élet, a 
párkapcsolat, egy csodálatos 
dolog tele örömökkel.

István az interaktív foglal-
kozás keretében először az 
anatómiáról, a nemi jellegek 
kialakulásáról, a higiéniáról, 
az alsó ruházat jellegéről (mi-
ért fontos a hűtés?) beszélget 
a fiúkkal. Felhívja a figyelmet 

az önvizsgálat (anatómiai el-
térések, betegségek) fontos-
ságára, illetve megbeszélik, 
kihez fordulhatnak a prob-
lémájukkal. Szóba kerülnek 
a szexuális úton terjedő be-
tegségek, de terítékre kerül 
a droghasználat, a lányokkal 
való ismerkedés színterei 
vagy épp az elutasítás. Beszél-
nek arról, hogy hasznos-e az 
önkielégítés (meg kell, ismer-
je a testét), tisztázzák, hogy 
mikor érett egy kapcsolat a 
szexre. Szó esik arról, hogy 
mitől lesz jó az együttlét, il-
letve hogy ami a hálószobá-
ban történik, az nem tartozik 
a haverokra. Beszélnek a ku-
darcokról és ezek kezeléséről, 
a fogamzásgátlásról (kinek 
a feladata) és arról, ha mégis 
baj van mit tehetnek.

S mi a legfontosabb üzene-
te ezeknek az előadásoknak? 
– A férjemmel egyetértve 
mindketten arra kérjük a fi-
atalokat, hogy legyenek to-
vábbra is érdeklődő, kritikus 
és igényes internetfelhaszná-
lók. Olvassanak a témában, 
kérdezzenek, kérjenek segít-
séget, információt. Merjenek 
kérdezni, elsősorban a csa-
ládtól, a pedagógusoktól és 
a szakemberektől – mutatott 
rá Kungler-Hajzer Gabriella. 
Férje három lány édesapja-
ként szeretné, ha gyerme-
kei olyan fiatalemberekkel 
kerülnének majd közelebbi 
kapcsolatba, akik képesek 
tiszteletet érezni egy nő 
iránt, és tudnak felelősség-
teljesen viselkedni az élet 
bármely színterén.  
 PÁLFI-TÓTH ZOÉ

Tabuk 
nélkül

Gyerekneveléssel kapcso-
latban nem szoktam jövő-
beli kijelentéseket tenni, 
mert nem tudhatom, hogy 
éppen abban az életsza-
kaszban miként fogok re-
agálni az adott helyzetek-
re. Abban azonban biztos 
vagyok – hiszen jelenleg is 
így teszek –, hogy minden 
kérdésére nyitott leszek és 
válaszolok. Mert vallom, 
hogy nem lehetnek tabuté-
mák gyerek és szülő között! 
Egyszerűen nem megenge-
dett. Még akkor sem, ha ké-
nyelmetlen, tenyérizzasztós 
kérdések kereszttüzébe ke-
rülünk. Hisz ki másban bíz-
hatna leginkább a gyermek, 
ha nem a szüleiben? Kivel 
legyen őszinte az ember, ha 
nem a saját vérével? Mind-
egy, hogy a születésről, 
haláról vagy épp az együtt-
létről van szó. A gyermek 
ugyanis kíváncsi a világ 
dolgaira. Ha azonban nem 
mer a szülőtől kérdezni, 
vagy a felnőtt elbagatelli-
zálja a számára kellemetlen 
kérdést, akkor a gyerek to-
vább kutat és más forrásból 
szerzi meg az információt. 
Ha a szexről van szó, példá-
ul kézenfekvő a pornó, ami 
a 12-13 évesen gyerekeknél 
hatalmas károkat okozhat. 
Honnan tudhatná, hogy 
az amit lát, torz és a való-
ságtól teljesen elrugaszko-
dott? Ha azt szeretnénk, 
hogy lányaink magabiz-
tos, nem könnyen kapha-
tó felnőtté, fiaink pedig a 
nők tisztelőjévé váljanak, 
beszéljünk. Mindenről…  
 PÁLFI-TÓTH ZOÉ

Ha nem a felnőttektől, az internetről szereznek információt a diákok  ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK.COM

Ne legyen 
tabutéma!
DEBRECEN. A legtöbb szülő azt 
gondolja, a biológiatanár, 
esetleg az iskola pszichológus 
teljes mértékben felvilágo-
sítást tud majd nyújtani a 
tinédzser számára szexuális 
kérdésekben. 

Természetesen a szülők 
számíthatnak a szakemberek 
támogatására, de nem sza-
bad elfelejteni, hogy a gyer-
meknek a szülői támogatás 
a legfontosabb. Fontos, hogy 
otthon is kapjon a gyermek 
tájékoztatást intim témában. 
 HBN

A tömegkommu-
nikáció mindenkit 
megtalál, de saj-
nos szűretlenül. 
KUNGLER-HAJZER GABRIELLA

Nem ugyanarról 
beszélgetünk az 
ötödikesekkel és a 
nyolcadikosokkal.
 KUNGLER ISTVÁN ÁKOS

75 ÉVE

Köszönjük 
az előfizetői 

hűséget!

AZ OLVASÓK 
SZOLGÁLATÁBAN!

75 ÉV 75 AJÁNDÉK

A játékban csak természetes személyek vehetnek részt – kivéve a Mediaworks Hungary Zrt. dolgozói és azok közvetlen 
hozzátartozói. A nyeremény készpénzre nem váltható. A játékban csak az újságból kivágott eredeti szelvénnyel lehet részt 
venni. A nyereményeket terhelő adókat, illetékeket a kiadó fizeti. Aláírásommal elfogadom a Mediaworks Hungary Zrt. adat-
védelmi szabályzatát és  hozzájárulok ahhoz /  nem járulok hozzá* ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus 
levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Mediaworks Hungary Zrt. a marketing akcióiról történő tájékoztatást küldjön 
részemre. A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabály-
zatot megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény át-
adása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje. Adatvédelmi tájékoztató: http://
mediaworks.hu/hu/contetnt/adatvedelem
Részletes játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok

Aláírás:                    
Dátum:                     

JÁTÉKSZELVÉNY
Mi volt a Hajdú-bihari Napló napilap elődjének a neve, mely 75 évvel ezelőtt jelent meg?

   Nép Szava        NÉPLAP
Név:                         Cím:                      
Tel.:  
A borítékra írja rá: 75 ÉV 75 AJÁNDÉK
Beérkezési határidő: 2019. december 13. Sorsolás: 2019. december 16. 12 óra

Játsszon a Hajdú-bihari Napló szüle-
tésnapi játékán és nyerje meg a fődíjat 
vagy a többi értékes nyeremények 
egyikét!
Válaszoljon a játékszelvényen feltett 
kérdésre, töltse ki a játékszelvényt és 
küldje be szerkesztőségünk címére!

BEKÜLDÉSI CÍM:
4024 DEBRECEN, 
DÓSA NÁDOR TÉR 10.

BEÉRKEZÉSI IDŐ: 
2019. DECEMBER 13.
A játékban csak érvényes napilap előfizetéssel rendelkező 
személyek játszhatnak!

NYEREMÉNYEK:
1 db LG SMART LED TELEVÍZIÓ
10 db 20.000 Ft-os Wasabi utalvány  
15 db 10.000 Ft értékű MediaMarkt utalvány 
20 db 10.000 Ft-os HungaroSpa utalvány 
20 db 10.000 Ft értékű Fórum vásárlási utalvány   
9 db 5.000 Ft értékű ajándékkosár 

361156

HIRDETÉS
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Félmillió forint értékű 
adományt kaptak 
DEBRECEN. Vér- és infúzióme-
legítő eszközt adományozott 
az FAG Magyarország Ipari 
Kft. a Debreceni Egyetem 
Bőrgyógyászati Klinikájának.

Az új készülék az égési osz-
tályon ápolt betegek gyor-
sabb és biztonságosabb terá-
piáját teszi lehetővé.

– Az égett betegek ellátása 
nagyon eszköz-, anyag- és 
költségigényes, ezért nagy 
szükség van minden támoga-
tásra, felajánlásra. A hatékony 
ellátáshoz nélkülözhetetlen a 
vér- és infúziómelegítő, és bár 
a klinika rendelkezik ilyen be-
rendezéssel, de nincs elegen-
dő, különösen akkor, amikor 
sok súlyos beteg fekszik az 
égési osztályon – fogalmazott 

az adományátadón Remenyik 
Éva, a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központ Bőrgyógyá-
szati Klinika igazgatója.

A félmillió forint értékű 
eszközt Szabó Péter, az FAG 
Magyarország Ipari Kft. ügy-
vezető igazgatója adta át. 
Juhász István, a Bőrgyógyá-
szati Klinika professzora úgy 
véli, a berendezés elsősorban 
az égett betegek ellátásában 
jelent segítséget, de a daga-
natos betegek műtéteinél is 
használják majd – olvasható 
az unideb híradásában. Az 
égési osztályon évente 250-
300 felnőtt beteget gondoz-
nak, továbbá évente 20-30 
égési sérült gyerek műtéti el-
látásában vesznek részt. HBN

Modern környezetben a fogorvosi ügyelet
Új helyen működik to-
vább a fogorvosi ügye-
let vasárnaptól.
DEBRECEN. A Szent Anna utca 
11. szám alatti rendelők he-
lyett – új helyen, korszerű és 
betegcentrikus környezetben 
működik tovább a fogorvosi 
ügyelet a cívisvárosban. De-
cember elsejétől hétvégén és 
ünnepnapokon reggel fél 8-tól 
délután fél 2-ig a Rákóczi utca 
7. szám alatt található ren-
delőben várják a betegeket.

– A Debreceni Egyetem 
Alapellátási és Egészség-
fejlesztési Intézetnek sok 
lába van, melyből az egyik 
az ügyeleti szervezés. A fel-
nőtt háziorvosi július elsejé-
vel egy teljesen új, modern 
helyszínen várja a betegeket, 
mint ahogy a gyermek házi-
orvosi ügyelet is megújult, s 
bár ugyanabban az épület-
ben, de egy másik helyiség-
ben, új gépparkkal áll a kis 
betegek rendelkezésére. Ez 
a harmadik pillérünk, azaz 
a felnőtt fogorvosi ügyelet, 
amivel azt mondhatjuk, hogy 
fél éven belül Debrecen teljes 
ügyeleti rendszere megújult 
– fogalmazott Papp Csaba, a 

Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Debreceni Alapel-
látási és Egészségfejlesztési 
Intézetének igazgatója a szer-
dai sajtótájékoztatón.

Minőségi ellátás
Széles Diána elmondta, 
nemcsak Debrecenből, de az 

egész régióból érkeznek pá-
ciensek a cívisvárosba. – A 
Szent Anna utcai fogorvosi 
ügyeleten elég mostoha kö-
rülmények voltak. Felmér-
tük, milyen felújítást kellene 
eszközölni ahhoz, hogy mi-
nőségi körülményeket tud-
junk nyújtani, azonban mi-

vel igazából az az épület nem 
fogászati szakellátásra és 
alapellátásra van kitalálva, 
nem érné meg felújítani, így 
más megoldás után kellett 
néznünk. Dr. Neuwirth Gá-
bornak köszönhetően a Rá-
kóczi utca 7. szám alatt egy 
olyan minőségi ellátást tu-

dunk a debrecenieknek adni, 
ami párját ritkítja. A Fórum 
Dental Fogászat Debrecen 
orvosi rendelőjében, – ahol 
magánrendelés zajlik – mo-
dern eszközökkel hétvégén 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) által finanszí-
rozott ügyeleti ellátásra lesz 

lehetőség – fűzte hozzá az 
alpolgármester. Papp Csa-
ba közölte, a fogászat terén 
nemcsak alapellátást bizto-
sítanak, hanem szakellátást 
is, így december elsejétől a 
szájsebészetet és a paradon-
tológia is ebben a rendelőben 
kap majd helyet.

Fontos az időpont
Dr. Neuwirth Gábor sze-
rint nehéz helyzetben volt 
az ügyelet, a finanszírozási 
keretek ugyanis nem tették 
lehetővé, hogy egy olyan 
szintű ellátási környezetet 
tudjanak kialakítani, mint 
amilyen a Rákóczi utcai ren-
delőben található. – Ez azért 
egyedülálló, mert mi nem te-
szünk különbséget az OEP és 
a magánellátás között – fűzte 
hozzá a fogorvos. Hangsú-
lyozta: az OEP által finan-
szírozott ellátás hétvégén 
és ünnepnapokon szigorú-
an betartva fél 8-tól fél 2-ig 
tart, vagyis 1 óráig minden 
páciensnek be kell jelentkez-
nie – e-mailben, telefonon, a 
weboldalon vagy a rendelő 
recepcióján –, különben nem 
fog beférni az ingyenes ellá-
tásba. PÁLFI-TÓTH ZOÉ

A magánrendelőben az  OEP által finanszírozott ellátásra lesz lehetőség  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

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

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

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!

33
93

96

Hirdessen Ön is tematikus termékünkben!

35
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Ajándék 

FOGFEHÉRÍTÉS AKCIÓ
karácsonyra

Dr. Horai Zsolt
FOGORVOS

DIVINUS FOGÁSZAT
www.divinus-fogaszat.hu

+36 (20) 945-7198, +36 (52) 510-976

KERTVÁROSI FOGÁSZAT
www.fogszerviz.hu

+36 (20) 945-7198
355940

 (Nagytemplom mellett)

Tel.:  (52) 413-115, 
(52) 530-517

nap-debrecen.gyongypatikak.hu
E-mail: nappatika@vipmail.hu

elleettt))

1155,,, 
5177

patikkaakk..hhuu
mail.hhuuu
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Vérnyomás-, vércukorszint-mérés!

Defibrillátor van a patikában!
Facebook: NAP Patika – Debrecen

Az év minden napján!
Nyitva: 8.00–22.00

ÜGYELETI DÍJ NÉLKÜL!

Debrecen, Hatvan u. 1.

35
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Nap Patika

359859
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 Akkor is szidtak, amikor nyertünk... Ez nem 
most kezdődött, hozzászoktam. 

Az Újpest futballcsapatának szerb vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics harcos típus, nem futamodik 
meg a kihívások elől, és töretlenül hisz benne, hogy a lila-fehérek megindulnak fölfelé a tabellán 

7.
A DVSC futballcsapata de-
cember 7-én 17 órától a Buda-
pest Honvéd ellen játssza az 
év utolsó találkozóját a Nagy-
erdei Stadionban. Szerdán 10 
órától már megvásárolhatók 
a belépők a jól megszokott 
helyeken: online, a www.
nagy erdeistadion.hu oldalon, 
valamint a DVSC Ajándék-
boltban. Érdemes elővétel-
ben megvásárolni a jegyeket, 
hisz akkor olcsóbban lehet 
belépőhöz jutni.

Neves japán 
mester érkezik
KARATE. Neves japán karate-
mester tart edzést Debrecen-
ben: a DEAC Shotokan kara-
te-szakosztálya november 
29-én, pénteken ismét ven-
dégül lát egy kiemelkedő ok-
tatót a tokiói Honbu Dojo-ból. 
Sensei Tanaka Shinji (7. Dan 
SKIF) este hat órától tart 
edzést a Debreceni Egyetem 
Sporttudományi Oktatóköz-
pontjának (DESOK) csarno-
kában. A rendezvényen bárki 
részt vehet, aki rendelkezik 
bármilyen fokozattal Shoto-
kan karatéban.

„Jogos volt a kizárásuk”
A DEAC előnye csök-
kent az Ózd eredmé-
nyeinek törlésével, de a 
döntést helyesnek véli 
Kondás Elemér.

LABDARÚGÁS. Az NB III. Keleti 
csoportjában az elmúlt hét-
végén érdekes eredmény szü-
letett: a Tállya hazai pályán 
29–0-ra gyalulta le az Ózdot. 
A tállyaiak már az első félidő-
ben 17 góllal vezettek, s a má-
sodik játékrészre sem álltak 
le. Az Ózd a kialakult kilátás-
talan sportszakmai helyzet 
miatt ifistákkal, többnyire 16 
éves játékosokkal állt ki.

Huszonkilenc gól
Ezt követően az MLSZ kizárta 
az ózdiakat a bajnokságból, az 
indoklás szerint: „a sportszer-
vezet a bajnokság nevezési és 
részvételi feltételeként elő-
írt köztartozás-mentességét 
hivatalos igazolások eredeti 

példányainak benyújtásával 
igazolni nem tudta, továbbá 
a Bozsik-programban való 
részvételi, versenyeztetési 
kötelezettségének nem tett 
eleget”.

A borsodiak eredménye-
it tehát törölték, így a DEAC 
őszi, 4–0-s győzelmét is elle-
nük.

– Az előttünk álló, listave-
zető Füzesgyarmat szintén 
legyőzte őket, de közvetlen 
riválisaink közül a Cegléd, 
a Jászberény és a Tiszaújvá-
ros ikszelt velük – mondta 
az egyetemi együttes veze-
tőedzője, Kondás Elemér. 
– Ezáltal ezek a gárdák most 
közelebb kerültek hozzánk. 
Hátrányosan érintett ben-
nünket a döntés, és elvették 
a gólszerzőinktől a találato-
kat. Ennek ellenére azt mon-
dom, semmi értelme nem 
volt annak, hogy gyerekeket 
játszattak a felnőttek között: 
felküldték őket a vágóhídra, 

és kaptak 29 gólt. Ennek nem 
volt sportértéke. Most, hogy 
megsemmisítették az ózdiak 
eredményeit, ismét mi va-
gyunk a leggólerősebb csapat 
a mezőnyben. Úgy vélem, jo-
gos volt az Ózd  kizárása, nem 
lett volna tiszta így folytatni 
a pontvadászatot, hogy gye-
rekek szerepelnek náluk – fo-
galmazott a tréner.

A DEAC vasárnap 13 órától 
éppen a „29 gólos” Tállya SE-t 
fogadja az Egyetemi Sportte-
lepen.

Kitűnő körülmények
– Szeretnénk az utolsó idei 
fordulóban is győzni, az-
zal szépen zárhatnánk ezt a 
fél évet, s így lenne kerek a 
szereplésünk. Ha sikerülne 
nyernünk, akkor a DEAC kis 
híján 75 százalékosan teljesí-
tene az ősszel. Akkor elége-
dettek lehetnénk, a második 
helyen fordulhatunk, és nem 
szakadnánk le az éllovastól, 

emellett a Magyar Kupá-
ban is szépen szerepeltünk. 
Nyilván az első fordulóban 
nehezebben ment, voltak 
kondícionális problémáink, 
de idővel összeálltunk. Ami-
kor elkezdtük a munkát a 
nyáron, maximálisan beleáll-
tunk. Mondtam a srácoknak, 
csak az vállalja, aki szintén 
ugyanígy tesz. Az egyetem-
nek és a kancellár úrnak pe-
dig köszönettel tartozunk, 
hogy megfelelő körülménye-
ket biztosítanak számunkra. 
A fiúk fogékonyak voltak a 
munkára, jó volt az edzések 
látogatottsága, hiszen ne fe-
ledjük, amatőr labdarúgásról 
beszélünk! Sokan délelőtt 
dolgoznak, tanulnak, ám 
így is tudunk heti hat edzést 
vezényelni a társaság nagy 
részének. Nyilván az NB III. 
más jellegű feladatot ad, mint 
az élvonal, ennek igyekszünk 
eleget tenni – nyilatkozta 
Kondás Elemér.   TN

Urbin Péter (fehérben) a rutinos labdarúgók közé tartozik az egyetemi csapatban  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A körülményekhez képest jól van
Julian Nagelsmann, az 
RB Leipzig vezetőedző-
je bizakodva nyilat-
kozott Gulácsi Péter 
állapotáról.

LABDARÚGÁS. A Gulácsival ki-
álló RB Leipzig szerdán hazai 
pályán kétgólos hátrányból 
állt fel a Benfica ellen a Baj-
nokok Ligája csoportkörének 
5. fordulójában, így a német 
csapat biztosan ott lesz a 
nyolcaddöntőben. A magyar 
válogatott kapus azonban 
megsérült, amikor a vendé-
gek második gólja előtt Carlos 
Vinícius fejbe térdelte. Gulá-
csit néhány perccel később le 
is kellett cserélni.

Mindenre emlékszik
A mérkőzés után Julian 
Nagelsmann, a lipcseiek ve-
zetőedzője szót ejtett Gulácsi 
állapotáról is.

„Péter a körülményekhez 
képest jól van. Jól reagált 
az elsődleges vizsgálatokra, 

mindenre emlékezett, vala-
mint úgy tűnik, nem tört el az 
arccsontja, illetve repedésnek 
sincs nyoma. Ám a fejre min-
dig oda kell figyelni, mert akár 
nagyobb, tartós probléma is 
kialakulhat. Holnap még to-
vábbi vizsgálatok várnak rá”  
– mondta a szakember.

Az F csoport rangadóján a 
Barcelona két góllal fektette 

két vállra a német Borussia 
Dortmundot, ezzel bebizto-
sítva az első helyét a kvartett-
ben. Mivel az Inter győzött 
Prágában, feljött a második 
helyre, és van esélye arra, 
hogy a dortmundiak előtt to-
vábbjusson.

A címvédő Liverpool nem 
boldogult hazai környezet-
ben az olasz Napolival, csak 

egyszer sikerült feltörnie a 
taljánok védelmét Mertens 
vezető gólja után, így maradt 
a döntetlen.

Mivel a Szoboszlai Domi-
nikkal felálló Salzburg nyert 
a belga Genk ellen idegenben, 
az osztrákok az utolsó körben 
ki-ki meccset játszanak hazai 
pályán a Poollal a továbbjutá-
sért.  HBN

A pillanat, amikor Gulácsi Péter megsérült  FOTÓ: AFP

Szabó Kornél (26) és a DEAC pénteken újra a jégen  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

„Bikaverés” után most 
a Brassó következik
JÉGKORONG. Nem volt könnyű 
helyzetben a DEAC együtte-
se az Acélbikák elleni szerdai 
visszavágó előtt az Erste Ligá-
ban. Nemcsak a három meg-
határozó játékos állandósuló 
hiánya, hanem az újvárosi 
találkozón nyújtott gyengécs-
ke játék miatt is. Volt is némi 
aggodalom a lelátón, de akik 
hallották a cívisek csatakiál-
tását az öltözőben, azok jóval 
bizakodóbban néztek az ösz-
szecsapás elé. 

A kiválóan hokizó, az em-
berelőnyöket hatékonyan ér-
tékesítő egyetemisták maga-
biztosan győzték le a komoly 
játékerőt képviselő dunaúj-
városi együttest (6–3, gólok: 
Novotny(2), Léránt, Essery, 
Kuleshov és Berta, illetve Ma-

zurek, Turcotte és Somogyi). 
Ezzel nemcsak visszavágtak 
a hétfőn elszenvedett vere-
ségért, de vissza is előzték a 
riválisukat, sőt maguk mögé 
utasították az FTC-Telekom 
csapatát is. 

Pénteken 18.30-tól már ér-
kezik a következő félelmetes 
ellenfél, a Brassó.

David Musial vezetőedző 
így nyilatkozott a meccs után: 
„Többször is elmondtam már, 
hogy maradjunk távol a bün-
tetőpadtól. Nem szeretünk 
emberhátrányban játszani, 
hiszen ezzel nagyon sok ener-
giát égetünk el. Pozitív volt, 
hogy ezúttal emberelőnyben 
is jól tudtunk játszani, és csa-
patként sikerült a mai mecs-
cset megnyerni.”  HBN

Három felkészülési 
meccset is játszik a Loki
KÉZILABDA. Négy DVSC Scha-
effler-játékos részvételével 
megkezdődik szombaton Ja-
pánban a világbajnokság, ám 
az élet idehaza sem áll meg. A 
Loki az egyhetes pihenő után 
hétfőn újra edz, az itthon ma-
radottak napi két tréninggel 
készülnek a folytatásra.

Az utánpótlás játékosokkal 
kiegészülő Debrecen három 
nem nyilvános edzőmérkőzé-
sen is pályára lép: november 
29-én 15.30-kor az NB I.-es 
újonc Szt. István SE csapatát 
fogadja a Hódosban, decem-
ber 5-én, csütörtökön 14.30-
kor Békéscsabán lép pályára, 

majd december 12-én, csütör-
tökön 15 órakor az Eszterházy 
SC lesz az ellenfél a Hódos-
ban.

A vb-ről hazatérő játéko-
sokkal kiegészülve utazik 
december 20-án Nagybányá-
ra a csapat, ahol a házigaz-
da, a Kolozsvár, illetve az 
EHF Kupa csoportkörében 
is érdekelt Magure Cisnadie 
(Nagydisznód) társaságban 
szerepel kétnapos felkészü-
lési tornán. Aztán jön az év 
utolsó tétmeccse, december 
29-én, vasárnap 20 órakor a 
Szombathely érkezik a cívis-
városba. HBN

Fontos, hogy a 
labdarúgóink fo-
gékonyak voltak a 
közös munkára. 
KONDÁS ELEMÉR

Szerdai eredmények
E csoport
Liverpool–Napoli 1–1 (Lovren, ill. Mer-
tens)
Genk–Salzburg 1–4 (Samata, ill. Daka, 
Minamino, Hvang Hi Csan, Haaland)
F csoport
Barcelona–Dortmund 3–1 (L. Suárez, 
Messi, Griezmann, ill. Sancho)
Slavia Praha–Inter 1–3 (Soucek, ill. L. 
Martínez 2, R. Lukaku)
G csoport
Zenit–Lyon 2–0 (Dzjuba, Ozdojev)
RB Leipzig–Benfica 2–2 (Forsberg 2, ill. 
Pizzi, Carlos Vinícius) 
H csoport
Valencia–Chelsea 2–2 (Soler, Wass, ill. 
Kovacic, Pulisic)

DVSC: két hét – négy meccs!
Két hét alatt három bajnoki és 
egy kupameccs vár a DVSC-re.

36
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A kispestiek elleni mérkőzésre jegyelővétel: online a 
www.nagyerdeistadion.hu weboldalon és a DVSC ajándék-

boltban. Elővételes jegyvásárlásnál 20 százalék a kedvezmény a 
mérkőzés napjához képest. Internetes vétel esetén a jegyár változatlan.

November 30., szombat 15 óra 45 perc: Zalaegerszeg–DVSC
December 4., szerda 12 óra: Dorog–DVSC (MK) – 16 közé jutásért
December 7., szombat 17 óra: DVSC–Bp. Honvéd – (őszi hazai záró)
December 14., szombat 17 óra: Kaposvár–DVSC

Sorrendben:

HIRDETÉS
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Előfordul, hogy lépni kell
Kókai Dávid szerint 
edzőként azért tevé-
kenykednek, hogy a 
versenyzőiket a céljaik 
eléréséhez segítsék.

ÚSZÁS. Hosszú Katinka három
szoros olimpiai bajnok úszó 
szakított edzőjével, Petrov Ár
páddal, akivel 2018 nyara óta 
dolgoztak együtt – robbant a 
hír szerdán. A magyar klasszis 
közleményben tudatta a dön
tése okát, az Iron Lady nem 
finomkodott, szerinte Petrov 
nem nőtt fel a feladathoz. 

„Az idei világbajnokságon 
megingott a bizalmam az 
edzőmben, mert úgy érez
tem, hogy nem akarja annyira 
a győzelmet, mint én. Árpiról 
az együtt töltött idő alatt szá

momra kiderült, hogy nem 
tud felnőni a feladathoz. Több 
figyelmet vártam tőle szak
mailag és emberileg is, ezért 
nincs visszaút. Az olimpiai 
felkészülés hajrájában nem 
vállalhatom fel még egyszer 
azt a terhet, hogy valakit a há
tamon vigyek” – írta Hosszú 
Katinka, aki továbbá kijelen
tette, egyedül készül fel a to
kiói ötkarikás játékokra.

Alkalmazkodni kell hozzá
Lapunk kíváncsi volt egy 
olyan helyi szakember vé
leményére az ügyről, aki 
szintén egy világklasszissal 
dolgozik együtt. – Katinka tu
datossága és határozottsága 
rendkívül tiszteletre méltó, 
biztos vagyok benne, hogy 
pontosan érzi és tudja mire 
van szüksége a további fejlő
déshez. A körülötte dolgozó 

szakembereknek képesnek 
kell lenniük alkalmazkod
ni hozzá, és a közös célokat 
szem előtt tartva, maximális 
odaadással dolgozni. Edző
ként azért tevékenykedünk, 
hogy a versenyzőinket a célja
ik eléréséhez hozzásegítsük, 
többnek kell lenniük velünk, 
mint nélkülünk. Ha ez nem 
teljesül, ilyen magas szinten 
lépni kell, ettől még minden 
résztvevő egyformán értékes, 
de más felállásban talán min
denki jobban tud majd érvé
nyesülni. A közösen szerzett 
tapasztalataik csak tovább 
építették őket, nagyon sok 
sikert kívánok mindkettőjük
nek a folytatáshoz – nyilatkoz
ta a Naplónak Kókai Dávid, a 
Debreceni Búvárklub uszo
nyosúszó szakosztályának 
vezetője, többek között Se
nánszky Petra edzője.

A korábban Svájcban dol
gozó Petrov Árpád az In
dex megkeresésére reagált 
emailben. „Keményen dol
goztunk, Katinka mindent 
megtett a vízben, én pedig 
próbáltam képességeimhez 
mérten segíteni a parton, 
aminek az eredménye hat vi
lágbajnoki és egy Európabaj
noki cím lett” – fogalmazott a 
szakember, majd azt is hoz
záfűzte, hogy ő lesz Katinka 
legnagyobb szurkolója Tokió
ban és az olimpia után is.

Sós Csaba szövetségi kapi
tány is megszólalt az ügyben. 
„Nekünk az a legfontosabb, 
hogy Katinka védje meg 
olimpiai bajnoki címeit To
kióban, e tekintetben pedig 
nem féltem őt, hiszen mindig 
eléri a célját” – olvasható a 
kapitány véleménye az nso.
hun.  SZADÓ
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Hosszú Katinka búcsút intett edzőjének, egyedül folytatja FOTÓ: NEMZETI SPORT/TÖRÖK ATTILA

Fekete Gergőék ismét pont nélkül maradtak  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Nem bírtak el Benedek 
Tibor tanítványaival
VÍZILABDA. Háromgólos ve
reséget szenvedett a DVSE 
vízilabdacsapata az OB I. 8. 
fordulójában, szerdán este a 
Debreceni Sportuszodában. 
Az Újpest már a találkozó 
elején előnybe került, melyet 
taktikus játékkal végig őrizni 
is tudott, s végül megérde
melt, 13–10es sikert aratott 
– számolt be róla a klub hon
lapja. 

Nagy iramban kezdődött 
a találkozó, félidőben 9–6ra 
ment az UVSE. Fordulás után 
is Benedek Tibor alakulata 
dominált, úgy tűnt, el is dőlt 
a meccs, 12–7et mutatott az 
eredményjelző a fővárosiak 
javára. Miroslav Bajin tanítvá
nyai azért meghúzták a végét, 
igaz, csak szépítésre futotta.

A DVSE szombaton 16 órá
tól Tatabányára látogat.  HBN

Bejutott a legjobb nyolc 
közé a kupában az Újfalu
FUTSAL. Az NB II. Nyugaticso
portjának listavezetője, a TFSE 
ellen vívott kupameccset az 
MVFC idegenben szerdán este. 

Meglepetésre a hazaiak 
szereztek vezetést, de hamar 
helyreállt a világ rendje, fél
időben már az Újfalunál volt 
az előny, 2–1. A szünet után 
kapaszkodott a hazai gár
da, de hiába, a címvédő Me

zeiVill végül 5–2re megnyer
te a találkozót, és bejutott a 
legjobb nyolc közé.

Nem sok ideje maradt a re
generálódásra az újfaluiaknak, 
hiszen pénteken már bajnoki 
vár rájuk, 18.30tól a hetedik 
helyezett Dunaferr együttese 
látogat az éllovas otthonába, 
a Pálfi István Rendezvénycsar
nokba.  HBN

Más felállásban 
talán mindenki 
jobban tud majd 
érvényesülni. 
KÓKAI DÁVID

Interjú Kovács Zol-
tánnal, az EXIM 
Észak-Alföld régió 
képviseletvezető-
jével

Mi az EXIM szerepe a hazai kkv-k 
életében?
Az EXIM a magyar exporthitelezés-
sel és exporthitel-biztosítással fog-
lalkozó bank és biztosító stratégiai 
intézménypárosa, mely idén ünnep-
li fennállásának 25. évfordulóját 
és elsődleges célja, hogy a nemzeti 
külkereskedelem növeléséhez és tá-
mogatásához biztosítsa a szükséges 
pénzügyi eszközrendszert. Kiemelt 
feladatunk továbbá, hogy a hazai vál-
lalkozások számára az unión kívül 
és belül egyaránt olyan környezetet 
teremtsünk, amelyben biztonságos 
feltételekkel képesek exportálni. Te-
vékenységünk tehát az egyik legfon-
tosabb pillére a magyar exportőrök 
külhoni sikereinek: képessé tesszük 
a vállalkozásokat, hogy sikeresek 
tudjanak lenni az exportpiacokon. 
2016 és 2017 között a magyar cégek 
árbevétele átlagosan 3,3 százalékkal 
nőtt, míg az EXIM ügyfélportfólióra 
vetítve ez az érték 4,6 százalék.
Olyan széles termékspektrumot ala-
kítottunk ki, amivel strukturáltan és 
flexibilisen tudjuk lefedni az egyedi 
igényeket a hitelektől a garanciákon át 
a biztosításig. A vállalkozások egyedi 
igényeire szabott megoldások kialakí-
tásával lehetőségünk van olyan finan-
szírozást biztosítani, ami nemzetközi 

környezetben versenyképes, és piaci 
körülmények között nem lemásolható. 
Ha exportról van szó, a teljes érték-
láncban gondolkodunk: nem csak 
az exportáló vállalkozások számára, 
hanem azok beszállítóinak finanszí-
rozására is testreszabott konstrukci-
ókat alakítottunk ki; sőt, azon cégek 
esetében is megoldással szolgálunk, 
akik a jövőbeli külpiacra lépést a nö-
vekedési stratégia következő mérföld-
köveként tekintik.
Portfóliónk legnagyobb része az ex-
port-előfinanszírozáshoz, valamint a 
jövőbeni export érdekében megvaló-
suló fejlesztések finanszírozásához 
kapcsolódik. Az export-előfinan-
szírozást nagyon széles értelemben 
vesszük figyelembe, beleértjük a ki-
szállítást, teljesítést megelőző beru-
házásokat és magát a termelési folya-
mat finanszírozását is.

Milyen finanszírozási konstrukció 
áll a még nem exportáló vállalko-
zások rendelkezésére?
2017-ben jelentősen átalakítottunk 
egy korábban, még 2015-ben beve-

zetett, a versenyképességet javító 
hitelkonstrukciót annak érdekében, 
hogy feltételrendszere még inkább 
igazodjon a vállalkozások igénye-
ihez, továbbá kiszámítható, fix és 
kedvező kamatozást biztosítsunk 
azoknak a hazai kis- és középvál-
lalkozásoknak, akik beszállítóként 
aktívan szerepet vállalnak a ma-
gyar export növekedésében, vagy 
a jövőben tervezik a külpiacra tör-
ténő kilépést. Így indult - az euró-
pai uniós támogatási szabályokkal 
összhangban, magyar állami támo-
gatással - az EXIM Jövő Exportőrei 
Hitelprogramja.
A program keretében kidolgozott 
hitelkonstrukciók a vállalkozások 
nemzetközi versenyképességének 
hosszú távú fejlődéséhez biztosíta-
nak pénzügyi forrást és elsősorban 
azokat a kkv-kat kívánjuk vele elér-
ni, amelyek a hazai hozzáadott érték 
dinamikus növelésével, innovatív 
tevékenységükön keresztül jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak Ma-
gyarország gazdasági növekedésé-
hez. Ebben a folyamatban stratégiai 
szerepe van a kormány fejlesztési po-
litikájában is kiemelt fontosságú fel-
dolgozó- és gépipari, valamint egyéb 
termelő ágazatokban működő kis- és 
középvállalatoknak.

A beruházási célok megvalósítá-
sát vagy a forgóeszköz finanszí-
rozást szolgálja a program?
Mindkettőt. A mindennapi likvidi-
tás finanszírozásán túl tartós forgó-
eszköz hitel is rendelkezésre áll; a 
szintlépéshez szükséges fejlesztések 
megvalósításához pedig beruházási 
hitelkonstrukció. Mindezeken felül 

– például gépbeszerzésre - lízing for-
májában is igénybe vehető. 
Amellett, hogy a finanszírozható hi-
telcél széleskörű, nagyon fontosnak 
tartom kiemelni azt is, hogy egyes 
konstrukciók részletes feltételeinek 
kialakításában is a vállalkozások igé-
nyei köszönnek vissza. 
A beruházási hitel akár 15 éves fu-
tamidőt is lehetővé tesz és igényelhe-
tő egyenletes, vagy a cég működési 
sajátosságaihoz és a beruházáshoz 
igazodó, egyedileg kialakított vissza-
fizetési ütemezéssel is. Forgóeszköz 
finanszírozás esetében rulírozó és 
nem rulírozó hitel is elérhető; előb-
bi esetben 2 éves, míg utóbbi, nem 
rulírozó hitelek esetében pedig akár 
5 éves futamidővel. A fix kamatozás 
pedig a hosszú távú kiszámíthatóság 
és tervezhetőség biztonságával támo-
gatja a stabil fejlődést. 

Mekkora a fix kamat mértéke? Ez 
változhat a futamidő alatt?
Nem, a hitel kamata természetesen a 
teljes futamidő alatt változatlan! En-
nek mértékét - tekintettel arra, hogy 
a kereskedelmi bankokon keresztül 
elérhető és az EXIM által refinanszí-
rozott termékről van szó -, a finan-
szírozást nyújtó pénzintézet, az ügy-
fél számlavezető vagy finanszírozó 
bankja határozza meg az vállalkozás, 
az ügylet és az esetleges kockázatok 
mély megismerése alapján. Egyéb 
felmerülő díjak tekintetében - mint a 
szerződéskötési díj, kezelési költség 
vagy rendelkezésre tartási jutalék 
-, szintén a hitelt folyósító pénzinté-
zet hirdetményei az irányadóak. Azt 
azonban feltétlenül kiemelném, hogy 
az idén folyósított forinthitelek 1,88%, 

az euró alapú hitelek 1,65% átlagos 
kamaton kerültek folyósításra, illetve 
rögzítésre a teljes futamidőre vonat-
kozóan.  
A program keretében kialakított 
konstrukciók az EXIM honlapján fel-
tüntetett pénzintézeti partnereink 
bármelyikénél elérhetők, így első sor-
ban azt javasoljuk a vállalkozások-
nak, hogy náluk, a banki kapcsolat-
tartón keresztül érdeklődjenek. 
Számos esetben segítjük személyesen 
is a vállalkozásokat a hiteligényléssel 
kapcsolatos folyamatban, gyakran 
előfordul például, hogy én magam is 
elkísérem az ügyfeleket a bankjuk-
hoz és megosztom a tapasztalataimat 
annak érdekében, hogy közösen, az 
üzleti igényhez leginkább illeszke-
dő finanszírozásban részesüljenek. 
Amennyiben az érdeklődők igényt 
tartanak az EXIM tanácsadására, 
képviselőink az ország 12 városában 
állnak a rendelkezésükre, elérhető-
ségeik pedig megtalálhatóak a www.
exim.hu weboldalon. 

Hol található az EXIM helyi iro-
dája?
Irodánk Debrecenben a Petőfi tér 10. 
szám alatt, a Nagyállomás mellett, az 
Iparkamara régi épületében található. 
Előzetes időpont egyeztetése a meg-
adott elérhetőségeinken lehetséges.

A Jövő exportőreit is támogatja az EXIM

KOVÁCS ZOLTÁN  
elérhetősége:

Tel.: +36 30 724-6327
E-mail:  

kovacs.zoltan@exim.hu
www.exim.hu

349439
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Whitney-től 
Streisandig...
Veres Mónika „nika”

A Nagytemplomi Ad-
venti koncertek kere-
tében nagyzenekaros 
koncertet ad Veres Mó-
nika „Nika” december 
2-án 19 órától a Debre-
ceni Református Nagy-
templomban. Az est 
vendége Heincz Gábor 
„Biga” lesz.

Veres Mónika „Nika” 
gyerekkora óta hazánk 
egyik legkülönlegesebb 
és legkiemelkedőbb női 
hangja. Idén 22 éve van 
a zenei pályán, melynek 
során több szakmai elis-
meréssel díjazták elő-
adói munkáját. 

2000-ben az év felfe-
dezettje kategóriában 
eMeRTon díjat kapott, 
majd 2011-ben Fonog-
ram díjat. 2012-ben a 
The Voice című tehet-
ségkutató műsor leg-
jobb női hangja lett, ezt 
követően A dal című 
műsor döntőjéig jutott. 
2013-tól több ismert te-
levíziós, zenés műsor 
szereplője volt. Musi-
calben elsőként az 56 
csepp vér előadásban 
kapott főszerepet.

DALLAM-
keresőA kő lelke

PaPP TíMea

Papp Tímea különleges 
kavicsképeit már harma-
dik alkalommal tekint-
hetik meg a Debreceni 
Ifjúsági Házban, ezúttal 
december 2-án 17 órától. 
Mint mindig, a művész ez 
alkalommal is új képekkel 
készült. 

Évzáró 
fotókiállítása
Világjáró klub

Dr. F. Tóth Árpád a Világ-
járó Klub vezetője nyitja 
meg azt az évzáró fotóki-
állítást, melyet november 
30-án 15 órakor rendeznek 
az Élettudományi Galéri-
ában. A tárlaton kiállítók: 
F. Tóth Lelle, dr. Juhász 
Lajos, prof. dr. Kappel-
mayer János, dr. Kubassek 
János, dr. Makleit László, 
dr. Nagy Attila, dr. Novák 
László. A kiállítást január 
31-ig láthatják az érdeklő-
dők.

Festőművész 
kiállítása
Maksai jános 
fesTőMűVész
A Holló László-díjas fes-
tőművész alkotásaiból 
december 1-jén, (vasár-
nap) 11 órakor nyílik tárlat 
az Elméleti Galériában. 
A kiállítást megnyitja dr. 
Vitéz Ferenc művésze-
ti író, költő, a Debreceni 
Református Hittudomá-
nyi Egyetem docense. A 

tárlat szintén január 31-ig 
látogatható.

Kép-plasztikák
Wrábel erzsébeT

Pályája során hol moz-
galmasabb, olykor szinte 
organikus, hol pedig tár-
gyilagos, néha már szinte 
szikár, de mégis mindig 
érzékeny és fegyelmezett 
formaalakítás jellemzi 
kép-plasztikáinak építé-
sét. Wrábel Erzsébet maga 
így mutatja be tevékeny-
ségét: „Képeim össze-
téveszthetetlenek, kife-
jezési formájuk és sajátos 
színviláguk egyedi. Min-
dig is érdekelt az anyagok 
sokfélesége, és a bennük 
rejlő lehetőség. Szeretek 
kísérletezni. Legfőkép-
pen az anyagok textúrája 
és faktúrája vonz. Alko-
tásaim ötvözik a textil-, a 
szobrász- és a festőművé-
szetet.”

A tárlat
Wrábel Erzsébet kiállítása 
december 4-én 9.30-
kor nyílik a Kölcsey 
Központ Bényi Árpád 
termében.

Fehér VÁSZON

 Hős lovagregény
Óriásölő Margaret címmel mutatja be új produkcióját vasárnap 10 órakor a Vojtina Bábszínház. 
Az élő zenés, bábos hőstörténet, lovagregény, amely az iskolás közönségnek szól a bátorság-
ról, az önazonosságról és a történetmesélés erejéről.  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

KÖNYV-
jelző

Mostoha sors
PeTra HuloVá

A narratív monológ formájá-
ban megírt regény nélkülözi 
a kerettörténetet, központi 
figurája egy sikeres másod-
vonalbeli írónő, aki erotikus 
ponyvaregényeket ír. Az ő 
gondolatfolyama tárul elénk 
egy véget nem érő monológ-
ban élete fájdalmas csomó-
pontjaival, személyes válsá-
gával. A borgőzös, keserédes, 
áradó szövegben nehezen vá-
lik szét jelen és múlt, valóság 

és álom, megtörtént és elkép-
zelt, tudatos és tudattalan, 
reflexív és ösztönös. Ebben 
az állandó szürkés ködben a 
tárgyak, a jelenségek és a tör-
ténések lebegnek, elveszítik 
kontúrjaikat, és egymásba ol-
vadnak, átjárhatóvá válnak.

Drága gyermek
roMy HausMann

Ez a thriller viharként söpört 
keresztül Németországon, 
6 hónapja a bestseller listák 

élvonalában van, a sikerét az 
őrületes eladási adatokon túl 
az is mutatja, hogy mind az 
olvasók, mind a kritikusok 
odavannak érte, és már a meg-
filmesítési jogai is elkeltek. Ez 
a regény megváltoztat min-
dent, amit eddig a thrillerekről 
tudtál vagy gondoltál…

ELŐRENDELÉSI AKCIÓ:

RENDEL JE MEG A WWW.LAPCENTRUM.HU OLDALON!

3920 Ft4900 Ft helyett
    most

VILÁGGAZDASÁG ADÓ 2020
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL

ELSŐKÉNT:
a piacon a teljes joganyag

ELSŐ KÉZBŐL: 
adótörvények és indoklásu k
a Pénzügyminisztérium
szakembereinek tolmácsolásában

ELSŐRANGÚAN:
a legnagyobb adótanácsadó és
könyvvizsgáló cégek szakmai 
értékelésével

356518

Vár a 2020/2021-es tanévben 
is az idén 70 éves Péchy!
A PÉCHY Debrecen egyik nagy 
múltú, diákcentrikus, piacké-
pes tudást nyújtó iskolája. 
Intézményünk teljes képzési kínálata az 
építőiparhoz kapcsolódik, ahol elsősor-
ban középfokú szakmai végzettséggel 
rendelkező építőipari, épületgépészeti 
és faipari szakembereket képzünk. Az 
itt végzett diákok közül sokan váltak 
szakmájuk híres és elismert képviselő-
jévé itthon és külföldön egyaránt. A kö-
zeljövőben az iskola teljes körű homlok-
zatfelújításon és nyílászárócserén esik 
át. Emellett tanműhelyeinket, oktatási 
eszközparkunkat folyamatosan meg-
újítjuk, fejlesztjük.

A kor kihívásainak megfelelően 
szakmai képzésünkbe bevonjuk a gaz-
dálkodó szervezeteket. A duális képzés 
keretében nemcsak a nyári gyakorlat 
alkalmával, hanem évközi gyakorlaton 
is megismerkedhetnek tanulóink a vá-
lasztott szakmájuk valós lehetőségei-
vel. Szoros kapcsolatot ápolunk több 
céggel is (Hunép, Dryvit Profi , Gulyás 
Tüzép, Tüzépker, Bosch, Tigáz, Degép, 
Vaillant, Geberit, Leier, JAf Holz, Sel-
laton, Szigtech, stb.), akik szakmai 
előadásokkal, bemutatókkal, gyakorlati 
foglalkozásokkal, tanári továbbkép-
zésekkel segítik munkánkat. Képzé-
si kínálatunkban mindig igyekszünk 
megfelelni a piac elvárásainak. Ennek 
megfelelően a magasépítő, a műemlék-
fenntartó és az épületgépész technikus 
képzés mellé az utóbbi években beve-
zettük a mélyépítő, a faipari, az útépítő 
és fenntartó technikus, a létesítményi 
energetikus és a dekoratőr képzéseket. 

Az iskola nagy fi gyelmet fordít a 
nyelvoktatásra. Az angol vagy német 
idegen nyelvet diákjaink sávos rend-
szerben tanulják, a saját szintjüknek 
megfelelő csoportban. Támogatjuk 
tanulóink kéthetes külföldi intenzív 
nyelvtanulását is. Az idegen nyelv és 
a szakmai ismeretek bővítésére kivá-
ló lehetőség a már 2004 óta meglévő 
németországi kapcsolat, melynek ke-
retében évente háromhetes szakmai 
gyakorlaton vesznek részt építész ta-
nulóink egy ottani képző központban. 
Az idegen nyelv fontosságát szem előtt 
tartva indítjuk a 9. évfolyamon a nyelvi 
előkészítős osztályt, melyben magas 
óraszámban tanulhatnak nyelvet tanu-
lóink.

Végzett diákjaink közel fele szakmai 
ismeretük bővítése érdekében szakirá-
nyú felsőfokú intézményekben tanul to-
vább, ahol nagy előnyt jelent a szakmai 
tantárgyak ismerete. Azok közül, akik 
munkába állnak, sokan felnőttoktatá-
sunk valamely képzésére iratkoznak 
be. Az építőiparhoz köthető végzettség-
re a munkaerőpiacnak nagy szüksége 
van, ezért a tanulmányok ideje alatt is 
megkeresik tanulóinkat a cégek. Az el-
helyezkedés lehetősége nagyon jó akár 
a tervezésben, a kivitelezésben, a ke-
reskedelemben.
A 2020/2021. tanévtől technikumként 
működünk tovább. Az itt megszerzett 
technikusi vizsga várhatóan egyben 
szakmai érettségi is, mely emelt szintű. 
Ennek megfelelően egyenes az út az 
egyetemekre.

Cím: 4024 Debrecen, 
Varga u. 5.

Tel.: 52/531-892, 20/465-9093
e-mail: 

info@pechy-debr.sulinet.hu
honlap: www.dszcpechy.hu 

TÉMATÁMOGATOTT MEGJELENÉS362015

Induló képzéseink 2020/2021. 
tanévben:
9. évfolyam, nappali tagozat

● Magasépítő technikus 
   (nyelvi előkészítő) 
● Magasépítő technikus
● Mélyépítő technikus 
● Faipari technikus 
● Épületgépész technikus 

Ha érettségivel rendelkezel, 
akkor se hagyd ki iskolánkat!
Érettségire épülő szakképzésünk 
vár nappali vagy esti tagozaton.

● Magasépítő technikus
● Mélyépítő technikus
● Útépítő, vasútépítő és 
   fenntartó technikus
● Faipari technikus
● Épületgépész technikus
● Dekoratőr

Mi szeretnél lenni? Mérnök? 
Középvezető? Építési vállalkozó? 
Válaszd a PÉCHY-t!

HIRDETÉSEK
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Kalandos szülinap az 
Egyesült Államokban
A fiatal világutazó, Jani 
útja most az „ígéret 
földjére” vezetett. 
EGYESÜLT ÁLLAMOK. A haj-
dúböszörményi születésű 
Kapus János pár hónappal 
korábban kipipálhatta egyik 
bakancslistás álmát, s elutaz-
hatott az Amerikai Egyesült 
Államokba, egybekötve 26. 
születésnapjával. A Naplónak 
elmondta, már a következő 
nagyobb állomáson gondol-
kodik, mivel számtalan or-
szág van, ahova el szeretne 
még jutni. 

– Nem tudom melyik telje-
sül be leghamarabb, de fejben 
már nagyon készülök Afriká-
ba. Nagyon szeretnék részt 
venni egy szafaritúrán, ahol 
szinte testközelből vehetem 
szemügyre a vadonélő álla-
tokat, illetve Európán belül 
nagy vágyam eljutni Rómába, 
a történelmi háttere miatt, 
valamint Norvégia is a hőn 
áhított országok között sze-
repel, ahol szeretném a saját 
szememmel látni az északi 
fényt – sorolta Jani, aki hoz-
zátette, imádja felfedezni a 
világot, s célja, minél több ne-
vezetes helyszínen megfor-
dulni. – Ez a szenvedélyem, 
bárhova és bármikor elutaz-
nék – viccelődött.

New York és San Francisco
Az első naptól kezdve bérelt 
autóval utaztak a különböző 
helyszínekre, máshogy költ-
ségesebb lett volna a közle-

kedés. – Minden városban 
megnéztük a kötelezőket, il-
letve New Yorkból repülővel 
utaztunk át Los Angelesbe, 
ahol bérelt kocsival közleked-
tünk. A három hét alatt több 
mint hatezer kilométert tet-
tünk meg autóval – idézte fel 
Jani, majd hozzátette, olyan 
érzése volt az egyes nagyvá-
rosokban, mintha már járta 
volna ott. 

– Mintha egy amerikai film-
ben lettem volna, például a 
bronz bikaszoborról A ran-
diguru című film jutott az 
eszembe, vagy a Rodeo Dri-
ve-ról a ’90-es évek Micsoda 
nő! című romantikus mozi-
jának híres jelenete ugrott 
be. A sok állomás közül New 
York és San Francisco volt 
a legnagyobb hatással rám. 
Leírhatatlan és felejthetetlen 
élmény volt sétálni az „égig 
érő” felhőkarcolók között, 
aminek a gondolatától mai 
napig kiráz a hideg. Nagyon 
fontolgatom, hogy visszame-
gyek több napra csak New 
Yorkba, s bejárom a várost. 
San Francisco pedig gyönyö-
rű, teljesen elvarázsolt és 
ámulatba ejtett. Megvan min-
dene: tengerpart, zöld parkok 
és tiszta, gyönyörű szép vá-
rosrészek. Ha az élet úgy hoz-
ná, hogy kiköltöznék az álla-
mokba, akkor kizárólag San 
Francisco mellett döntenék. 
Egyszerűen beleszerettem, 
eddig a legszebb város, ahol 
jártam – mondta határozottan 
a 26 éves fiatal, aki kiemelte 

rengeteg mexikói, valamint 
európai, ázsiai és afrikai él az 
USA-ban, olyan mintha a vi-
lág egy gyűjtőközpontja len-
ne, szinte nem is találkozott 
olyan amerikaival, aki „igazi” 
jenki lenne.

A kaszinó ásza
Elmesélte, hogy a Las Vegas-i 
útjuk során a Westgate Ho-
telben szálltak meg, ami az 
utazásuk alatt a legszínvona-
lasabb és legdrágább szálloda 
volt, ahol korábban rengeteg 
filmet forgattak, illetve abban 
a hotelben a világ egyik leghí-
resebb énekese, Elvis Presley 
adott telt házas koncerteket.
 – Las Vegasban kipróbáltam 
a kaszinót, ahol öt dollárból 
sikerült csinálnom kerek 80 
dollárt, amit rögtön ki is vál-
tottam. Sőt, este tíz óra körül 
láttam egy öreg nénit oxigén-
palackkal a kezében, aki le-
ült egy játékgép elé játszani 
a kaszinóban, majd másnap 
reggel mikor mentem le reg-
gelizni az idős néni még min-
dig ott nyomkodta a gépet – 
nevette Jani.

Megfizethető
Az utazásuk során olyan ne-
vezetes helyeket is útba ej-
tettek, mind a Grand Canyon, 
Calicot, a kaliforniai szellem-
várost, a Yosemite Nemzeti 
Parkot, ahol megnézték a 
több mint 60 méter magas 
mamutfenyőket, valamint 
Arizona és Nevada államok 
határán egy nagy teljesít-
ményű vízerőművet, a Hoo-
ver-gátat. 

– Amerika semmivel sem 
drágább, mint a nyugat-eu-
rópai országok. Sőt, vannak 
turkálók, melyekben csak 
márkás cuccokat árulnak, 
méghozzá pár ezer forintért. 
A szuvenírek viszont nagyon 
drágák, például egy kisebb 
kulcstartó átszámítva több 
mint kétezer forintba kerül 
– emlékezett vissza Jani, aki 
kitért ételekre is, melyek vi-
szonylag olcsók voltak, de 
hozzáfűzte, ha egészségeset 
akarunk enni azt meg kell 
fizetni. – Az amerikai „tradi-
cionális” konyháról az a baj, 
nincs jó véleményem, mert 
a marhasteakeken és ham-
burgereken kívül igazából 
semmilyen más étellel nem 
találkoztunk. Gyorséttermek 
voltak minden sarkon vagy 
olasz, mexikói étkezdék, illet-
ve még a híres angol séf Gor-
don Ramsey vendéglőjének 
egyikébe ülhettünk volna be – 
panaszkodott Jani, aki reméli 
következő útjáig nem kell egy 
évet várnia.  NAGY DÓRA

Jani a hollywoodi hírességek sétányánál a híres popsztár, Michael Jackson 
csillagánál „kért” egy fotót FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

A kép Las Vegasban készült, amin a párizsi Eiffel-torony másolata és a Paris Las Vegas Szálloda látható

349417

HIRDETÉS
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277. feladatKeresztrejtvény

277

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.

277. feladat

Kezdőknek, 277. Haladóknak, 277. Megfejtések, 246. számú feladat

Sudoku

8 6 5

7 1 2

1 5 6 7 3 8 9

6 8 4 2 7

4 9

2 9 4 8 5

5 8 6 9 4

3 4 9 6

6 2 7 3

6 8 7

9 5

8 1

4 8

9 5 2 3

3 4 9 6

7 9 1 3

5

7 1 8

7 3 8 9 2 6 5 1 4

2 6 4 1 5 7 9 3 8

5 9 1 8 3 4 6 2 7

3 1 7 6 4 9 2 8 5

6 4 5 2 8 1 3 7 9

9 8 2 5 7 3 4 6 1

8 5 3 4 1 2 7 9 6

1 2 6 7 9 5 8 4 3

4 7 9 3 6 8 1 5 2

9 3 2 6 8 4 7 5 1

6 4 8 1 7 5 2 3 9

1 5 7 2 9 3 8 4 6

8 6 1 3 2 9 5 7 4

7 9 3 5 4 8 1 6 2

5 2 4 7 6 1 3 9 8

3 8 6 9 1 7 4 2 5

4 7 9 8 5 2 6 1 3

2 1 5 4 3 6 9 8 7

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 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   22.00

CHARLIE ANGYALAI  
 118 perc/Akció, kaland, 

vígjáték 
• 4DX 2D (hang: magyar) 17.30 
   20.00 22.30 
• 2D (hang: magyar) 14.30 17.00 
  19.30 
• 2D (hang: angol; nincs felirat) 
   22.00

EGY ESŐS NAP NEW YORKBAN  
 92 perc/Romantikus vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 20.00

HALÁLOD APPJA  
 90 perc/Horror, thriller 

• 2D (hang: magyar) 22.30

JÉGVARÁZS 2  
 103 perc/Animációs családi 

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

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 22.30

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

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR  
 152 perc/Horror 

• 2D (hang: magyar) 21.45

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

• 2D (hang: magyar) 17.20 22.30

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: magyar) 14.00

MAKACSUL
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A MÁSIK
HELYRE
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É

GÖRÖG
EREDETÛ
FÉRFINÉV
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...SZÓ,
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TEMPUS
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MEGA-
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KIS CSOMÓ
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...-MÓG,
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PETÕFI
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A SORBAN
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CSÓNAK-
LAPÁT

TÁRGYRAG

SZINTÉN
NEM

A
LÁBAIHOZ
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ÁLL!

BAJUSZT
IGAZÍT

MÓKÁZNI
KEZD!
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ASZIK

NEM JÖN
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JOULE

MEGFEJTÉS
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RÉSZE
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ESZKÖZ

KÓRHÁZI
RÉSZLEG

...GÉZA,
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ESZME,
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Ö
FÉLSZ!
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ZSÍRBAN
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NEWTON

KIJEVBEN
SZÜLETETT

A feladvány Emily Dickinson 
gondolatát rejti.

HAJDÚ-BIHARI

2019. november 27., szerda:
gépi számsorsolás:
1, 8, 11, 13, 21, 23, 34
kézi számsorsolás: 
5, 12, 13, 18, 21, 22, 24
Nyeremények:
7 találatos szelvény 1 db volt, 
nyereménye 144 947 185 Ft. 
A 6 találatosokra 274 530; az 
5 találatosokra 5285 ; a 4 talá-
latosokra 1125 forintot fizetnek. 
Következő jackpot: 40 millió Ft
Az adatok tájékoztató jellegűek!

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 27., szerda:
2, 7, 9, 12, 17, 24, 25, 30, 31, 32, 42, 
44, 47, 60, 65, 67, 69, 70, 76, 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

Felnőttorvosi ügyelet: (Debreceni Alapellátási 
és Egészségfejlesztési Intézet)  
Telefon: 52/404-040, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – klinika volt I-es sebészet 
épületében fogadják a betegeket.  
Rendelkezésre állás folyamatos (0–24 óráig).
Gyermekorvosi ügyelet: (Debreceni Alapellá-
tási 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

Ügyeletek

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
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BEST FM 

2019. november 29., péntek

francia–belga akciófilm 3.50 G.I. Jane 
 Amerikai akciófilm

 04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
05.55 ATV START 08.35 START plusz 
09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00 
ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ékszer 
TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó 17.00 
Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A nap hí-
re 18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes be-
széd 20.30 AradiVarga Show  21.30 
Columbo  23.00 ATV Híradó 23.40 
Hazahúzó 00.35 Élő építészet – 100 hí-
res épület a világból 00.45 Kultúrtipp 
00.50 A világ teteje 

05.30 Teleshop 05.30 Teleshop 
06.00 Jóbarátok  06.25 Jóbará-
tok  06.50 Jóbarátok  07.15 Jóba-
rátok  07.45 Jóbarátok  08.10 Jó-
barátok  08.35 Agymenők  09.05 
Agymenők  09.25 Szívek szállodá-
ja  10.25 Szívek szállodája  11.25 
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 mentalista  
18.05 Castle  19.00 Castle  20.00 
200 első randi  21.00 A Karib-tenger 
kalózai: Holtak kincse  00.00 Dumb 
és Dumber – Dilibogyók   

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

12.00–14.00 Déli kívánságműsor Giná-
val 14.00–18.00 Best FM Délután (Mű-
sorvezető: Pálóczi Józsi) Benne: hírek, köz-
lekedési információk, traffipax-informáci-
ók, játékok, programajánlat (Tourinform 
ajánlatok) 16.57 Helyi hírösszefoglaló, 
sporthírek, tőzsdehírek 18.00–20.00 
Best FM kívánságműsor Mv.: Szilágyi 
Ilona (Kívánságvonal: 500-540, SMS-
Viber-szám: 30/933-1046) 20.00–
24.00 DISCO*S HIT Bárány Attilával 
24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Köz-ügy – háttérmagazin 
(ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 9.45 Haj-
rá – sporthírek (ism.) 9.55 Siker (ism.) 
10.05 Képújság 15.20 Kirakat 15.25 
DVSE–UVSE vízilabda-mérkőzés köz-
vetítése felvételről (ism.) 16.35 Stú-
dió Moderna 17.35 Vásárlási műsorab-
lak 17.45 Forgószínpad (Szeged TV) 
18.15 Praktikák magazinműsor (ism.) 
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti 
ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Időjá-
rás 20.20 Csak a Loki – labdarúgó ma-
gazin  20.50 Megyei Tükör – magazin-
műsor (ism.) 21.20 DEAC – Dunaújváro-
si Acélbikák jégkorongmérkőzés közvetí-
tése felvételről (ism.) 23.30 Napszem-
le (ism.) 23.45 Esti Közelkép – háttér-
magazin (ism.) 00.15 Első kézből (ism.) 
00.25 Hajrá – sporthírek (ism.) 00.35 
Siker – gazdasági magazinműsor (ism.) 
00.45 Kirakat 00.50 Képújság

da-világbajnokság előtt 21.15 BL-pén-
tek 22.00 Sporthíradó 22.30 Női lab-
darúgó magazin 23.00 Futsal magazin 
23.30 Jégkorong magazin 23.55 UEFA 
Bajnokok Ligája 01.50 Pecatúra magazin 

6.00 Háttérkép ism  7.00 Híradó 
7.30 Magyarország élőben ism 8.00 Hí-
rek 8.05 Plusz-mínusz ism 8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Szabadfogás ism 

 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásár-
lási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Hát-
térkép ism  12.00 Híradó 12.30 He-
ti terror ism  13.00 Hírek 13.05 Ke-
ménymag ism  14.00 Hírek 14.05 
Csörte ism 15.00 Híradó 15.25 Sport-
hírek 15.30 Őszintén ism 16.00 Hírek 
16.05 Panaszkönyv ism 17.00 Híradó 
17.25 Sporthírek 17.30 Plusz-mínusz 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 Őszintén 20.30 Informátor 

 21.00 Hírek 21.05 Troll  22.00 
Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Euró-
pai híradó 23.00 Hírek 23.05 Magyar-
ország élőben ism 23.30 Paletta 0.00 
Híradó 0.25 Sporthírek 0.30 Európai 
híradó ism 1.00 Hazahúzó

5.00 A jelszó: Világvége 1.  Ameri-
kai akciófilm 6.45 A jelszó: Világvége 2. 

 Amerikai akciófilm 8.30 Tűzrengés 
 Kanadai–amerikai akciófilm 10.20 

Robbanásveszély  Amerikai akciófilm 
12.20 Veszélyzóna  Francia–ameri-
kai akciófilm 14.20 A belleville-i zsaru 

 Francia vígjáték 16.30 Holtidő  
Amerikai akciófilm 18.20 Valerian és az 
ezer bolygó városa  Francia–belga–
német–amerikai kalandfilm 21.00 A ti-
tánok haragja  Amerikai kalandfilm 
23.00 Végképp eltörölni  Amerikai 
akciófilm 1.20 Hét nővér  Angol–

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó  06.40 Ma reggel 07.00 Híradó  
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó  08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 
Híradó  09.13 Ma délelőtt 09.30 Hí-
rek 09.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó  
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 
Életkor 11.00 Híradó  11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Itthon vagy! 12.00 Déli 
harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti 
Sporthíradó  12.52 V4 Híradó 12.57 Ma 
délután 13.00 Híradó  13.13 Ma délután 
13.30 Hírek 13.35 Unió28 14.00 Híradó  
14.16 Ma délután 14.30 Hírek 14.35 Ma-
gyar Gazda 15.00 Híradó  15.13 Ma dél-
után 15.30 Hírek 15.35 Életkor 16.00 
Híradó  16.14 Ma délután 16.30 Hírek 
16.35 Itthon vagy! 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 Életkor 19.30 
Híradó  20.32 Ma este 21.00 Híradó  
21.25 V4 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 
Ma éjjel 22.00 Híradó  22.36 Ma éjjel 
23.00 Híradó  23.20 Angol nyelvű hí-
rek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40 
Orosz nyelvű hírek 23.48 Kínai nyelvű 
hírek 23.53 Ma éjjel 00.00 Himnusz

 05.00 Pecatúra magazin 05.30 Röp-
te magazin 06.00 Lendület magazin 
06.30 Sporthíradó 07.00 Sporthíradó 
07.30 Labdarúgó-közvetítés 09.25 UE-
FA Bajnokok Ligája összefoglaló 09.55 
Forma–1 11.40 FIFA strandlabdarúgó-vi-
lágbajnokság 13.00 Sporthíradó 13.20 
Startfejes magazin 13.55 Forma–1 15.40 
Boxutca 16.05 Sportpercek 16.25 Golf 
magazin 17.00 Sporthíradó 17.15 Puskás 
Akadémia magazin 17.45 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló 18.55 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló 20.00 Női kézilab-

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 Életkerék
07.10 Öt kontinens 

magyar világmagazin
07.40 Ridikül  

női talkshow
08.35 Sorsok útvesztője  

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo – I. évad  

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó 
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta 

magyar dalműsor
13.20 Ízőrzők  

magyar ismeretterjesztő so-
rozat

13.50 Velence magyar emlékei 
ismeretterjesztő sorozat

14.20 A hegyi doktor – II. évad  
német családi filmsorozat

15.15 Végtelen szerelem – 2. 
évad  
török tévéfilmsorozat

16.10 Don Matteo – I. évad  
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
női talkshow

18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
19.30 Fölszállott a páva 2019 
21.45 Róma ege alatt  

olasz életrajzi film
23.25 Kenó 
23.35 Velence magyar emlékei 

ismeretterjesztő sorozat
00.05 Partitúra  

kulturális műsor
01.00 Új idők, új dalai
01.35 Rúzs és selyem

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
10.00 Helen sulija
10.25 Chuggington pályaudvar 
10.35 Dinótalpak
11.00 A nagy ho-ho-ho horgász 
11.05 Misi Mókus kalandjai
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 Igaz vagy hamis
13.20 Ma-ma-mackók
13.30 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
13.55 Umizoomi csapat 
14.20 Apollo és a csodabogarak
14.45 RoboVonatok 
15.00 Szuper Négyes 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

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

apró királysága
16.35 Rozsdalovag 
17.00 Szófia hercegnő 
17.25 Dr. Plüssi 
17.50 Mickey egér játszótere 
18.10 Kutyapajtik 
18.35 RoboVonatok 
18.50 Alvin és a mókusok 
19.15 Dózerkék
19.25 Apollo és a csodabogarak
19.50 Chuggington pályaudvar 
20.00 Hevül a vegyület
20.15 Született szinglik 
20.40 Családmeséink - a családi 

talkshow 
21.05 Én vagyok itt 

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 KölyökKalauz  

Családi magazin
12.30 Fókusz  

Közszolgálati magazin
13.30 A Konyhafőnök VIP – Terí-

téken a sztárok!  
Gasztroreality

16.00 Az én kis családom  
Török filmsorozat

17.10 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz  

Közszolgálati magazin
20.05 A Konyhafőnök VIP – Terí-

téken a sztárok!  
Gasztroreality

22.30 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

23.20 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás

23.55 Jófiúk  
Magyar vígjátéksorozat 
 A kerületben valaki újra védel-
mi pénzt szed, Gyula félti La-
urát és Bernadettet, így ma-
gánakcióba kezdenek, hogy 
megvédjék őket. Eközben Ber-
nadett úgy néz ki, kifogta az 
álompasit, még ha nem is 
mindennapi munkát végez. 
Bencét felfüggesztik egy ko-
rábbi túlkapás miatt.

01.10 Az Év Hotele  
Hotelshow – A legjobb vidéki 
szálláshelyek

01.55 HighLife  
Luxusmagazin

04.05 Ausztrál expressz 

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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A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
pályázatot ír ki

VÁROSFEJLESZTÉSI ÜGYINTÉZŐI 
munkakörének betöltésére.

 A részletes pályáza�  kiírás a www.hajduszoboszlo.eu oldalon 
és a www.kozigallas.gov.hu weboldalakon érhető el. 

A pályázatokat 2019. december 23-ig lehet benyújtani, 
a pályáza�  kiírásban szereplő feltételek melle� . 

A pályáza�  kiírással kapcsolatosan további információt nyújt 
Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helye� es 

az 52/557-323-as telefonszámon. 

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.
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MEGJELENÉS: 
NOVEMBER 30.

YAÁK R T
MAGAZIN

MEGYE   

362040

97
33

26

2019. december 1. (vasárnap) 10.00 óra
Vojtina Bábszínház

vasárnap) 10.00 óra

„Menjünk el a látására!” 
– betlehemes rítusjáték – JÁTSZÓSZÍNHÁZ

2019. december 1. (v

35
00

51Óriásölő Margaret 
– BEMUTATÓ – SZÍNHÁZTEREM

Debrecen, Petőfi  tér 10.
Ételrendelés:

06-52-740-840

Station
Bistro

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

06
Bowling, biliárd, darts, 
csocsó, léghoki, boxgép

35
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Viszonteladók és kivitelezők jelentkezését várjuk!
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b.

Telefon: (52) 501-510, Fax: (52) 501-514
e-mail: katofer@t-online.hu, www.katofer.hu

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 7-16 óra

8%
kedvezmény

Csempe, padlólap, 
csaptelep, zuhanykabin, 
fürdőkád, porcelán-
szaniter, gépészet.

Megyekártyával érvényes. 
Az akció más kedvezménnyel  össze nem vonható!  

A kedvezmény az akciós termékekre, ill. a diszkontüzletben nem érvényes.

Minden, ami fürdőszoba!
Fürdőszobai felszerelések, 
kiegészítők széles választéka. 
Komoly szakmai tapasztalat, 
minőség, versenyképes árak.

Keresse ajánlatainkat!

www.lagunalux.hu • info@lagunalux.hu
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Napló-olvasó: 
A jól informált ember! 

341879

Kedves Előfizetőink!
A 12. NAGYTEMPLOMI ADVENTI KONCERTEK 
sorozat keretében megrendezésre kerülő 
előadásokra – VERES MÓNIKA „NIKA”: 
STAR IS BORN Whitneytől Streisandig dec-
ember 2.; LAKATOS ROBY és a SWING À 
LA DJANGO december 9.; GÁJER BÁLINT: 
SWING KARÁCSONY december 16. – a Napló 
szerkesztőségében (Debrecen, Dósa nádor 
tér 10.) Önök belépőjegyeiket Megyekár-
tyával kedvezményesen vásárolhatják meg 
munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, pénteken 
14.30 óráig; további – nem kedvezményes 
árú – jegyek vásárolhatók: a Fórum Debrecen 
Bevásárlóközpont Camel márkaboltjában, a 
Kölcsey Központban. Online jegyvásárlás 
kezelési költség nélkül: gag.jegy.hu. Figye-
lem! A kedvezményes árú belépőjegyek a 
készlet erejéig állnak rendelkezésre!

Válassza Ön is a Naplót! 
Használja ki előfi zetői 
kedvezményeinket.

34
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HAJDÚ-BIHARI

DECEMBER 2.

DECEMBER 9.

DECEMBER 16.

STAR IS BORN – Whitneytől Streisandig

VERES MÓNIKA „NIKA”
élőzenekaros koncertje

Vendég: HEINCZ GÁBOR „BIGA”

LAKATOS ROBY és

a SWING À LA DJANGO
Vendégek: CSÍK LÁSZLÓ, KOZMA ORSI

GÁJER BÁLINT
SWING KARÁCSONY

Idén már 12. alkalommal 
szervez meghitt Adven-
ti koncert sorozatot a 
Gagmanagement Pro-
dukciós és Reklámiroda,  
a Nagytemplomban.
 
A közönség nagy örömére fi a-
tal tehetségek lépnek fel ez év-
ben a Nagytemplomban, azért 
hogy mindenki számára szeb-
bé varázsolják a karácsonyi 
várakozás időszakát. Különle-
ges nagyzenekaros koncerttel 
készül Veres Mónika „Nika”, 
aki gyerekkora ó ta hazá nk 
egyik legkü lö nlegesebb é s 

legkiemelkedő bb nő i hangja. 
Idé n ü nnepli 22 é ves zenei 
pá lyafutását, karrierje sorá n 
tö bb szakmai elismeréssel 
dí jaztá k elő adó i munká já t, a 
cívisvárosba december 2-án 
érkezik Heincz Gáborral ki-
egészülve. A „swing hercege” 
rajongói is örülhetnek, hiszen 
szintén a Nagytemplomban 
készül hangulatos koncertet 
adni  december 16-án Gájer 
Bálint, akinek neve mindenki 
számára jól ismert; ő a magyar 
„Swing’n Pop” zenei stílus 
meghonosítója és vezéralak-
ja. A karácsonyi várakozást 

tovább fokozza a világhírű 
Lakatos Roby hegedűvirtuóz. 
A Swing á la Django kísérő 
zenekarával, valamint Koz-
ma Orsi és Csík László köz-
reműködésével kiegészülve 
december 9-én élvezhetjük az 
általuk nyújtott felejthetetlen 
zenei élményt. 

Előfi zetőink 
kedvezményesen 

vásárolhatnak jegyet
a Napló-székházban.

Továbbá belépő 
kapható online:

https.//gag.jegy.hu/

Adventi koncertek 
a Nagytemplomban

348919

HAJDÚ-BIHARI

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

06-46-99-88-99
-es telefonszámot! 

Adjon fel apróhirdetést, 
gyászhirdetést, megemlékezést, 
köszönetnyilvánítást 
és keretes hirdetést!
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GYÁSZHÍR A haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Én vagyok a feltámadás és az élet: 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él. 
És aki csak él és hisz énbennem, 
soha meg nem hal.” János 11, 25-27

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett Férjem, Édesapánk, Nagyapánk, Sógorunk és Apósunk,

DR. POGÁNY BÉLA
tanár, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének 

ny. egyetemi docense 

2019. november 16-án, életének 78. évében megpihent. 
Szeretett halottunktól 2019. december 3-án 11.00 órakor 

veszünk végső búcsút a Debreceni Köztemető 2-es számú 
ravatalozó termében a református egyház szertartása szerint. 

Az elhunyt kérésére a virágra szánt összeggel 
a Szegi Piroska Emlékalapítványt kérjük támogatni. 

A gyászoló család

Emléke örökké velünk él.
361864 361882

,,Egész életeden át dolgozva éltél, 
most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. 
Örök álom zárta le drága szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

ELEKES SÁNDORNÉ
Mándi Eszter

az Irinyi János Szakközépiskola volt szakoktatója, 
tanára 

életének 81. évében elhunyt. 

Drága szerettünktől 2019. december 5-én 11.30-kor, 
a református egyház szertartása szerint veszünk végső búcsút, 

a Debreceni Köztemető 1-es számú ravatalozójában. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett férjem, drága édesapánk, nagyapánk, dédapánk,

FODOR FERENC LÁSZLÓ

73 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Szeretett halottunk búcsúztatása 

2019. december 2-án 11.00 órakor lesz 
a Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből 

polgári szertartás szerint.

A gyászoló család
361532

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

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Dr. Oláh Imre

Hajdúböszörmény Város díszpolgárának
gyászszertartásán megjelentek, ravatalára

koszorút, virágot helyeztek el,
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

                                             a Gyászoló család
361650

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

Szeretett halottunk temetése 2019. 12. 03-án 15.00 órakor lesz a
Debreceni Köztemet?ben görög katolikus szertartás szerint.

A gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

SZÉKELYNÉ ZÁHONYI CSILLA
35 éves korában elhunyt.

Köztemetőben

362059

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

temetésén    megjelentek,    ravatalára    koszorút,    virágot    helyeztek    és
mélységes fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
Valamint   köszönetet   mondunk   a   Debreceni   Egyetem   Kenézy   Gyula
Egyetemi   Kórház   Intenzív   Osztály   orvosainak,   nővéreinek   odaadó,
áldozatos munkájukért.

A gyászoló család

BÁLEGA JÓZSEF

359369

Mély    fájdalommal,    de    Isten    akaratában    megnyugodva
tudatjuk, hogy akit nagyon szerettünk

életének 85. évében elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2019. december
4-én,   szerdán   14:00   órakor   lesz   a   Debreceni   Köztemető   2-es   számú
ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

NÉGYESSY LÁSZLÓ
a TITÁSZ nyugdíjasa

361660

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

83    éves    korában    elhunyt.    Szeretett    halottunk    hamvasztás    utáni
búcsúztatása  2019.  december  4-én,  szerdán  15:00  órakor  lesz  a  Debreceni
Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből református  szertartás szerint.

A gyászoló család

TÓTH IMRE

361654

Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és  szerették,
hogy  szeretett  édesanyám,  nagymamánk,  dédnagymamánk,  anyósom,
kedves rokonunk és imerősünk

93  éves  korában  csendesen  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2019.  
december  3-án,  kedden    13:00  órakor  lesz  a  Debreceni  Köztemető  2-es
számú ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

BURAI JÓZSEFNÉ
szül. Bodolai Ilona

359331

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

CZIFRA  JÓZSEFNÉ

359366

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

VARGA LÁSZLÓNÉ
Sivadó Éva

359733

KÖZLEMÉNY

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

35
00

38

A TAJTAVILL Kft. 
értesíti a lakosságot, hogy a 

„Nádudvar Kabai útfél 2. 
1 kV-os kábel fektetés” 

elnevezésű munka keretében, az újonnan 
kiépített 1 kV-os földkábeles hálózat 

és a Kabai útfél 4. szám előtti 
elosztószekrény 

2019. november 29-én 08:00-kor 

FESZÜLTSÉG 
alá kerül. 

Nevezett időponttól a berendezések érintése 
TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!

36
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LAKÁSELADÁS
TÓCÓSKERTBEN 54 nm-es 2 szobás táv-
hős lakás eladó 30/4571-219 Ár: 17 mFt

*361495*

ÁLLAT

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

*360792*

GARANTÁLTAN tápmentes, hagyományos 
takarmányon hizlalt magyar sertés egész-
ben vagy félbevágva eladó. T: 20/243-
9572

*361070*

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

35
62
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A Debreceni Közterület Felügyelet 

közterület-felügyelő 
munkakör betöltéséhez munkatársat keres.
A pályázati feltételek megtekinthetők a honlapunkon a 

www.kozteruletfelugyelet.hu
és a kozigallas.gov.hu 

internetes portálon.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. december 1.

NÉMET húsüzembe magyar csoportba 
felveszünk hentes szakmunkásokat és 
betanítást vállaló szorgalmas, kitartó 
szakképzetleneket is.  Munkaruhát, 
munkaeszközt a cég térítésmentesen 
biztosít. Bér, nettó: 1200-1800 eur. 
Budapesttől csak 815 km. T:+49 1514 
562 7999 Hegyesi Húsvár

*351246*

TORONYDARUST keres debreceni ép. ip. 
cég. Kiemelt bérezés. Érd.: 06/70/605-
9461, hétköznap 8-16-ig, önéletrajz küldé-
se: hr.toronydaru@gmail.com Márkó-Bau 
Kft.

*357446*

VASSZERELŐKET és szakképzett kő-
műveseket,  ácsokat keres a Márkó Bau 
Generál Kft. debreceni ép. ip. cég. Ver-
senyképes fizetés. Érd.: 70/605-9461, 
hr.munkahely@gmail.com

*358647*

KERTÉSZT, betanított kertészt, segéd-
munkást keres a Bazár Parking 2000 Kft. 
Tel: 52/440-545.

*362459*

FÖLD, KERT
DEBRECEN halápi részén 8 ha vegyes 
erdő eladó. (Nyár, akác, fenyő) Érd.: 06-
30/955-0753.

*361802*

SZOLGÁLTATÁS

FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

kft., bt. teljes körű 
könyvelését.

KÖNYVELÉS

0620/337-6171�

35
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VILLANYSZERELŐ mérőhely szabvá-
nyosítást, teljesítmény bővítést, kisebb, 
nagyobb villanyszerelői munkát vállal. 
70/7784-846.

*360529*

JÁRMŰKERESÉS
KÉSZPÉNZES autófelvásárlás napi leg-
magasabb áron, akár hitellel terhelt au-
tóra, kishaszonjárműre is. 20/9729-112; 
20/938-3151.

*356595*

ÉPÍTŐANYAG

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

Db., Kishegyesi út 133. T.: 52/411-379, +36-30/935-2300

36
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KEDVES HIRDETŐNK! A 2018. január 2-től hatályba lépett 
474/2017. Korm.-rend. 2. § (2) bekezdése szerint a fatermékkel 
kapcsolatos kereskedelmi tevékenység reklámozása során a 
hirdetésekben a kereskedelmi szereplő technikai azonosító 
számát (EUTR szám) fel kell tüntetni. EUTR szám hiányában a 
Kiadó jogosult a hirdetés közzétételét mellőzni. 
 Megértésüket köszönjük!341942

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

*338553*

RÉGISÉG

Készpénzért vásárolunk festményeket, 
régi bútorokat, sérültet is, ezüsttárgyakat, 

ezüst és arany pénzérméket, herendi, 
Zsolnay-porcelánokat, fali-, zseb- és 
karórákat, szobrokat, hagyatékokat.
Árveréseinkre a felvétel folyamatos. 

Villás Galéria, Db., Bem tér 2. 
Tel.: 52/456-600

35
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HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS
DEBRECENI zöldlakóparkban 
90% készültségben extravagáns 
130 nm újház,600nmtk,65mFtért: 
maganzovagyok@gmail.com

*361490*

VEGYES
AKÁC, nyár tűzifa 1500 Ft-tól meg-
rendelhető. 70/580-5454. (E.kód:M-
AA0888465)

*359211*

CENTRIFUGA, keverőtárcsás mosógép, 
szép felújított eladó. Házhoz szállítom. 
0620/485-4256

*362297*

NÖVÉNY
FAISKOLÁMBAN vírusmentes gyümölcs-
fa oltványok, MM106-os alma alany eladó, 
megrendelhető. Papp István Nagykálló, 
Damjanich 18. Tel.: 30/627-5076.

*361852*

OKTATÁS

UTOLSÓ lehetőség OKJ-s Méhész Arany-
kalászos Gazda, Emelőgép- Targonca-, 
Földmunkagépkezelő, Vagyonőr vég-
zettséget szerezni! Tel: 30/2283281 
E001083/2015

*354724*

RÉGISÉG
KASTÉLYOKBA vásárolok festményt, 
porcelánt, ezüstöt, bútort, órákat, hagya-
tékot, stb. herendi77@gmail.com Üzlet: 
+36/20/280-0151

*359907*

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*

ZETOR Forterra 135 lőerős, 2011-es évjá-
ratú, 2600 üzemórával eladó. 06/30/204-
2410

*361756*

34
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HAJDÚ-BIHARI

Debrecen,  
Dósa nádor tér 10.

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

„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/

34
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Holdnyugta:
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www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN

Komádi

Vámospércs

Polgár
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15:39
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Ma frontmentes, változékony, borongós idő lesz, 
szórványos esőkkel. Az ilyen légköri helyzet lehan-
goltságot, a teljesítmény csökkenését, indokolat-
lan álmosságérzetet okozhat. Az arra hajlamosak-
nál fejfájás, migrénes panaszok jelentkezhetnek.

A hétvégi hidegbetörés és a vele 
járó téli halmazállapotú csapadék 
ígérkezése miatt ne halogassák 
tovább a járművek téliesítését!

Csökken, majd növek-
szik a felhőzet. Itt-ott 

eső is esik.7 °C
11 °C 8 °C  10 °C

7 °C  9 °C

7 °C  10 °C

8 °C  10 °C 8 °C  10 °C

8 °C  10 °C

9 °C  11 °C

9 °C  10 °C

Lehűlés, vál-
tozó felhőzet, 
délután zápor, 
hózápor.

Vékonyodó fel-
hőzet, napsütés. 
Éjjel havazás.

Borús, hideg 
nap várható 
havazással.

Vékonyodó 
rétegfelhőzet, 
derengő nap-
sütés, fagy.

Vékonyodó 
rétegfelhőzet, 
derengő nap-
sütés, fagy.

3 °C  5 °C -2 °C  3 °C 0 °C  -1 °C -4 °C  0 °C -3 °C  0 °C

Péntek reggel borús idő-
vel indul a nap. Gyengülő, 
megszűnő, kelet felé 
mozgó esők is várhatóak.

Napközben átmeneti 
időszakokra elvékonyo-
dik, majd újból növekszik 
a felhőzet.

Este vastagabb felhőzet, 
elszórtan eső, zápor vár-
ható. Éjjel ismét csökken 
a felhőtakaró.

8 °C  10 °C  9 °C  

Horoszkóp
A nyolcadik 
sorsterületén 
vonul át a 
Merkúr, kelle-

mes fényszöget alkotva a Szaturnusz-
szal, megfelelő alkalom a szervezésre, a 
részletek kidolgozására.

A Vénusz 
trigont alkot 
az Uránusszal, 
a szabadság 

és az izgalmak hozzák most lázba. Ha 
a meglévő kapcsolatából hiányzik ez, 
akkor itt az ideje, hogy alakítson rajta. 

A nyolcadik 
sorsterülete 
rendkívül 
foglalt, vala-

milyen befektetésen töri a fejét. Az üzlet 
nagyon jónak tűnik és gazdaságosnak.

A Hold ma 
a hetedik 
sorsterületen 
együtt áll a 
Szaturnusszal, 

a párkapcsolata nehezen kezelhetőnek 
tűnik. Legszívesebben félrevonulna. 

Az ön hatodik 
sorsterüle-
tén komoly 
bolygócsopor-

tosulás van, emiatt jobban tudja kezelni 
a nehéz kapcsolatokat, itt az alkalom a 
szükséges változásokra.

Mai csillagai 
fokozott 
készséget 
adnak a rész-

letek érzékelésére és kezelésére. Most 
szervezze át vagy fogjon bele a gondos 
kidolgozást igénylő ügyletekbe. 

Valószínűleg 
mára vendé-
geket hívott, 
idősebb, 

talán befolyásos személyek is érkeznek 
az otthonába. Most megmutathatja, 
milyen remek házigazda.

A Mars az ön 
első sorste-
rületén vonul 
át, közben 

szextilt ad a Hold–Vénusz-együttállás-
ra. Ha nincs éppen partnere, akkor egy új 
kapcsolat is kezdődhet ilyenkor. 

Pénzügyileg 
egy nagyon 
szerencsés 
időszakot 

él át, több planéta is segítségére van, 
remek üzleteket köt. Ha volt betegségre 
utaló jelzés, az is megoldódott.

Energiái sza-
bályozottan 
működnek, és 
koncentráltak, 

ami kemény és hatékony munkára teszi 
képessé. Mélyebb önismeretre tesz szert.

Az Uránuszt 
a Vénusz 
még mindig 
támogatja, 

emiatt szívesen próbál ki új dolgokat. 
Másfajta emberekkel köt ismeretséget, 
mint akikkel eddig kapcsolatban állt.

A Merkúr-Sza-
turnusz között 
kialakult 
szextil, az 

ön kilencedik sorsterületét helyezi 
fókuszba, ez arra sarkalja önt, hogy 
tanulmányit bővítse, akár egy új nyelvet 
sajátíthat el.

Taksony, Ilma, 
Rápolt

239 éve halt meg Mária Terézia 
osztrák császárnő, Magyaror-
szág királynője 1740–1780-ig. Díjat díjra halmoz

Bencze Máté több 
elismerést is bezsebelt 
a szerbiai fúvósverse-
nyen.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Kölcsey 
Ferenc-díjat kapott Bencze 
Máté, a tizenkilenc éves haj-
dúböszörményi előadómű-
vész, aki immáron tizenhá-
rom éve a zene szerelmese. 
A fiatal zenész a Hajdú Bihar 
Megyei Önkormányzat köz-
gyűlésén vehette át néhány 
napja azt a kitüntetést, amit 
olyan ifjú tehetségeknek 
adományoznak, akik ki-
emelkedő művészeti 
eredményeket értek el. 
Bencze Máté több vá-
rosi elismerést kapott 
már, és idén egy nem-
zetközi versenyről 
is elhozta a trófeát, 
valamint a közönség-
díjat.

Döntő összesítés
– A szerbiai Femus nemzetkö-
zi fúvós zenei fesztivál elen-
gedhetetlen része Szabadka 
kulturális életének, ahonnan 

három éve már elhoztam a 
legjobbnak szánt emlékér-
met, azonban idén, a kilen-
cedik versenyen nem csak a 
fődíjat, a kö-
z ö n s é g -
díjat is 
e l nye r -
t e m . 
T ö b b 
kategó-
r i á b a n 
indul-

hattak a jelöltek: klarinét, fu-
vola és szaxofon. Miután saját 
korcsoportomon belül nyer-
tem, így tovább juthattam, és 
játszhattam a gálakoncerten, 
ahol a zsűrik ugyanúgy pon-
toztak, mint az első körben, 
majd az összesítésben dőlt el, 
ki kapja a fődíjat. Persze, na-
gyon örültem a zsűri dönté-
sének, de annak még inkább, 
hogy a közönség számára is 

az én zenei játékom volt 
a legkiemelkedőbb. Az 
előadóművészek álta-
lában a hallgatóságnak 
zenélnek, nem pedig 

szakzsűrinek, így kü-
lönösen örültem a 

közönség vélemé-
nyének – mondta 
Bencze Máté.  NE

Az ebesi művész ajándéka
A vak énekes örült az 
ebesi vak szobrász 
alkotásának.
EBES. Az olasz Andrea Bocelli, 
jelenünk egyik énekes géniu-
sza a napokban óriási sikerrel 
szerepelt két impozáns hang-
versenyen is a magyar főváros 
közönsége előtt a Papp László 
Budapest Sportarénában. A 
magyar látássérültek és va-
kok országos szervezetének 
képviselői is találkoztak a mű-
vésszel, akit megajándékoztak 
az ebesi képzőművész, Kádár 
Nagy Lajos kis plasztikájával. 
Az énekes örült sorstársa, a 
Holló László-díjas képzőmű-
vész alkotásának. 

Andrea Bocelli örökletes 
zöld hályoggal született, ami 
egyre erősebben rontotta lá-
tását. Tizenkét éves korában 
egy futball-labda fejen találta, 

s ennek következtében telje-
sen megvakult. 

Kádár Nagy Lajos adomá-
nyozó kedve hosszú évek óta 
ismert. Támogatja az ebesi 
elemi iskola rajzolásban-fes-
tésben legtehetségesebb 
tanulóit, adománnyal segít 

szorgalmas hajdúszoboszlói 
sportolókat. A közelmúltban 
Rómában tartotta találkozó-
ját a látássérültek nemzetközi 
szervezete, oda is szánt egy 
alkotást, amelynek ezt a cí-
met adta: Minden út Rómába 
vezet.  HBN

A lakosok segítségét kérik
DEBRECEN. A debreceni rend-
őrök keresik azt a sofőrt, aki 
gépkocsijával kidöntött egy 
közlekedési jelzőtáblát Haj-
dúsámson és Tamásipuszta 
között. A Debreceni Rendőr-
kapitányság ismeretlen tettes 
ellen folytat eljárást közúti 
közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény bűntett elkö-
vetésének gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok 
alapján egy ismeretlen személy 
az általa vezetett gépjárművel 
szeptember 27-én kidöntött 
egy „kerékpárosok” veszélyt 
jelző közúti közlekedési táblát 
a 4931. számú úton, Hajdúsám-
son és Tamásipuszta között, 
majd elhajtott a helyszínről.

A Debreceni Rendőrkapi-
tányság kéri a sofőrt, illetve 

azt, aki látta az esetet, és annak 
körülményeiről információval 
rendelkezik, jelentkezzen sze-
mélyesen a Debreceni Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztályán, vagy telefonon 
tegyen bejelentést a nap 24 órá-
jában elérhető 06-52/457-040-es 
telefonszámon, vagy az ingye-
nesen hívható 06-80/555-111-es 
Telefontanú zöldszámán.  HBN

Tizenegy éve hű társa a szaxofon; a kép a megyei önkormányzat ünnepi 
ülésén készült, ahol a Kölcsey-díjat vette át  FOTÓ: M. I.

Andrea Bocelli adott koncertet Budapesten  FOTÓ: KOSZTICSÁK SZILÁRD / MTI

 Vivi sosem komor
Vivi 21 éves ormosbányai lány. Igaz, hogy az egyik kedvenc 
színe a fekete, de a kedve sosem komor. Végre vége a hétnek, 
ezért üzeni: tessék sokat pihenni!  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
A székely nagy kínlódás közepette bo-
rotválkozik. Odaszól a gyereke:
– Mi a baj, édesapám?
– Életlen a borotva. Nem viszi a szakál-
lamat!
– Na ne mondja már, édesapám, hogy 
keményebb a maga szakálla, mint az a 
konzervdoboz, amit most nyitottam ki 
a borotvával!

Ittas lehetett  
a balesetkor
DEBRECEN. Járművezetés ittas 
állapotban vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott eljárást egy 
48 éves férfival szemben a 
Debreceni Rendőrkapitány-
ság. A helyi lakos szeptember 
18-án 16 óra körül az általa 
vezetett személygépkocsival 
közlekedett Debrecenben, a 
Bartók Béla utcában. A sofőr 
úgy kanyarodott a Vág utcára, 
hogy nem adott elsőbbséget 
a vele szemben közlekedő 
gépkocsinak, amivel össze-
ütközött. A balesetben nem 
sérült meg senki, azonban az 
alkoholszonda a gyanúsított 
esetében pozitív értéket mu-
tatott. A rendőrség befejezte 
a vizsgálatokat, a szükséges 
eljárási cselekményeket elvé-
gezte, és az iratokat átadta az 
ügyészségnek.  HBN

További viccek humor.haon.hu

 Végre vége a hétnek!
Benji, az ötéves bishon kutyus már nagyon várja a hétvé-
gét. Számára is fárasztóak voltak a hétköznapok, mindig is 
szeretett pihenni, de amióta gazdijaitól megkapta kedvenc 
kispárnáját, azóta a lustálkodás lett az egyik kedvenc időtöl-
tése.  FOTÓ: KISS ANCSA

www.haon.hu
További képek  

és videók
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