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ÉVES

6 °C
Változó  
felhőzet,  
helyenként  
gyenge hózápor

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró           334,70  -2,01

USA-dollár 304,13  -1,58

Svájci frank 304,25   -1,86

Angol font 392,02  -2,48

Román lej 69,96  -0,35

Ukrán hrivnya 12,70  -0,01

Horvát kuna 44,99  -0,27

Lengyel zloty 77,39  -0,46

Devizaárfolyam
(2019. 11. 29.)

Tóvizi 
Petra is 
küzd a 
vébén
10. OLDAL

Vivien szép 
hóesésre 

számít
16. OLDAL

A tartalomból
Fát ültettek  4. oldal
Hitélet  7. oldal
Varázsszőnyeg  8. oldal
Csutka István a Páholyban  16. oldal

További képek és értékelés:

Nagy Nikoletta 
Siófok

Tudjon meg többet  
Nikolettáról a 3. oldalon.

Megszakítanák 
a rossz szériát
DEBRECEN. Az ebben az idény-
ben várakozáson alul teljesítő 
DVSC futballcsapata a hétvé-
gén a Zalaegerszeg otthoná-
ba látogat. Az eddigi tizenkét 
bajnoki mérkőzésükön hét 
vereséget elszenvedő hajdú-
ságiak mestere, Herczeg And-
rás a Hajdú-bihari Naplónak 
elmondta, bár nehéz hely-
zetben van együttese, nyerni 
mennek Zalába. /9.  HBN

Herczeg András  FOTÓ: MOLNÁR P.

Három új polgármester 
beszél a terveiről
HAJDÚ-BIHAR. – Tervezünk út-
építéseket és más infrastruk-
turális fejlesztéseket is. Fon-
tos a munkahelyteremtés. 
És mivel viszonylag sok idős 
korú, de még dolgozni tudó él 
a faluban, lépéseket teszünk 
egy nyugdíjas-szövetkezet 
létrehozására – beszélt a ter-
vekről Szűcs Viktor, Berekbö-
szörmény polgármestere.

Jakab Ádám ugyancsak új 
polgármester, mégpedig Hor-
tobágyon. Az ő céljai között 

szerepel a hozzájuk fordulók 
segítése, hogy jobbá tegyék a 
községben lakók életét. Ebbe 
beletartozik a használható 
közvilágítás, az utak építése, 
a racionálisan és jól működő 
közmunkaprogram, a kultu-
rális lehetőségek kiszélesítése 
is. Nagy Lajos Nyírábrány új 
vezetője a község infrastruk-
turális fejlesztését, a főtér 
megújítását és mindenek előtt 
a munkahelyteremtést tartja 
fontos feladatának. /6.  HBN

Juhász Zoltán  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Az autó az egyik fő célpont
Ott sem érdemes autó-
ban értéket hagyni, ahol 
kamerák figyelnek.
DEBRECEN. – Nemcsak a csa-
ládok, a gyerekek készülnek 
az év végi ünnepekre, ha-
nem a bűnözők is – hívta fel 
a figyelmet dr. Juhász Zoltán 
alezredes, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának 

vezetője Debrecenben, pén-
teken.

Kifejtette: az egyik leggya-
koribb hiba, amit elkövetünk, 
hogy a parkolókban leállított 
autóban jól látható helyen ér-
téket hagyunk. – Még az üres 
szatyrot is tegyük be a cso-
magtartóba, mert a bűnöző 
azt gondolhatja, hogy érték 
rejtőzik benne – magyarázta. 
Elmondta: az intelem a kame-

rákkal megfigyelt mélygará-
zsokra, parkolóházakra is vo-
natkozik. A tolvajok ugyanis  
ügyelnek arra, hogy az arcuk 
ne látszódjon, például kapuc-
nit vesznek fel. Az a tapaszta-
lat, hogy hiába szól az autóri-
asztó, a legtöbben elmennek 
mellette. A járókelő ugyanis 
csak azt látja, hogy valaki pa-
kol, nem tudja, hogy ő a tulaj-
donos-e – mondta. /3.  OCS

Főtéri ünnepi varázslat 
Valóságos kis adventi 
világ vár mindenkit 
Debrecenben, a Kos-
suth tértől egészen a 
Csonkatemplomig.

DEBRECEN. A karácsony az év 
egyik legszebb és legszere-
tetteljesebb ünnepe; a Deb-
receni Adventi Vásár pedig 
segíthet abban, hogy ráhan-
golódjunk. 

A megyeszékhelyen, a Kos-
suth téren és a Piac utcán már 

egy hete elkezdődött az ün-
nepi vásár: a fényárban úszó 
sorokon szinte korlátlan étel-
kínálattal, mindenféle cse-
csebecsével találkozhatunk, 
az illatok és a zeneszó már a 
közelben lévő utcákról a vá-
sárhoz csábítanak.

A varázslat leírhatatlan, 
a Piac utcához érve mintha 
egy mesevilágba csöppen-
nénk: mosolygó arcok, íny-
csiklandozó finomságok, 
fénylő lámpások ölelnek kör-
be, miközben az idő megáll, 

és a pillanatnak élhetünk. Ha 
körbenézünk, egy-egy élet-
képet láthatunk: forralt bor-
ral koccintó fiatalokat, kézen 
fogva nézelődő szerelmes-
párokat és csillogó szemű, 
hangosan nevető gyermeke-
ket.

A főtéren folyamatosan nő 
a nyüzsgés, a hétköznapokon 
kevesebben vannak, mint 
hétvégén, viszont a hét bár-
mely napja is legyen, a késő 
délutáni, esti órákban egyre 
több a kíváncsiskodó.

– Amióta az unokám meg-
született, nem hagytunk ki 
egy karácsonyi vásárt sem. 
Nagymamaként tudom, ez 
a gyermeknek milyen fon-
tos, és azóta a családnak is 
kulcsfontosságú, hogy jelen 
legyünk az adventi forgata-
gon. Az országban az egyik 
legszebb vásár a debreceni, 
évről évre újat tud mutatni, 
és olyan ünnepi köntösbe öl-
tözik, amit nehéz felülmúlni 
– nyilatkozta a Naplónak Ker-
tész Ilona. /3.  NE

Karácsonyfát díszítettek a gyerekek
A hagyományokhoz hűen idén is feldíszítették pénteken a Régi Városháza árkádjai alatt található kis karácsonyfákat az 50. 
Debreceni Virágkarnevál Galibás csoportjai: óvodások, iskolások, tánccsoportok és civil szervezetek. Újdonságképpen a kis 
karácsonyfák kiegészülnek a Debrecenhez kötődő külföldi városok karácsonyi üzeneteivel.  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Együnk több 
bárányhúst!
HAJDÚ-BIHAR. A bárányhús 
nemcsak egészséges, hanem 
finom is – állítja Nagy Bogi 
énekesnő, aki kedvenc éte-
lei közé sorolja a különleges 
húst. A bárány a minőségi 
ételek közé tartozik, ez meg-
látszik az árán is; egyrészt 
ez az oka annak, hogy ritkán 
vásároljuk, másrészt pedig 
a hús aromáját és szagát il-
letően vannak előítéletek, 
hiszen azt nem mindenki 
kedveli. Pedig szervezetünk 
megérdemelné, hogy gyak-
rabban szerepeljen étren-
dünkben. /11.  ND

Olvasás, tanulás 
egy életen át
BERETTYÓÚJFALU. – Ennyi év 
után megfakulnak az emlékek, 
nagy részük el is vész. Így van 
ez esetemben is. Egy dolog 
viszont változatlan élesség-
gel megmaradt bennem a mai 
napig; az olvasás szomja min-
denféle könyv után. Megfer-
tőződtem az állandó tanulási 
vággyal is, egy életre – vallja 
Falucskai Jenő nyugalmazott 
gimnáziumigazgató. /5.  HBN

Falucskai Jenő (jobbra) Konrád 
Györggyel lett díszpolgár 2003-
ban  FOTÓ: PÉTER IMRE

Klímavédelmi 
akcióterv készül
DEBRECEN. – A városvezetés, a 
Fidesz–KDNP-frakció egyér-
telműen elkötelezett az új klí-
mastratégia mellett. Készül a 
környezetvédelmi akcióterv, 
amely Debrecen válaszlépé-
seit foglalja majd össze a vál-
tozó klimatikus viszonyokra, 
s amelyet rövidesen a köz-
gyűlés elé is viszünk – jelen-
tette be pénteken Papp László 
polgármester. / 4.  HBN

 Hazamehettek a négyes ikrek
A Debrecenben október 24-én született négyes ikreket pénteken hazaengedték. A szülők mel lett 
Rózsa Tímea csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos és Krasznai Zoárd Tibor, a DE KK Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatóhelyettese számolt be az elmúlt időszakról. /4.  FOTÓ: M. P.
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Az adventi forgatagban könnyebb a bűnözők dolga
Mindenki tehet azért, 
hogy ne váljon bűncse-
lekmény áldozatává.
DEBRECEN. Karácsony előtt 
rengetegen mennek bevásár-
lóközpontokba, vásárokba, 
piacokra, ahol a tapasztala-
tok szerint főleg munkaidő 
után, hétvégenként nagy a 
tumultus. – Ilyenkor szinte 
mindenki türelmetlen, igye-
kezne, senki sem előzékeny 
a másikkal, és ebben a felfo-
kozott érzelmi hangulatban 
hajlamosak vagyunk megfe-
ledkezni arról, hogy értéke-
inkre figyeljünk – fogalmazott 
dr. Juhász Zoltán alezredes, a 
Hajdú-Bihar Megyei Rend őr-
főkapitányság Bűnmegelőzé-
si Osztályának vezetője Deb-
recenben, pénteken tartott 
sajtótájékoztatóján.

Tappancsok nyoma
A szakember több jó tanácsot 
is adott. Az egyik szerint az 
autóban a műszerfalra, a szél-
védőre rögzített Mobil GPS, 
az ahhoz tartozó tappancs, il-
letve annak az üvegen látszó 

nyoma is felkeltheti a bűnö-
zők érdeklődését. Vagyis ami-
kor leparkolunk, a tappancs 
nyomát is tüntessük el a jár-
műből!

Elmondta: a tömegközleke-
dési eszközök gyakran zsúfol-
tak az év végén. Nagy szaty-

rokkal, hátizsákokkal száll fel 
sok ember, és a tolakodásban 
nem veszi észre, hogy egy 
idegen a csomagjában koto-
rászik. Hajlamosak vagyunk a 
mobiltelefonunkat, pénztár-
cánkat a farzsebbe, a hátizsák 
oldalzsebébe, félig kilógatva 

beletenni. Idősebbekre jel-
lemző, hogy a piacról hazafe-
lé tartva a villamoson, buszon 
a megpakolt fonott kosár te-
tejére dobják a pénztárcát. 
Tárcánkat tartsuk a kabátunk 
cipzáros belső zsebében vagy 
a táskánk jól zárható, mé-
lyebb, alsó részén! – hangsú-
lyozta a bűnmegelőzési osz-
tályvezető.

Annak kapcsán, hogy né-
hány napja az egyik debrece-
ni belvárosi étteremből egy 
férfi ellopott egy, a pulton 
hagyott, 200 ezer forintot érő 
új laptopot (amelyet még az-
nap megtaláltak a rendőrök), 
Juhász Zoltán arra hívta fel 
az üzlettulajdonosok figyel-
mét, hogy semmilyen értékes 
tárgyat, például telefont ne 
hagyjanak elől!

Veszélyesebb a biciklizés
Bacsó Attila, a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság alezredese, a Közlekedés-
rendészeti Osztály vezetője 
arról beszélt a tájékoztatón, 
hogy adventkor jelentősen 
megnövekszik a jármű- és a 

gyalogosforgalom a bevásár-
lóközpontok környékén és 
a főutakon. – Mindenki kö-
rültekintően közlekedjen, fi-
gyeljünk egymásra, legyünk 
előzékenyek, segítsük egy-
mást! Amennyiben így te-
szünk, remélhetőleg nem lesz 
sérüléssel, halállal járó közle-
kedési baleset – jelentette ki.

Az alezredes arra emlékez-
tette a kerékpárosokat, hogy 
megváltoztak az időjárási vi-
szonyok, gyakran ködös, pá-
rás, vizes az idő, korán sötéte-
dik. Ilyenkor a járművezetők 
nehezebben veszik őket ész-
re. – Ezért a láthatósági sárga 
mellényt lakott területen be-
lül is érdemes felvenni. La-
kott területen kívül kötelező 
ennek a viselése – egészítette 
ki az elhangzottakat. Hozzá-
tette: hamarosan fagyossá vá-
lik az idő, melynek hatására 
főleg a falevelekkel borított 
kerékpárutak csúszóssá vál-
hatnak.

A zöld jelzésre figyelve
Bacsó Attila kérdésünkre 
elmondta: ködlámpát sűrű 

ködben és erős havazás ide-
jén, lakott területen kívül 
szabad használni. Ennek elle-
nére sokan belterületen is él-
nek ezzel, ami a szembejövőt 
elvakíthatja. 

Általánosságban a parko-
lással kapcsolatban kiemelte, 
ne álljuk el a szabályosan vá-
rakozók elől a kijáratot! Arra 
is figyelmeztetett, autóval 
csak úgy hajtsunk be a ke-
reszteződésekbe, hogy a zöld 
jelzés ideje alatt el tudjuk azt 
hagyni.

Az is kiderült a sajtótá-
jékoztatón, hogy a bűn-
cselekmények megelőzése 
érdekében a következő he-
tekben a szokottnál jóval 
több rendőr lesz az utcá-
kon. Szintén gyakrabban 
fordulnak majd elő a sokak 
által látogatott helyeken 
polgárőrök, közterület-fel-
ügyelők, valamint az adó-
hatóság munkatársai.

– Úgy közlekedjünk, hogy 
a megvásárolt ajándékokat a 
szeretteinknek a fa alatt át is 
tudjuk adni – zárta gondolata-
it Bacsó Attila.  OROSZ CSABA

Életkor:
24 év
Magasság:
170 cm
Csillagjegy:
Skorpió
Kedvenc étel:
thai ételek
Kedvenc ital:
almafröccs
Kedvenc zene:
John Legend
Kedvenc parfüm:
Armani Si

Nikoletta Siófokról érke-
zett fotózásunkra. A 24 
éves szépség felszolgáló-
ként dolgozik egy balatoni 
hotelben. Imádja munkáját, 
mert gyönyörű helyen vé-
gezheti, mindig is a vendég-
látásban szeretett volna el-
helyezkedni. Nikoletta sza-
badidejét leginkább a bará-
taival tölti, ám hobbijaira is 
igyekszik elég figyelmet for-
dítani. A siófoki lány szeret 
rajzolni és zongorázni is.

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Nagy
Nikoletta
Siófok

Múlhatatlan pillanatok
A Debreceni Adventi 
Vásár várja mindazo-
kat, akik szeretnének 
átszellemülni az ünne-
pekre.

DEBRECEN. A városi főtéren 
egyre nagyobb a nyüzsgés, a 
hétköznapokon kevesebben 
vannak, mint hétvégén, de 
bármely nap is legyen, a késő 
délutáni, esti órákban egyre 
több a kíváncsiskodó. Az éj 
leple alatt a legmeghittebb 
körbejárni az ünnepi forga-
tagot, amikor a főtéren lévő 
emberek együtt gyönyörköd-
hetnek a fényözönben. A rop-
panós lepcsánkától a gőzölgő 
forralt borokig minden meg-
található, ami csak „kelléke” 
egy karácsonyi vásárnak. 
Nem is tudnánk olyan szok-
ványos ünnepi fogást monda-
ni, amely hiányozna a cívis-
városi kavalkádból, azonban 
nem mindegy, hogy merre 
keresgélünk finom falatokat.

A bőség zavara
Nem lehet nem észrevenni az 
óriáskereket, amit körbevesz-
nek bámészkodó, szelfiző vá-
sározók, akiknek a kezét egy 
meleg tea, egy csomag sült 
gesztenye vagy éppen egy 
vasalt krumplilángos bizto-
san melegíti. Bármerre is sé-
tálunk, az orrunknak mámor 
az „élet” mindenhol, egyik 
standtól a másikig alig érünk 
el, már minimum három kü-
lönböző ételnek az illatát 
éreztük, így pedig nem köny-
nyű a választás, de hát a bő-
ség zavara kedvünkre való…  
Az árak az elmúlt évekhez 
hasonlóak, azonban ne csá-

buljunk el egy-egy kézműves 
hamburger, hurka és kolbász 
láttán, mert néhány száz 
méterrel arrébb lehet, hogy  
sokkal barátságosabb árakba 
ütközünk.

Mennyibe kerül?
Sajtos-tejfölös tócsni, hagy-
más-sajtos krumplilángos, 
toroskáposzta, saslik és még 
sok más harapnivaló, ame-
lyek nélkül nem is lenne teljes 
az adventi vásár. Egy átlagos 
ebéd árából meg is tölthetjük 
a korgó gyomrunkat: egy saj-
tos-tejfölös tócsnit hétszáz 
forintért kiemelhetünk a lep-
csánkahalomból, háromszáz 
forintért pedig megajándé-
kozhatjuk magunkat két deci 
mámorral, melynek színe 
lehet fehér, vörös, íze pedig: 

narancsos, málnás, áfonyás, 
szilvás, akár puncsos is. A bo-
rok mellett számtalan „folyé-
kony elixírt” vásárolhatunk a 
jövés-menés közepette: rövid 
italokat (pálinka, rum) ötszáz 
(2 cl) és ezer forintért (4 cl) 
kaphatunk. 

Forró csokiból is hatalmas a 
választék: vaníliás, kókuszos, 
puncsos, málnás ízekben 
kérhetjük, többségük hét-
száz forintba kerül, de persze 
vannak extrák, amitől az ár 
pár száz forinttal feljebb me-
het. Hamburgerekből sincs 
hiány a téren, a retrótól egé-
szen a legújabb ízesítésűekig 
minden megtalálható, az el-
maradhatatlan csalamádéval 
persze, amit csak a pikáns 
szószok tudnak még inkább 
megbolondítani. A gyorskaják 
árát tekintve nem lepődünk 
meg, a legdrágább ezerötszáz 
forint, de hatszáz forintért is 
istenit falatozhatunk.

Gyermekek mosolya
A cukorkastand előtt ácsorgó 
gyerekek úgy gyönyörködnek 
a színes finomságokban, mint 
a felnőttek az óriáskerékben, 
az égőkkel feldíszített „fény-
fában”, „fényszökőkútban”. 
Igaz, legtöbbjük még a pul-
tot sem éri el, így pipiskedve, 
kezüket előrenyújtva várják, 
hogy megtömhessék piciny 
zsebüket. Zsófi a gumicukrok 
szerelmese, de akkor sem sér-
tődik meg, ha kókuszteker-

cset is kap pluszba, legalábbis 
apukája így vélekedett, ami-
kor a hatéves kislány kedvenc 
finomságairól kérdeztük. 
– Szerintem a pulton nincs 
olyan édesség, amibe Zsófi ne 
akarna beleharapni, de ez így 
is van jól, a gyerekek többsége 
szereti az édességet és a kará-
csonyt, az utóbbinak pedig 
csak örülni lehet. Minden év-
ben kilátogatunk a debreceni 
forgatagba, általában az első 
adventi gyertyagyújtás az 
első alkalom, amikor elkezd-
jük a hangolódást, viszont 
idén már a gyerekek sem 
tudtak várni, és bevallom, mi 
sem a feleségemmel, egysze-
rűen imádjuk a karácsonyt és 
minden velejáróját – mondta 
Pál Károly.

Kézműves termékek, mé-
zek, dísztárgyak, sütemé-
nyek, kürtöskalács, ékszerek, 
sapkák, sálak és még sok más, 
amit a forgatagban megta-
lálhatunk, de vajon mivel 
szemezget a magyar ember 
először? – A bőség zavara fo-
gadja a látogatókat, mi éppen 
ezért arra törekedtünk, hogy 
tényleg a tipikus karácsonyi 
ételek, italok jelenjenek meg 
a pultjainkon. Elmaradha-
tatlan a lepcsánka, a lángos, 
forralt borból is van elég és 
persze a sült gesztenye, ami 
mindig helyet kap majd vá-
lasztékunkban – nyilatkozta 
lapunknak Zelenák Ákos ad-
venti árus.  NAGY EMESE

Zelenák Ákos szerint a forralt bor és a lepcsánka mellett a sült gesztenye is elmaradhatatlan a karácsonyi vásá-
rokról  FOTÓK: MATEY ISTVÁN

Rosszul lett a sofőr, nem 
tudták megmenteni
HAJDÚ-BIHAR. Egy távolsági 
busz fának ütközött csütörtö-
kön este a debreceni Raktár 
utcában. A megyeszékhely 
hivatásos tűzoltói a fát eltá-
volították, így a sofőrt kisza-
badították, majd átadták a 
mentőszolgálatnak. A sofőr a 
helyszínen életét vesztette. A 
mentőszolgálat tájékoztatása 
szerint a buszvezető feltehe-
tően rosszul lett, és ennek kö-
vetkeztében ütközött fának. 
Pénteken a DVSC azt közölte, 

hogy a balesetben elhunyt 
sofőr Kathi Márton, a DVSC 
egyik buszvezetője volt, aki 
december 6-án töltötte volna 
be 52. életévét. „Klubunk vala-
mennyi dolgozója és játékosa 
részvétét fejezi ki a gyászoló 
családnak” – írta a DVSC.

Pénteken autó gázolt el egy 
nőt a Vágóhíd utcán, a „Zsibi” 
előtti gyalogátkelőhelyen. Az 
elsődleges információk sze-
rint a nőt könnyű sérülésekkel 
szállították kórházba.  HBN

Bacsó Attila (balról) és Juhász Zoltán (jobbról) tájékoztatójának helyszí-
ne a főtéri adventi vásár volt  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Szabó Franciska ínycsiklandozó vasalt lángosokat készít az éhes vendé-
gek számára
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Röviden

Pegazus díjak 
cégeinknek
BUDAPEST. Jól szerepeltek a 
hajdú-bihari cégek a Pegazus 
Díj 2019 csütörtöki átadóján: 
Feltörekvő kategóriában a 
Debreceni Mechanikai Mű-
vek a II., a Gyémánt-Net Kft. 
a III., míg a Kéri Pharma Kft. 
az V. lett. A díjat az ország leg-
dinamikusabban fejlődő kis- 
és középvállalkozásai közül 
most is 30, kiváló gazdasági 
teljesítményt nyújtó társaság 
kapta meg a Four Seasons 
Gresham Palota télikertjében 
megtartott gálán.  HBN

Paktum a hatalom 
átmentéséről?

DEBRECEN. Az úgynevezett ró-
zsadombi paktumról tartott 
előadást Tóth Pál helytörté-
nész, idegenvezető pénte-
ken délután, a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban. A nézőte-
ret megtöltő érdeklődőknek 
az előadó elmondta azt is, 
hogy a titkos megállapodást 
többek között szovjet és ma-
gyar politikusok és katonák, 
valamint egyházi személyi-
ségek kötötték a gazdasági és 
a társadalmi hatalmuk meg-
tartása érdekében – a teória 
szerint.   HBN

Svéd diplomata  
a városházán

DEBRECEN. A svéd nagyköve-
tet fogadta hivatalában Papp 
László polgármester kedden. 
Dag Harteliust idén nevez-
ték ki e tisztségre. Első vidé-
ki útja Debrecenbe vezetett, 
ahol elsősorban gazdasági és 
környezetvédelmi kérdések-
ről tárgyalt Papp László pol-
gármesterrel.  HBN

Nemzetközi iskola: 
új igazgatóval
DEBRECEN. A közgyűlés csü-
törtöki döntése értelmében a 
Debreceni Nemzetközi Iskola 
új igazgatója december 1-től 
Trina Arsenault, az iskola ál-
talános iskolai programjának 
vezetője, aki az iskola műkö-
désének kezdete előtt csatla-
kozott az intézményhez, és 
részt vett a fejlesztésében, 
szakmai, oktatási programja 
kialakításában. Tanárként, 
oktatási vezetőként 22 éve 
dolgozik nemzetközi környe-
zetben; Japánban, az USA-
ban, Kuvaitban, Kanadában 
és Svájcban is tanított.  HBN

Tóth Pál FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Papp László és Dag Hartelius  
 FOTÓ: MISKOLCZI JÁNOS

Az ezredik fát is elültették már
Készül a város környe-
zetvédelmi akcióterve 
– jelentette be Papp 
László polgármester.

DEBRECEN. A „Debrecen, a mi 
Kertünk” program keretében 
50 darab fát ültetett el az ön-
kormányzat a Wesselényi La-
kótelepen pénteken.

– Áprilisban indítottuk el az 
akciót, amellyel azt vállaltuk, 
hogy a következő néhány év-
ben legalább 10 ezer fát ülte-
tünk el Debrecen zöld közte-
rületein. Jelentős előrelépést 
tettünk 2019-ben, hiszen a 

most elültetendő 50 tölgy 
egyike az ezredik fa ebben az 
esztendőben – fogalmazott 
Papp László polgármester a 
sajtótájékoztatón. Mint az 
szavaiból kiderült, a helyszín 
kiválasztásának oka a forgal-
mas csomópont volt. Az elül-
tetett fasor a szállópor, a köz-
lekedésből fakadó hátrányok 
csökkentését szolgálja majd, 
éppen a terület mögött talál-
ható lakóépületek érdekében.

Lépést tartani a fejlődéssel
Papp László kifejtette: igazi 
összefogás alakult ki emögött 
a program mögött, hiszen 

nemcsak a város, a körzetek 
képviselői tettek hitet amel-
lett, hogy Debrecen fásítása 
fontos ügy, hanem a program  
keretében magánszemélyek 
és gazdasági társaságok is 700 
fát ajánlottak fel, melyet az el-
múlt hetekben, hónapokban 
el is ültettünk városszerte.

Készülőben a klímastratégia
– Célunk, hogy azzal a gazdasá-
gi fejlődéssel, amely Debrecen-
ben végbement, együtt tudjon 
a város zöldterülete is fejlődni, 
ezáltal a cívisvárosiaknak hosz-
szú távon élhető környezetet 
nyújtani – fűzte hozzá Balázs 

Ákos alpolgármester. Papp 
László a sajtó munkatársainak 
azt is elmondta, hogy a város-
ban nagyfokú, intenzív zöldfe-
lület-fejlesztési program zajlik, 
amely elsősorban a lakótele-
pekre koncentrál.

– A Dobozikertben és a 
Sesta kertben már elvégeztük 
a zöldfelület-fejlesztési prog-
ramot, jelenleg is folyik a Vén-
kertben, jövőre indul a Tócós-
kertben és a Tócóvölgyben, 
valamint a város különböző 
pontjain. Azt hiszem, egészen 
biztosak lehetnek Debrecen 
polgárai abban, hogy a város-
vezetés, a Fidesz–KDNP-frak-

ció egyértelműen elkötelezett 
egy új klímastratégia mellett. 
Készül az a környezetvédel-
mi akcióterv, amely Debrecen 
válaszlépéseit foglalja majd 
össze a változó klimatikus 
viszonyokra vonatkozóan, s 
amelyet rövidesen a közgyű-
lés elé is viszünk – ismertette 
a város első embere. Hangsú-
lyozta: felelősen gondolko-
dunk Debrecen jelenéről és 
jövőjéről is. Szeretnénk ezt a 
várost üdén és zölden átadni 
azoknak a fiataloknak, akik 
majd egykor a helyünkre lép-
nek, és döntéseket hoznak a 
város jövőjét illetően.  PTZ

A faültetésben részt vevő közéleti személyiségek a munka végeztével egy ünnepélyes csoportképre is összeálltak  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Otthon, együtt ünnepelhetnek
DEBRECEN. – Igazán örömteli 
dolog egy kisbaba születése, 
négyé pedig rendkívüli. Utol-
jára a klinikánkon három év-
vel ezelőtt születtek négyes 
ikrek, előtte pedig harminc 

esztendővel – hangsúlyoz-
ta Krasznai Zoárd Tibor, a 
Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika igazgató-
helyettese az intézményben 

megtartott, pénteki sajtótájé-
koztatón.

A klinika dolgozói az elmúlt 
hónapban folyamatosan segí-
tették a szülőket és a babákat. 
Hazaadás-tervező találkozót 
is tartottak, mely egyedülálló 
az országban. Az egyeztető 
összejövetelen többek között 
a leendő háziorvos és a te-
rületileg illetékes védőnő is 
részt vett, hogy minden gör-
dülékenyen működjön a kö-
vetkező időszakban is.

Krasznai Zoárd Tibor arról 
is szólt, hogy a jövőben egyre 
nagyobb kihívásokra kell fel-
készülniük, hiszen a Kenézy 
Gyula Egyetemi Kórház és a 
Klinika integrációjával az or-
szág legnagyobb szülésszámú 
intézménye jön majd létre. 
Ennek infrastrukturális fej-
lesztései már folyamatban 
vannak.  LDMind a négy baba egészséges, és szépen fejlődik  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

A családkutatásért 
nyitottak új irodát
DEBRECEN. A Magyar tudo-
mány ünnepe részeként tar-
tott konferenciát csütörtökön  
a Kopp Mária Intézet a Né-
pesedésért és a Családokért 
(KINCS) és a Debreceni Egye-
tem. Ekkor adták át az egye-
tem új KINCS irodáját is.

Stratégiai célok
– Az iroda a családtudomá-
nyok területén nagy előre-
lépés – mutatott rá Bartha 
Elek oktatási rektorhelyettes. 
– Nemrég írtunk alá együtt-
működési megállapodást a 
Kopp Mária Intézettel, hogy 
az egyetemen tudományos 
és képzési bázis jöjjön létre, 
melynek kutatási, képzési 
területe a családra irányul. 
A Debreceni Egyetem sokat 
vállal a nemzeti stratégiai cé-
lokból, amelyeket az ország 
maga elé tűz, ezek megvaló-
sításában a mi eszközeink-
kel igyekszünk részt venni. 
Négyszer nyertük el a család-

barát munkahely címet, és 
sokat teszünk azért, hogy az 
egyetem valóban az legyen.

A generációk tudománya
Tavasz óta működik a Kopp 
Mária Intézet Neveléstudo-
mányi Központja, a megfe-
lelő infrastruktúrát az iroda 
adja a kutatóközpont műkö-
déséhez. – A Kopp Mária In-
tézetet mintegy 2 éve alapí-
totta a kormány azért, hogy 
a család- és népesedési poli-
tikát minél hatékonyabban 
tudja segíteni tudományos 
eredményekkel és kutatások-
kal – mondta el Fűrész Tün-
de, a KINCS elnöke. – Nagyon 
fontos, hogy a családok tudo-
mánya minél nagyobb teret 
nyerjen a felsőoktatásban, s 
különösen nagy öröm, hogy 
a KINCS Neveléstudományi 
Kutatóközpontja már most is 
bevonja a helyi hallgatókat a 
kutatásokba és elemzésekbe. 
 GYT

Az új létesítmény az egyetem főépületében található  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Prima díjasok
DEBRECEN. A 13. hajdú-bihari 
Prima Díjátadó Gálát rendez-
ték meg november 23-án a 
Kölcsey Központban.

A 2019. év megyei Prima dí-
jasai: Radics László mézeska-
lács-készítő népi iparművész, 
Tóth József, a Kodály-zenede 
igazgatója és Kozák Luca gát-
futó. Különdíjas a Bürkös Ze-
nekar, megyei Év Vállalkozó-
ja díjat kapott Györkös László 
Tamás egyéni vállalkozó.

A budapesti Művészetek 
Palotájában veszik át az Or-
szágos Év Vállalkozója elis-
merést: Horváth Ildikó Mária, 
valamint Litauszki Kálmán 
cégvezetők.  HBN 362522

KOVÁCS 
ISTVÁNT 

és 
FELESÉGÉT 

köszöntik 

25. 
évfordulójuk 

alkalmából: 
gyermekei 
és unokái.

HIRDETÉS
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Igazgatóként is mindig pedagógus volt
Falucskai Jenő nyugal-
mazott középiskolai 
pedagógus beszélt 
hosszú életéről, az 
ifjúságról.

BERETTYÓÚJFALU. – Életemben 
azt csináltam, amit szerettem. 
Nem készültem tanítónak, de 
fiatalkorom egyetlen kitörési 
pontjának ezt találtam a pa-
raszti létből. Abból a sorsból, 
amelybe születtem, akkor a 
lelkészi vagy tanítói pálya 
szakíthatott csak ki – gon-
dolkodott el a régmúlton Fa-
lucskai Jenő. Az ő elbeszélése 
alapján utaztunk a múltba. A 
harmincnégy évet gimnáziu-
mi igazgatóként szolgáló, ki-
lencvenkettedik évében járó 
pedagógus szavai sóhajként 
hangzottak, egy olyan világot 
feltárva, ahonnan egykor a 
remény is menekült.

Tanító akart lenni
– Ennyi év után megfakulnak 
az emlékek, de nagy részük el 
is vész. Így van ez esetemben 
is. Egy dolog viszont válto-
zatlan élességgel megmaradt 
bennem a mai napig; az olva-
sás szomja mindenféle könyv 
után. Megfertőződtem az ál-
landó tanulási vággyal is, egy 
életre. Biharnagybajomban 
születtem. Gyermekéveim a 
parasztgyerekek sorsához ha-
sonló körülmények között tel-
tek. Sokat játszottunk, mezítláb 
szaladgáltunk az út porában. A 
szegény paraszt gyermek sor-
sa akkor nem volt egyszerű. 
Hárman voltunk testvérek, 
édesapánk sokat dolgozott éjt 
nappallá téve, napszámbére 
azonban kevés volt. Az elemi 
iskolában nagyon jó tanítóim 
voltak, szerettem is tanulni. 
Papp Gyula igazgató úr rávet-
te apámat, hogy engedjen to-
vább tanulni. Szüleim hősies 
helytállása kellett ahhoz, hogy 
megfogadták az igazgató úr ta-
nácsát, és ötödik elemim után, 
1939-től Ladányba mehettem a 
polgári iskolába. Elég keserves 
volt a bejárás, Bajomból vonat-
tal, naponta. A kitört háború 
miatt gyakran volt szénhiány, 
nem jártak a vonatok. Magán-
tanulóként végeztem egy évet. 
Krucsik Dani bácsi és tanár tár-

sai Ladányban a polgáriban az 
életre tanítottak bennünket. 
Végzéskor ipari tanulónak, 
kereskedelmi tanulónak vagy 
tanítóképzőbe mehettünk. A 
fene se tudja, hogy miért, de 
akkor tanító akartam lenni. 
Azért talán, mert azt hallottuk, 
hogy a visszatért Trianoni el-
csatolt országrészekre tanítók 
kellenek. 1943 őszén nyolcvan 
társammal kezdtük el a taní-
tóképzőt a Baltazár alapítvány 
segítségével Debrecenben.

A háború közbeszólt
– 1944 márciusában lezárták 
a tanévet a front közeledése 

miatt, és hazaküldtek ben-
nünket. Apámat is behívták 
katonának, és a Délvidékre 
vitték. Teljes háborús káosz 
volt a falunkban. A lakosság 
jó része elhagyta a falut, ta-
nyáikra menekültek a bom-
bázásokkor. A fogatokat és a 
18 éven felülieket Abádsza-
lókra vezényelték közmun-
kára. Sokat szenvedtünk, 
hiszen Báránd–Földes és 
Bajom térségében komoly 
harcok dúltak. Akkor is ilyen 
enyhe, esős idő volt, mint 
most. Október végére elvo-
nult a front, megkezdődhe-
tett az új élet. Sajnos, apám 

orosz fogságba került, nem 
tudtunk sokáig semmit róla. 
Csak 1947 végén jött haza, 
Cseljabinszkból. Soha nem 
beszélt a keserves fogoly-
évekről, egyem meg a lel-
két… Úgy le volt gyengülve 
mikor hazajött, hogy ha jól 
lakott volna, akkor, meg is 
hal. Az ételhez való vissza-
szoktatására és felerősítésre 
két hétre be kellett vigyük a 
kórházba. Isten őrizzen ben-
nünket a háborútól!

Tiltakozott kézzel-lábbal
– 1945 tavaszán visszatérhet-
tem Debrecenbe, a képzőbe, 

tanulni. Osváth Pista bácsi 
felkereste a háború miatt 
kimaradtakat, és Keresztúri 
Dezsőnek köszönhetően 
hat hét alatt elvégezhettük 
a második évfolyamot. Ba-
jomban akkor mi nagy sze-
génységben éltünk, apánk 
akkor még fogságban volt, 
a rokonságom fogott össze 
és segített, hogy tanulhas-
sak. Belegondolni is nehéz, 
hogyan éltünk akkor. Hét-
végén Kabáig vonattal men-
tem hazafelé, onnan gyalog 
Bajomba. Hazulról vittem a 
heti kosztot. Egy kis sufni-
ban laktam Debrecenben, 
míg felvettek a Bartók népi 
kollégiumba. Aztán már si-
mán ment minden. Képesítő 
vizsgát tettem, majd Eger-
ben pedagógiai főiskolát 
végeztem. 1951 volt akkor, 
tanítani akartam menni, de 
máshogy intézték sorsomat. 
A Művelődési Minisztérium-
ba helyeztek Komlósi Imre 
barátommal, személyzeti 
munkára. Kézzel, lábbal hiá-
ba tiltakoztunk, félve mond-
tuk egymásnak: nem fűlik a 
fogunk a káderügyek inté-
zéséhez. Több hónapi kérel-
mezések után Darvas József 
segítségével még 1951-ben 
Szolnokra mehettem taníta-
ni. Én továbbra is tanultam, 
az ELTE tanári magyar–orosz 
szakán. Szolnokon még meg 
sem melegedtem, szinte 
azonnal ki akartak emelni, 
tanítani az egri főiskolára…

Falucskai Jenő meg-
nősült, egri főiskolás osz-
tálytársát, a Csökmői szár-
mazású Gy. Szabó Margitot 
vette el. Feleségének élet-
útja sem volt egyszerű, hi-
szen ő is csak egy tehetség-
mentő program keretében 
tanulhatott a szeghalmi 
Péter András Gimnázium-
ban. Szomorú események 
árnyékolták be a fiatal há-
zaspár életének első éveit. 
Első gyermeküket 13 hóna-
posan elvesztették, a fele-
ség öccse pedig 23 évesen 
motorbalesetben elhunyt. 
Közelebb szerettek vol-
na kerülni a szülőföldhöz, 
családjaikhoz, ezért kérvé-
nyezték Hajdú-Bihar me-
gyébe való áthelyezésüket. 

Végül 1954-ben sikerült Be-
rettyóújfaluba kerülniük.

Rubindiploma
– Magyar–orosz szakos tanár-
ként tanítottam az Arany János 
Gimnáziumban. Rövid ideig, 
mert még abban az évben igaz-
gatóvá neveztek ki, és 34 évig 
ebben a feladatkörben dolgoz-
hattam. Négyezernél több diá-
kom volt ezen évek alatt. Egész 
igazgatói éveim alatt egyszer, 
másfél évig osztályfőnök is 
voltam. 1965–66-ban, az akkori 
nagyon tehetséges gyerekek-
ből álló C osztályé. Két osztály-
főnökük is elment tőlük, meg-
sajnáltam őket. Elértem velük, 
hogy egy akaraton lettünk, ami 
ritkaság tanulók és tanár között 
A gimnáziumban egyébként 
a kollégáimmal az volt a fő el-
vünk, hogy neveljünk is, ne 
csak oktassunk. Talán ezért is 
ismerték el többször munká-
mat, Kiváló Tanár címmel is. 
A múlt évben meg rubinokle-
velet kaptam… Jó kapcsolat 
alakult ki diákjainkkal, nem 
felejtettek el. Most is Jenő na-
pon többször hívtak telefonon. 
Gyakran meghívnak osztály-
találkozókra, amíg nem fájtak 
a lábaim, sokra elmentem. A 
magam személyes példáján ta-
nultam meg: ha vannak olyan 
emberek, tanárok, akik ismerik 
a fiatalság problémáit, és ennek 
alapján irányítják a fiatalokat, 
érdeklődésüket helyes meder-
be terelik, feladatokkal bízzák 
meg őket, sok-sok sikert érhet-
nek el velük.

Eladta a Trabantját
– Elégedett vagyok az életem-
mel. Hatvannyolc éves háza-
sok vagyunk, kettesben élünk 
itt, a Krúdy utcai házunkban, 
egy évvel fiatalabb felesé-
gemmel. István fiamék távo-
labb laknak, három unokával, 
ők pedig hat dédunokával 
ajándékoztak meg bennün-
ket. Most már nehezebben 
telnek a napjaink. Nem tudok 
kertészkedni. Nehézzé vált a 
mozgásunk, a járókeret kell 
már mindkettőnknek. A múlt 
évig még Trabantoztam, de 
most már meg kellett válnom 
öreg barátomtól. Szinte hihe-
tetlen, milyen jó régen nyug-
díjasok vagyunk.  PÉTER IMRE

Falucskai Jenő feleségével; mindkettőjük életútja rendkívüli  FOTÓ: PÉTER IMRE

Hatodjára a hatgyertyás koszorú
A fellobbanó lángok 
negyven napon át em-
lékeztetnek a közelgő 
karácsonyra.

HAJDÚNÁNÁS. Adventi koszo-
rúkat készítettek az idén már 
hatodik alkalommal Hajdú-
nánáson Szaplonczay Ger-
gely atya szervezésével, hat 
gyertyából. A görögkatolikus 
egyházban hathetes időszak 
előzi meg a karácsonyt, így 
náluk már november közepé-
től ég az adventi koszorú első 
gyertyája.

Ezen a szokáson már a haj-
dúnánásiak sem lepődnek 
meg, hiszen évről évre min-

den korosztály képviselteti 
magát a koszorúkészítésen. 
A hitoktatók szorgosan se-
gédkeztek a munkálatokban, 
közben meleg teával és pogá-
csával kínálták és élénkítették 
az alkotásban elfáradtakat.

Invitálás
A jó hangulatról Gergely atya 
gondoskodott, kedves be-
szélgetéseivel és a háttérben 
megszólaló halk zenével. A 
koszorúk elkészültekor Ger-
gely atya megköszönte a kö-
zös munkálkodást és a rész-
vételt, majd a közelebbi és 
távolabbi eseményekről, ter-
veiről tájékoztatta a híveket, 
invitálva őket ezen alkalmak-

ra, és további aktivitásukra 
számítva bátorította őket a 
későbbi együtt munkálkodás-
ra is. Megáldotta és megszen-

telte az elkészült koszorúkat, 
valamint az egybegyűltekre is 
jutott bőven egy kis szentelt-
víz.  FEKETE ANDREA

Gyulai Ilona és Czipa Hanna gimnáziumi tanulók  FOTÓ: F. A.

Adventi hétvégékre 
várják az iráziakat
ÚJIRÁZ. Az ünnepre hangoló-
dást segítő programsoroza-
tot szervez közösen az Újiráz 
Szülőfalunkért Alapítvány, a 

helyi önkormányzat, a községi 
könyvtár és a megyei könyv-
tár. December 1-én délután 
kezdődnek az adventi esemé-
nyek, amikor a falu adventi 
koszorúját készítik el közösen 
az ott élők, majd meggyújtják 
az első gyertyát. A következő 
vasárnapon karácsonyfadí-
szek készítésére invitálják az 
érdeklődőket, a harmadikon 
karácsonyi asztali díszek ké-
szítése lesz. A negyedik va-
sárnap vásárra csalogatják az 
iráziakat. Minden alkalommal 
újabb gyertyát is gyújtanak.  
December 20-án „Mindenki 
Karácsonya” zárja az adventi 
hétvégéket.  BKA.Az újirázi templom  FOTÓ: B. K. A.

KERESSE MAI 
LAPSZÁMUNKBAN!

YAÁK R T
MAGAZIN

MEGYE   
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Röviden

Áfamentes és 
olcsóbb tűzifát
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. A Mi Ha-
zánk Mozgalom áfamentes-
sé tenné a tűzifát, továbbá 
kedvezményes árú tűzifát 
is biztosítana a munkahely-
lyel és munkajövedelemmel 
rendelkező nagycsaládosok 
számára – hangzott el a moz-
galom Hajdúböszörményben 
pénteken megtartott sajtótá-
jékoztatóján. Hozzátették, a 
rezsicsökkentés nagy veszte-
sei a kizárólag csak fával fűtő 
családok, ők nem részesültek 
a rezsicsökkentésből.  HBN

Komádiban is 
adventi vasárnapok
KOMÁDI. Idén is megépítették 
a Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár munkatársai a Fő-
téren a nyolc méter átmérő-
jű, látványos adventi koszo-
rút, melynek közepén egy 
hatalmas karácsonyfa áll. A 
karácsonyvárás időszakában 
minden vasárnap meggyújta-
nak egy gyertyát a koszorún. 
Az eseményt színes kulturális 
programok és adventi vásár 
kísérik.  ROZSIK RITA

Tavaly is elkészült a hatalmas 
adventi koszorú  FOTÓ: ROZSIK RITA

Fontos a munkahely és a turizmus
Berekböszörmény, Hor-
tobágy és Nyírábrány új 
polgármestere beszél 
az előttük álló felada-
tokról.

HAJDÚ-BIHAR. – Az első és legfon-
tosabb dolgunk, hogy rendbe 
kell tenni az önkormányzatot. 
Sok gazda volt eddig, és a vá-
lasztók egyértelműen döntöt-
tek a közelmúltban megtar-
tott helyhatósági választáson 
– fogalmazott Szűcs Viktor, 
Berekböszörmény újdonsült 
polgármestere. Hozzátette, 
hogy a faladatok elvégzéséhez 
egy hatfős képviselő-testület 
van segítségére, amelyben 
három új tag van, továbbá a 
korosztályt és a szakterületet 
tekintve is sokszínű döntés-
hozó grémium. – A politikát 
nem szabad belekeverni a 
faluvezetésbe, ugyanakkor 
az országban hatalmon lévő 
pártszövetséggel közösen 
munkálkodva kell előrevinni 
a falunkat úgy, hogy mindig az 
itt élők érdekét kell nézni. Be-
rekböszörmény régen gazdag 
község volt, ezt kell visszaállí-
tani. Fejleszteni csak pályázati 
támogatásból tudunk, amihez 
a saját pénzünket is mellé kell 
tenni. Tervezünk útépítéseket 
és más infrastrukturális fej-
lesztéseket is. Fontos a mun-
kahelyteremtés. És mivel vi-
szonylag sok időskorú, de még 
dolgozni tudó él a faluban, 
lépéseket teszünk egy nyugdí-
jas-szövetkezet létrehozására. 
A közmunkát is meg szeret-
nénk tartani, mert a település 
működtetésében szükség van 
erre is, továbbá vannak olyan 
személyek, akiknek csak ez a 

foglalkoztatás megfelelő. Amit 
teszünk, azt a kormányprog-
ramhoz illeszkedően végezzük 
– mondta Szűcs Viktor.

Lendületbe hozni Hortobágyot
Hortobágy a magyar pusz-
ta emblematikus települé-

se, a táj a világörökség része, 
és ennek megfelelő környe-
zetet, lakóhelyet szeretnénk 
a hortobágyi embereknek. 
Ehhez a korábbiakhoz képest 
egyfajta szemléletváltásra 
van szükség – fogalmazta 
meg Jakab Ádám, Hortobágy 

nemrég megválasztott pol-
gármestere az előtte, illetve 
a hattagú képviselő-testülete 
előtt álló feladatokat. Az őt 
segítő képviselő-testületről 
elmondta, hogy a régiek kö-
zül egyet választottak vissza 
a falu lakói, öt új képviselő 

van, akik közül hárman a 
választási csapatának tagjai. 
Fiatalos, lendületes, dinami-
kus, kreatív, ötletgazdag és 
nyitott képviselők. – Célunk, 
hogy minél inkább segítsük 
a hozzánk fordulókat, jobbá 
tegyük a községben lakók 
életét. Ebbe beletartozik a 
használható közvilágítás, az 
utak építése, a racionálisan 
és jól működő közmunka-
program, a kulturális lehető-
ségek kiszélesítése például 
egy szabadtéri vagy autós-
mozi létrehozásával. A turiz-
mus felé még inkább nyitni 
kell, azzal együtt, hogy a he-
lyi turizmus fejlesztésére egy 
biztató nagyságú összeg már 
a rendelkezésre áll. Az itt te-
vékenykedő cégekkel, a nem-
zeti parkkal és a génmegőrző-
vel összehangolt és hatékony 
munkát kell végeznünk. Ez is 
kiinduló pont lehet a turiz-
mus előrelépése felé – mond-

ta Jakab Ádám, Hortobágy 
polgármestere.

Ha felújítják a 48-as főutat
– Egy irányba húzunk, közösen 
teszünk Nyírábrányért, mert 
nekünk a településünk az első 
– válaszolta kérdésünkre Nagy 
Lajos, Nyírábrány nemrégiben 
megválasztott polgármestere. 
– Ketten maradtak a korábbi 
képviselő-testületből, négy új 
tagunk van. Korösszetételét 
tekintve a képviselő-testület át-
lagéletkora 47 év. Legfontosabb 
feladatunk közösségünk újjá-
építése, az önszerveződéssel 
létrejövő klubok, csoportok tá-
mogatása, ezzel párhuzamosan 
az utcabizalmi hálózat kiépíté-
se. Fontosnak tartom, hogy az 
önkormányzat lássa a felmerü-
lő és megoldásra váró problé-
mákat utcaszinten, hiszen így 
hamarabb eljutunk az egyén 
segítéséhez is. Ezzel együtt a 
községünk infrastruktúrájában 
is előre kell lépnünk; a főte-
rünket szeretnénk felújítani, az 
útalapos utakat aszfaltburko-
lattal ellátni, a mellékútjainkon 
az úthibákat kijavítani. Fontos 
a munkahelyteremtés, a 48-as 
főút korszerűsítése, hiszen en-
nek eredményeként is érkez-
hetnek majd új munkahelyek a 
későbbiekben. Az országhatár 
közelében, a főút mellett egy 
ipari parkot szeretnénk létre-
hozni. Nem egy határon átnyú-
ló vállalkozás van, és tudom, a 
partiumi területről is van érdek-
lődés a Magyarország irányába 
történő terjeszkedés iránt. Egy 
élhető település egy jó közösség 
záloga az elvándorlás mérté-
kének csökkentésére – mondta 
Nagy Lajos, Nyírábrány polgár-
mestere. KOVÁCS ZSOLT

Biztonság, közbiztonság 
Sámsonkertben is
A lakosság kérdezett, 
a rendőrök és a pol-
gárőrök készségesen 
válaszoltak.

HAJDÚSÁMSON. Közbiztonsági 
Fórumot tartottak Hajdúsám-
son-Sámsonkertben, amit 
a településrész képviselői, 
Csigéné Zsadányi Mariann – 
aki a város alpolgármestere is 
– és Rákos Tamás szerveztek. 
A szervezők fontosnak tartot-
ták, hogy az érdeklődök be-
tekintést, információt kapja-
nak a polgárőr-egyesületről, 
milyen kapcsolatban állnak a 
rendőrséggel.

A Megyei Polgárőr Szövet-
ség Baleset-megelőzési és 
Közlekedésbiztonsági Ta-
gozatától Both János tartott 
előadást, akitől megtudhat-
ták a jelenlévők, mi a feladata 
és kötelessége a polgárőrnek, 
ki lehet polgárőr, és hogyan 

lehet az egyesület tagja. A fó-
rumon jelen volt a Hajdúsám-
soni Polgárőr Egyesület elnö-
ke, Balogh József is, aki egy 
mondatban összefoglalta a te-
vékenységüket – egy polgárőr 
járőrözik, figyel és jelent.

A rendőrség is képviseltette 
magát a rendezvényen. Ott 
volt Papp Mihály rendőr fő-
törzszászlós, aki a városban 
teljesít körzeti megbízotti 
szolgálatot, valamint Kádár 
László rendőr őrnagy, a Deb-
receni Rendőrkapitányság 
Körzeti Megbízotti Alosztá-
lyának a vezetője, aki kiemel-
te, a polgárőrség stratégiai 
partnere a rendőrségnek, to-
vábbá ismertette, mi a teen-
dő akkor, ha valaki bűnesetet 
észlel.

Az est családiasan telt, a fó-
rum végén a rendőrök és pol-
gárőrök készségesen válaszol-
tak a lakosság részéről feltett 
kérdésekre.  DANDÉ MELINDA

A csoportképen (első sor): Barta Éva, Both János, Csigéné Zsadányi 
Mariann, Balogh József, (hátsó sor): Kádár László, Papp Mihály és Rákos 
Tamás  FOTÓ: DANDÉ MELINDA

Munkába álltak az új polgármesterek
Szűcs Viktor, Berekböször-
mény frissen megválasztott 
polgármestere számára nem 
ismeretlen a közfeladatok 
ellátása. 16 évig volt az ön-
kormányzat mezőőre, 2010 
és 2014 között önkormány-
zati képviselő, 2014–2015-
ben társadalmi megbízatású 
alpolgármester volt. 25 évig 
dolgozott a kereskedelem-
ben, utóbb segített a felesége 
vállalkozásában.

Jakab Ádámnak, Horto-
bágy polgármesterének ag-

rármérnöki, továbbá szín-
háztörténész, ember és etika 
társadalomismeret szakos pe-
dagógusi diplomája van. Tős-
gyökeres hortobágyi. Pol-
gármesterré választása előtt 
saját, mezőgazdasági jellegű 
vállalkozásában dolgozott, 
faluvezetővé választása után 
a vállalkozása működését 
szünetelteti. Mottója: Csapa-
tot építünk.

Nagy Lajos, Nyírábrány 
polgármestere a határőr-
ségnél dolgozott. 2008-ban 

korkedvezményes nyug-
díjba vonult. Régóta benne 
van lakóhelye közéletében. 
Alapító tagja volt az Odafi-
gyelünk Rád Egyesületnek, 
ebben a gyermekeknek 
nyári napközis tábort, az 
idősebbeknek buszos kirán-
dulásokat szervezett, a hát-
rányos helyzetűeknek ado-
mánygyűjtő-adományosztó 
irodát hozott létre. A célja 
egyszerű: legjobb tudása 
szerint szolgálni az embere-
ket!

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

52. Bárczi Titanilla Stella
20 HÓNAPOS, BIHARNAGYBAJOM

53. Balázs
3 HÓNAPOS, DEBRECEN

54. Börcsök Jázmin és Nor-
bert, 4 HÓNAPOSOK, DERECSKE

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

Szűcs Viktor Jakab Ádám Nagy Lajos  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM
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Zárult a „Házak, utcák, imák”
CSÖKMŐ. A Házak, utcák, imák 
záróalkalma volt november 
21-én a Csökmői Református 
Egyház gyülekezetében.  A 

Csökmő 800 jubileumi év al-
kalmából szervezett havi egy-
házi rendezvénysorozat ezzel 
véget ért. 

Az utolsó alkalomra kü-
lönösen a Vörösmarty és 
a Zrínyi utca lakóit várták 
szeretettel, hiszen így év 
végére minden utca meg-
hívást kapott. Szabó Gyula 
lelkész összegezte az elmúlt 
hónapok tapasztalatait. 
Megemlítette, hogy hasz-
nosnak és eredményesnek 
érzi a programsorozatot. 
Kapott olyan visszajelzést, 
hogy akár jövőre is lehetne 
valami hasonlót szervezni, 
mert a résztvevők nagyon 
jól érezték magukat hónap-
ról hónapra. 

A közös ének, ima és rövid 
igehirdetés után kötetlen be-
szélgetés zajlott, és persze 
előkerültek a finomságok is, 
hiszen most sem jött senki 
üres kézzel.  BKA

Miséztek a templom 
két védőszentjéért
Ha elkészül az ikonosz-
tázion, a hívek maguk 
is megláthatják Szent 
Mihály arkangyalt.

POCSAJ. A napokban tartotta a 
görögkatolikus egyházközség 
az évente megrendezett bú-
csúünnepet. A templom szü-
letésnapja ez, Szent Mihály és 
Gábor főangyalok tiszteletére 
építették és szentelték fel 276 
évvel ezelőtt. A déli 12 órakor 
kezdődött szent liturgiára Ba-
ráth Gábor pocsaji parókus 
több parókust is meghívott: 
Vadas Krisztián atyát Nagy-
károlyból, Csingi Zoltán atyát 
Fülöpről, Sási Péter atyát 
Nyírábrányból, Tóth Elek 
atyát Nyíracsádról, Haramura 
Béla diakónus atyát Debre-
cenből, Tarapcsák János atyát 
Nyírmártonfalváról.

Az első szál gyertya
– Nagyon szerencsések va-
gyunk, hogy itt lehetünk. Ez 
egy örömüzenet a mai napon 
számotokra, érezzétek ma-
gatokat szerencsésnek, hogy 

együtt imádkozhatunk Szent 
Mihály és Gábor arkangyal-
lal együtt, az összes meny-
nyei erővel, akik a templom 
védőszentjei. Az angyalok az 
Isten közvetítő és megbocsá-
tó szeretetének miniszterei – 
hangoztatta Vadas Krisztián, 
aki elmondta még, hogy ha 
a pocsaji templomban is lesz 
nemsokára ikonosztázionja, 
akkor a hívek közelebbről is 
megláthatják, hogy az iko-
nosztázion alapképeiben 
majd ott fog szerepelni Szent 
Mihály arkangyal is, védő-
szentként. Ezzel egy olyan 
kiváltságos ajándékban lesz 
részük a híveknek, hogy lelki 
és testi szemeink előtt is lát-
hatják az angyalok jelenlétét 
és érezhetik szolgálatát. 

Az ünnepi liturgia végén 
Baráth Gábor pocsaji parókus 
az adventi koszorún az első 
gyertyát meggyújtotta, majd 
körmenettel és miroválással 
folytatódott az ünnepi mise. 
A körmenet után minden 
megjelentet ebédre hívtak az 
egyház képviselői a közösségi 
házba.  NKM

„Az ikonosztázionnal a hívek kiváltságos ajándékban részesülnek majd” 
  FOTÓ: NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Az utolsó alkalomra különösen a Vörösmarty és a Zrínyi utca lakóit várták 
szeretettel  FOTÓ: B. KISS ANDREA

Gyerekek megsegítésére jöttek
Az első piarista szer-
zetesek azzal a céllal 
érkeztek Debrecenbe, 
hogy új iskolát alapít-
sanak.

DEBRECEN. Éppen 300 éve 
annak, hogy piarista szerze-
tesek érkeztek Debrecenbe, 
nem sokkal azután, hogy a 
reformációt követően 1715-
ben a királyi rendeletnek kö-
szönhetően a városban ismét 
letelepedhettek a katoliku-
sok.

A megemlékezést novem-
ber 22-én tartották. Első-
ként Palánki Ferenc deb-
recen-nyíregyházi megyés 
püspök mutatott be szent-
misét a Szent Anna-székes-
egyházban, melyen konce-
lebrált Szilvásy László SP, 
tartományfőnök és dr. Kra-
komperger Zoltán plébános, 
valamint részt vett az ünnep-
lő iskola vezetése, a diákjai, 
a Svetits Intézet jelenlegi és 
korábbi vezetői.

Isten eszközeiként
Palánki Ferenc arra emlé-
keztette a jelenlévőket, hogy 

amikor Isten be akar lépni 
a szívünkbe, gyakran mi is 
visszautasítjuk Őt, mert nem 
akarjuk, hogy része, meghatá-
rozója legyen az életünknek. 

– Gyakran attól félünk, hogy 
a szigorú törvények betartá-
sával a boldogságot utasíta-
nánk vissza annak ellenére, 
ez a valódi boldogság egyet-
len útja. Az ember az egyet-
len létező, amely felül tudja 
múlni önmagát és természe-
tes létének természetfölötti 
a léte, de abban is egyedüli, 
ahogy ösztönlénnyé süly-
lyedve magát alulmúlni ké-
pes – fogalmazott. Palánki 
Ferenc végezetül köszönetet 
mondott a piaristáknak, akik 
300 évvel ezelőtt Isten esz-
közeként azzal a szándékkal 
érkeztek Debrecenbe, hogy a 

szegény, elesett gyermekeket 
neveljék.

Koszorúval emlékeztek
Az ünnepi szentmisét köve-
tően Szilvásy László átadta 
Bódis Zoltán intézményveze-
tőnek és a diákoknak annak az 
alapító okiratnak a másolatát, 
amellyel 300 évvel ezelőtt a 
király jóváhagyta a debreceni 
iskola meglapítását. Ezt köve-
tően a templom udvarán talál-
ható rendalapító Kalazanczy 
Szent József–szobornál és a 
Szent Anna-plébánia belső fa-
lán elhelyezett Szlopnyai Elek 
SP emléktábláján virággal em-
lékeztek meg a jelenlévők.

Az iskoláról
Az iskola 1721. január 21-
én kezdte meg működé-

sét. 1948-ban feloszlatták 
a szerzetesrendeket, ennek 
következtében két évvel 
később az 1947/48-as tanév 
befejeződése után a deb-
receni iskolát is államosí-
tották, és 1948–50-ig Révai 
Miklós Gimnáziumként, 
majd 2006-ig Csokonai Vi-
téz Mihály Gimnáziumként 
működött. Az egykori pi-
arista gimnázium épüle-
te 2007-től jogutódjának, 
a Debrecen–Nyíregyházi 
Egyházmegye fenntartásá-
ban működő Szent József 
Gimnáziumnak ad otthont, 
mely méltó utódja kíván 
lenni az egykori, oly sok ge-
nerációt keresztény hitre, 
emberségre, hazafiságra és 
tudományra oktató patinás 
alma maternek.  SZD

Palánki Ferenc az ünnepi szentmise végén köszönetet mondott a piaristáknak  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Gyakran attól 
félünk, hogy a 
szigorú törvények 
betartásával a 
boldogságot utasí-
tanánk vissza.  
PALÁNKI FERENC

A fény ünnepére hangolva
Sok olyan népszoká-
sunk van, ami a készü-
lődést segíti.
DEBRECEN.  – Az advent a ha-
gyományos társadalomban 
mindig a szakrális év kezde-
tét jelentette. A hagyomá-
nyokban élők a természet 
ritmusának megfelelően él-
tek; ahogy a nappalok rövi-
dültek, mindinkább várták 
a karácsonyt, ami a fényt 
jelentette. Szokáshagyo-
mányaink leginkább a Kár-
pát-medencében maradtak 
fent, hiszen összefüggő téli 
hagyományanyagunk van. 
Ezek nem választhatóak 
szét az évkör más szokásai-
tól sem, melyek szervesen 
összekapcsolódnak és egy-
másra utalnak – mondta el 

a Naplónak Gyöngy Péter, a 
Motolla Egyesület vezetője.

–  Ekkor indulnak el a gyere-
kek kántálni házról házra, va-
lamint a mendikálás is erre az 
időszakra esik. A mendikálás 
eredetileg koldulást jelent, de 

az adományokat a regösök és 
a betlehemesek is megkap-
ták. A regölés bőséges ter-
més- és termékenységvarázs-
ló, párokat összeboronáló, 
párosító játék. December 13-a 
Luca-nap, ami bajelhárító, a 
belső összpontosítást segítő, 
koncentrációt erősítő ünnep. 
A legjellegzetesebb karácso-
nyi szokáshagyomány-együt-
tes a betlehemezés. Ez a játék 
területenként eltérően jelenik 
meg, de ami közös, hogy min-
dig Krisztus születését mutat-
ja be. Ezzel karácsony napján 
le is zárul az adventi időszak, 
és folytatódik a téli hagyomá-
nyok sora: megjelennek a re-
gösök, akik december 26-tól, 
Szent István napjától regöl-
nek vízkeresztig – tájékozta-
tott Gyöngy Péter.  SZD

A Hotel Lycium**** és a GAG Management bemutatja: 

Zene és gasztronómia randevúja
December 28-án ismét egy nem mindennapi 
gasztronómiai élményben lehet részük a kulináris 
élvezetek hódolóinak a Hotel Lycium**** Átrium 
éttermében.

A Hotel Lycium**** csapata ezúttal a GAG Manage-
menttel karöltve gondolta ki egy exkluzív vacsora 
megvalósítását, melynek menüjét Presser Gábor és 

koncertje ihletett.

randevúzik a gasztronó- 
mia valamely más 

csak a tavaly augusztusi 
„Monet receptek nyomá- 

gasztronómiai kalando- 
zásra, vagy Sárközi Ákos 
Michelin-csillagos chef 

-
nyére. 

tekintjük, a zene és a fehér asztal nyújtotta örömök
frigyre lépése tökéletes párosítás, mely új dimen-
ziókat nyithat a Presser Gábor és az Amadinda által
közvetített utánozhatatlan zenei élmény befoga-
dásában.

teljessé.

alatt, és a szálloda www.hotellycium.hu weboldalán

A koncertre és a vacsorára
jegyek válthatók: gag.jegy.hu

Vacsora információ: 
vendeglatas@hotellycium.hu

Ajándékötlet!

36
26

32

HIRDETÉS
Gyöngy Péter  FOTÓ: ARCHÍV
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Ember voltam a Földön
MESE. Lubick városát delfi-
nek lakták, köztük élt 
Delfinke a szüleivel. Na-
gyon szeretett a rokonai, 
barátai, ismerősei között 
úszkálni, az embereket vi-
szont nem kedvelte, mert 
folyamatosan megnehezí-
tették a delfinek és a többi 
tengeri állat életét. Delfinke 
látta, amikor az emberek 
dobozokat, üvegeket dob-
tak, olajos, koszos folyadé-
kot öntöttek a vízbe. Ha-
ragudott rájuk, amiért 
nem vigyáznak a 
tenger élővilágá-
ra. Egyik nap na-
gyon durcás lett 
emiatt, be-
z á rkóz ot t 
a szobá-
jába. Szo-
morkodva 
ült az asztalnál, 
amikor a nyitott 
ablakon belebe-
gett egy boríték, 
melyben a következő üze-
net állt: „Delfinke! Nem 
minden ember gonosz és 
meggondolatlan. Próbáld 
megismerni őket! Ezért e 
levél elolvasása után három 
hétre emberré változol!”

Ahogy befejezte az olva-
sást, már érezte is, hogy 
uszonyai kezdenek meg-
nyúlni. Furcsa bizsergés és 
egy különleges, könnyű ér-
zés járta át a testét. Ember-
ré változva áll a parton, cso-
dálkozva nézte a tengert, 
elámult a fodrozódó hullá-
mok szépségén. Ekkor egy 
lány toppant mellé, s így 

szólt: – Szia! Én Niki vagyok, 
s itt élek a tengerparton ab-
ban a házban. Segíthetek 
valamiben? – Delfinke vála-
szolni sem tudott a megle-
petéstől. Csodálta a tengert 
és a lány leírhatatlan szép-
ségét, mosolyát. De a lány 
tovább próbálkozott: – Mi a 
neved? – Ö ö ö ... De... Dá-
vid – felelte Delfinke. 
– Nahát, 

a testvé-
remet is Dávidnak 

hívják – mondta Niki. 
– Gyere! Menjünk haza, 

mert egyre hűvösebb szél 
fúj a tenger felől! Meghara-
gudott ránk Poszeidón a sok 
gonoszságunkért.

Delfinke gondolkozott 
egy keveset a lány szavain, 
majd ezt suttogta: – Nekem 
nincs otthonom, nem tu-
dok hová menni. – Gyere 
hozzánk, mindig szívesen 
látjuk a vendégeket a há-
zunkban – mondta, majd 
elindultak. Delfinkének, 
azaz Dávidnak nehezen in-
dult a beilleszkedése. Más-

nap reggel a piacon látta a 
sok tengeri halat a ládákban 
kiterítve, s igencsak elkedv-
telenedett. Niki megpróbál-
ta felvidítani, ezért elvitte 
a parton épült, hatalmas 
akváriumba. Dávid nem ér-

tette, miért mutat-
ja neki ezt a lány: 

nem volt még elég 
a szomorúságból? 

Látnia kell még a be-
fogott, rabságban élő 

állatokat is?
Majd óvato-

san bené-
zett az 

e l s ő 
m e -

d e n -
cébe, s sze-
me-szája tátva 
maradt az ámulattól. 
Egy kicsi delfin úsz-
kált vidáman a 
vízben, a bal 
úszója bekötöz-
ve. Az apróság 
elmesélte, hogy hajók há-
lójába akadt be, és eltörött 
az úszója, de ezek a kedves 
emberek megmentették az 
életét. Az anyukája is hálás 
a gondozóknak, s naponta 
meglátogatja őket. Dávid 
egyre jobban szeretett itt 
lenni. Niki megmutatta a 

másik parkot is, melyben 
bajba került állatok éltek 
a gyógyulásukig. Szívesen 
segítette a lány és barátai 
munkáját, s közben meg-
kedvelte a gyönyörűséget. 
Ez a rövid idő is elegendő 
volt ahhoz, hogy megsze-
resse az embereket, de fő-
leg Nikit. Nem tudta, hogy 
mi lesz vele, ha vissza kell 
mennie a tengerbe.

Szerette ő a tengeri életet, 
és soha nem gondolta, hogy 
embert is fog szeretni. De 
még hogyan szeretni! A ten-
gernél is jobban, az életénél 
is jobban! Elkövetkezett az 
utolsó nap. Minden állatot 
megetettek, bekötöztek, 
megvizsgáltak. Esteledett. 
A parton vacsoráztak. Min-
den nagyon békés volt, 
csak Dávid nem érezte ezt 
a nyugalmat. Fájt a szíve, 
nem akarta Nikit elveszí-
teni. A lány megérezte 
a nyugtalanságát, s ezt 
kérdezte: – Nem szeretsz 
itt lenni velem? – Jaj, de 
nagyon is! Pontosan ez 
a baj. – S mindent el-

mesélt Nikinek. 
A lány meg-

fogta Dá-
vid kezét, 
s mélyen 

a szemébe nézett: – Ne félj! 
Én mindig itt leszek neked 
a parton. Várlak esténként!

Hatalmas hullám csapott 
ki a csendes tengerből, s 
Dávid már a víz fehér habjai 
között csapkodott. A lány 
pedig csendesen integetett 
neki. ÖTVÖS PANNA

A Természettár feladványa

Színezd ki a korizó gyerekeket!

Töltsd ki a hiányzó számokat!

Kösd össze a számokat a megfelelő sorrendben!

VARÁZSSZONYEG

GYERE VELÜNK A MESÉK 
BIRODALMÁBA!

Sétáltunk az őszi erdőben, és színes faleveleket gyűjtöttünk. 
Hazaérve sorba raktuk őket, de egynek nincs párja. Melyik a 
páratlan?

Keresés

Találd meg 
a tíz különbséget 
a két kép között!
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András-napi sikerre várva
A DVSC vezetőedzőjé-
nek névnapi ajándék-
ként leginkább egy 
győzelem esne jól a 
csapatától.

LABDARÚGÁS. Azt minden Lo-
ki-szurkoló tudja, hogy a 
kedvenceik a legutóbbi sze-
zon bronzérme után ezen az 
őszön a várakozás alatt telje-
sítenek. A hajdúsági alakulat 
az eddigi tizenkét bajnokijá-
ból hetet elveszített, legutóbb 
Kisvárdán kapott ki a meccs 
egyetlen góljával.

A szombaton 15.45-től kez-
dődő összecsapáson az újonc 
Zalaegerszeg vendége lesz a 
DVSC, azonban túlzás lenne 
azt állítani, hogy a debreceni-
ek a kilencven perc esélyesei.

Ennek ellenére bízik ben-
ne a hajdúsági futballtársa-
dalom, hogy véget ér a gárda 
vesszőfutása a zalai megye-
székhelyen.

Erre számít Herczeg András 
is, a lokisták vezetőedzője, 
aki szombaton ünnepli név-
napját.

Fel a fejekkel!
– Az utóbbi hetek eredményei 
ellenére pozitívnak érzem a 
csapat hangulatát – fogalma-
zott a tréner. – Természetesen 
tisztában van vele mindenki, 

hogy egy nehéz időszakot 
élünk meg, de bízunk ben-
ne, és nagyon szeretnénk, 
ha sikerülne jó eredményt 
elérnünk Egerszegen. Úgy vé-
lem, nagyon fontos, hogy ne 
lógassuk a fejünket, hanem 
igyekezzünk változtatni a 
helyzetünkön. Álljunk neki a 
nehezebb időszakhoz is úgy, 
hogy törekedjünk a sikerre, 
és mindenki tegye oda ma-
gát maximálisan a ZTE ellen. 
Mozgósítanunk kell minden 
erőtartalékunkat. Csak az 
lehet a cél, hogy nyerjünk – 
fogalmazott a Debrecen szak-
vezetője a Hajdú-bihari Nap-
lónak.

Herczeg András szerint 
az semmit nem jelent, hogy 
a zalaegerszegiek a nyáron 
jutottak fel az első osztály-
ba. – Láttuk legutóbb is az 
ellenfelet, a Fradi otthoná-
ban nagyon jó teljesítményt 
nyújtott. Technikás, gyors 
játékosok alkotják a kék-fehé-
rek keretét, nagyon jók az elő-
rejátékban, és sok beadással 
operálnak. Stabil, jó gárdának 
tartom a Zetét. Bőven van ru-
tinos labdarúgójuk, elég csak 
említenem Radót, Stiebert és 
Bobál is egyre jobb formába 
lendül vagy Babati Ferenc is. 
Biztos vagyok benne, úgy áll-
nak hozzá a meccshez, hogy 

mikor kapnák el a DVSC-t, ha 
nem most. Nekünk pedig úgy 
kell kimennünk a pályára, 
hogy minden találkozó más 
és más. Bízunk benne, hogy 
inkább előbb, mint utóbb, 
a mi javunkra billen majd a 
mérleg nyelve, és mi jövünk 
ki a fordulópontokból jobban 
– mondta Herczeg, aki a kapu-
sára, Nagy Sándorra nem szá-
míthat sérülés miatt.

A szakember szombaton 
ünnepli névnapját, mint 
mondta, a győzelem nagyon 
kedves ajándék lenne számá-
ra. – Nagyon boldog lennék, 
ha nyernénk, mert igazán 
ránk férne most.  TN

Mindig izgulok, ha kezdődik egy BL- idény, és 
reménykedem, hogy a Juve is viszi valamire. 
Alessio Tacchinardi egy labdarúgó Bajnokok Ligáját megnyert 1996-ban a Juventus gárdájával az 

Ajax ellen, de három további döntőt bukott el

3-1
Hazai pályán, a Dunaferr el-
len lépett pályára pénteken 
este az MVFC Berettyóújfa-
lu. A címvédő és listavezető 
Mezei-Vill ezúttal is érvé-
nyesítette a papírformát. A 
15. percben szerzett vezetést 
az Újfalu, rögtön utána Alex 
duplával jelentkezett, félidő-
ben 3–0-ra mentek a hajdú-bi-
hariak. A vendégek a második 
játékrészben szépítettek, de a 
Berettyó esélyeshez méltón 
3–1-re hozta a meccset.

Fontos sikert 
aratott a DEAC
JÉGKORONG. A Brassó együt-
tese látogatott az Erste Liga 
pénteki játéknapján a Debre-
ceni Jégcsarnokba. Már 2–0-
ra vezetett a DEAC, az első 
harmad végül 2–1-es állásnál 
zárult. A folytatásban is sok 
gól esett, továbbra is David 
Musial tanítványai dominál-
tak, 5–3-as hazai fórnál jött 
a záró felvonás. A hajrában 
csak Dominik Novotny talált 
be, ezzel végleg eldöntve a 
meccset, 6–3. Győzelmével a 
DEAC átvette a második he-
lyet a Brassótól.

OTP Bank Liga, a 14. forduló programja
Szombat:
ZTE FC–Debreceni VSC 15.45 (tv: M4 Sport) 
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 17 óra 
Paksi FC – Újpest FC 17 óra
Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd 17 óra 
Diósgyőri VTK – MOL Fehérvár FC 19.30 (M4 Sport)   
Vasárnap: Kaposvári Rákóczi FC – Ferencvárosi TC 18 óra (M4 Sport)

Zalaegerszegen 
mozgósítanunk 
kell minden erőn-
ket. 
HERCZEG ANDRÁS

Az OTP Bank Liga állása
 1. Ferencváros            12 9 2   1 23–10 29
 2. Mezőkövesd Zsóry FC    13 8 3   2 19–10 27
 3. MOL Fehérvár FC        13 8 2   3 26–14 26
 4. Puskás Akadémia FC     13 7 2 4 23–16 23
 5. Budapest Honvéd        13 7 1 5 18–17 22
 6. Újpest FC              13 5 2 6 18–20 17
 7. Kisvárda Master Good   13 5 2 6 16–19  17
 8. Diósgyőri VTK          13 5 1 7 14–20  16
 9. Debreceni VSC          12 5 – 7  21–25 15
10. Paksi FC               13 3 2 8 15–25  11
11. ZTE FC                 13 2 5 6 20–20  11
12. Kaposvári Rákóczi FC   13 2 – 11 9–26 6

WSLA: Puskás kapja a 
idei posztumusz díjat
LABDARÚGÁS. Az idén már 
negyedszer rendezik meg 
Monte-Carlóban a World 
Sports Legends Award díj-
átadó gálát, amelyet a szer-
vezők „a sport Oscarjaként” 
említenek közleményükben, 
melyben bejelentik, hogy a 
szervezet idei posztumusz dí-
ját Puskás Ferencnek ítélték – 
írja a pfla.hu.

Amint írják, a kitüntetést a 
futballvilág legendája kapja, 
akinek a hazájában átadott 
nemzeti stadion is a nevét vi-
seli, s akiről a FIFA éppen tíz 
esztendeje nevezte el az Év 
góljáért járó díjat. A Monacói 
Hercegségben pénteken ki-
adott közleménye kitér arra 
is, hogy a díjat a december 
7-én rendezendő gálavacso-
rán a Puskás család egyik 

tagja és Schmitt Pál olimpiai 
bajnok, korábbi magyar köz-
társasági elnök veszi majd át 
– olvasható a honlapon.

A bejelentés után a felcsúti 
Puskás Akadémián tartott 
rögtönzött sajtótájékoztatón 
Szöllősi György, a Nemzeti 
Sport főszerkesztője és a Pus-
kás-ügyek hivatalos nagykö-
vete elmondta, a monte-car-
lói díjátadó helyszínén a 
felcsúti Puskás Intézet kiállí-
tással is felhívja a figyelmet 
a világhírű magyar sportoló 
egyedülálló életművére.

„A posztumusz díj a sport-
világ legendás karriert befu-
tó nagy bajnokainak vagy a 
sport területén tevékenyke-
dő, világszerte ismert szemé-
lyeknek jár – mondta Szöllősi 
György.  HBN

Puskás Öcsit (balra) a WSLA is elismerte  FOTÓ: AFP

Trujicsék Egerszegen három pontot akarnak szerezni, de ehhez lesz szavuk a házigazdáknak is  FOTÓ: K. P.

Csalódott, de büszke is a Fradi edzője
Bár az utolsó percben 
gólt kapott, mégis mél-
tó ellenfele volt az FTC 
az Espanyolnak.

LABDARÚGÁS. A csütörtök esti 
Ferencváros–Espanyol Euró-
pa-liga-mérkőzés (2–2) utá-
ni sajtótájékoztatón Szerhij 
Rebrov, a Ferencváros veze-
tőedzője arról beszélt, hogy a 

helyzetek alapján győzelmet 
érdemeltek volna.

„Természetesen mindenki 
frusztrált az eredmény miatt, 
de nagyon büszke vagyok a 
játékosaimra. Topligás csapat 
ellen játszottunk, megvoltak 
a helyzeteink. Megérdemel-
ték volna, hogy győzzenek, 
de ilyen a futball” – összeg-
zett Szerhij Rebrov, akit arról 
is kérdeztek, véleménye sze-

rint az El-ben mutatott telje-
sítményükkel, a megszerzett 
hat ponttal sikerül-e elcsen-
desíteni a Fradi játékát kriti-
záló hangokat, szurkolókat.

Nem olvas magyar sajtót
„Nem olvasok magyar sajtót, 
az eredmény a fontos. Sok já-
tékos nem játszott még ilyen 
szinten, ilyen nyomás alatt, 
de jó teljesítményt nyújtot-

tunk, a szurkolók jól szóra-
kozhattak” – így Rebrov.

Ezt követően a tizenegye-
sek kerültek szóba.

„Varga Roland és Isael van 
kijelölve a tizenegyes el-
végzésére, de mindketten 
rontottak már, nehéz ezt ki-
számolni, hogy ki fogja be-
lőni. A bajnokságban Isael 
kihagyta, majd gólt lőtt, most 
a kihagyott tizenegyes után 
kiharcolt egy újabb büntetőt, 
amikor Skvarka már a pályán 
volt, és ő érzett magában ön-
bizalmat, hogy a másodikat 
gólra váltsa.”

Rebrov kérdésre válaszolva 
a folytatásról is szót ejtett.

„Ez az egész magyar futball 
szempontjából fontos meccs 
volt, mindenki támogatta a 
csapatot. A következő meccs-
hez úgy kell hozzáállnunk, 
hogy nyernünk kell Bulgáriá-
ban a továbbjutáshoz, de per-
sze közben nem szabad elfe-
lejteni, hogy tizenöt év után 
van újra itt a csoportkörben 
a klub, és annak is örülni kell, 
hogy itt lehetünk.”  HBNSzerhij Rebrov szerint a magyar futballnak is fontos mérkőzés volt  FOTÓ: NEMZETI SPORT/DÖMÖTÖR CSABA

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

36
21

65

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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Röviden

Közel hatvan 
csapat küzd meg
LABDARÚGÁS. Immár a XIV. 
Hajdúvárosok teremlabda-
rúgó tornáját rendezi meg a 
Nánási Focisuli. A torna iránt 
most is nagy az érdeklődés, 
közel hatvan csapat küzd meg 
öt korcsoportban Hajdúnánás 
város díjáért. A mérkőzése-
ket a Somorjai László Városi 
Sportcsarnokban rendezik 
meg, a csatározás több napon 
át tart majd, elsőként szom-
baton feszülnek egymásnak 
a fiatalok. A torna december 
7–8-án folytatódik, de 15-én és 
21-én is lesznek meccsek.  HBN

Kerékpárosok a 
Szánkódombon
KERÉKPÁR. A DKSI vasárnap 10 
órától rendezi meg az I. Debre-
cen Cross cyclo-cross (CX) ke-
rékpáros versenyét, melynek 
helyszíne a debreceni Lehel 
utcai Szánkódomb és annak 
környezete lesz. A viadalon az 
U11-től valamennyi igazolt és 
amatőr kategóriában rajthoz 
állnak az indulók.  HBN

Idegenben 
folytatják a röpisek
RÖPLABDA. Szolnokon foly-
tatják bajnoki szereplésüket 
a DEAC férfi röplabdázói, az 
összecsapás vasárnap 19 óra-
kor kezdődik a Városi Sport-
csarnokban. A Tisza-parti 
egylet nyolc meccséből kettőt 
nyert meg, emellett hatszor 
kikapott. Hubicskáék öt vere-
ség mellett háromszor diadal-
maskodtak az NB I.-ben.  HBN

Nem meccsel 
szombaton a DVSE
VÍZILABDA. A tatabányaiak ké-
résére elmarad a DVSE szom-
baton 16 órára tervezett TVSE 
elleni idegenbeli bajnokija. A 
hazaiak sorozatos megbete-
gedésekre hivatkozva kértek 
halasztást, melyet a szövet-
ség el is fogadott, így egy 
későbbi időpontban rende-
zik meg az összecsapást. Bár 
hivatalos állásfoglalás még 
nincs, várhatóan csak a kö-
vetkező naptári évben kerül 
majd sor a pótlásra.  HBN

Utoljára lépnek 
pályára idén
LABDARÚGÁS. Idén utoljára 
lépnek pályára az NB III.-as 
csapatok. A  17. fordulóban 
a Keleti csoportban szerep-
lő DEAC vasárnap 13 órától 
a Tállya csapatát fogadja, a 
DVSC II. a BSE otthonába láto-
gat szintén vasárnap délután 
egytől.  HBN

Indulás! FOTÓ: BIKEMAG.HU

Zsilák László  FOTÓ: NAGY ANITA

Sokat vár a debreceniektől (is)
Kőrizs-Sopronyi Anett, 
a Loki korábbi váloga-
tott játékosa szerint 
a magyar egy gyors, 
szívós csapat jelenleg.

KÉZILABDA. Két hétig Japánra 
szegeződik minden szem, 
ugyanis szombaton elrajtol 
a női kézilabda-világbajnok-
ság. A résztvevő 24 csapat 
között ott van a magyar is: 
Kim Rasmussen tanítványai 
Kazahsztán ellen kezdik meg 
szereplésüket szombaton 10 
órától (Tv: M4 Sport), vasár-
nap pedig a spanyolok kö-
vetkeznek.

A szövetségi kapitány 16 
fős keretében négy DVSC-já-
tékos is helyet kapott, Triffa 
Ágnes, Tóvizi Petra, Kovács 
Anna és Vámos Petra küzd 
majd a magyar sikerért. 

Ami az elvárásokat illeti, 
a kapitány szerint a csapat 
elég erős akár ahhoz is, hogy 
az elődöntőbe jusson, de 
bármi előfordulhat. A szö-
vetség a legjobb hét közé 
kerülést tűzte ki célul, annál 
is inkább, mert a márciusi 
olimpiai selejtezőn a világ-
bajnokság 2–7. helyezettje 
szerepelhet, illetve a legjobb 
hat helyezett, amely koráb-
ban még nem szerzett olim-
piai részvételi jogot.

Magyarország a C csoport-
ban küzd majd, a mieink el-
lenfelei Kazahsztán, Szene-
gál, Spanyolország, Románia 
és Montenegró lesznek. A 
csoportok első három-három 
helyezettje jut a középdöntő-
be. A világbajnokság győztese 
kijut a tokiói olimpiára, a 2–7. 
helyezettek olimpiai selejte-

zőt játszhatnak 2020 márciu-
sában.

Örül a debrecenieknek
– Reálisnak tartom a hétbe 
kerülést, ami az olimpiai rész-
vétel szempontjából is fontos. 
Jó volna a csoportból a máso-
dik helyen továbbjutni, mert 
akkor nagy valószínűség sze-
rint elkerülnénk a nehezebb 
ellenfeleket. A keretünk nagy 

része már régebb óta együtt 
játszik, így az összeszokottság 
is megvan. Örülök, hogy To-
mori Zsuzsanna is visszatért, 
az ő rutinjára is szüksége lesz 
a fiatal játékosoknak. A csapa-
tunk mozgékony, lendületes 
és szívós, jó eredményt várok 
a lányoktól. Jó kapusteljesít-
ményre lesz szükség, ami biz-
tosított, hiszen mindhárom 
hálóőrünk remek formát mu-

tat. Fontos lesz, hogy a véde-
kezésünk összeálljon, és gyors 
lerohanásokat tudjunk indíta-
ni. A szélen is rutinos, ügyes 
kéziseink vannak, úgy hi-
szem, minden poszton bizto-
sított a jó produkció – mondta 
el lapunknak Kőrizs-Sopronyi 
Anett, a Loki korábbi váloga-
tott játékosa, aki természete-
sen figyelemmel fogja követni 
az eseményeket. 

A debreceni klasszis sze-
rint a mezőnyből kimagaslik a 
címvédő francia válogatott, de 
mellette a hollandokban vagy 
épp az oroszokban is benne 
van a jó eredmény. „Sopi” bol-
dog, hogy négy lokista is ott 
lehet a legjobbak között. – Na-
gyon örülök, hogy több deb-

receni is kivívta a jogot arra, 
hogy ott lehessen Japánban. 
Mikor én voltam válogatott, 
általában egyedül képviseltem 
a DVSC-t, biztosan könnyebb 
így nekik. Triffa Ágnes már 
rutinos, és Kovács Annának, 
illetve Tóvizi Petrának sem ez 
az első nagy világversenye. 
Vámos Petra semmit sem ve-
szíthet, megmutathatja ma-
gát. Bízom benne, mindenki 
ki tudja majd hozni magából 
a maximumot – vélekedett 
az egykori kiváló átlövő, aki-
nek ez az első éve, hogy nem 
játszik, tavaly például még a 
Nyíradonyt erősítette. 

Kőrizs-Sopronyi Anett je-
lenleg ingatlanértékesítéssel 
foglalkozik, mellette pedig 
hároméves kislánya, Gréta 
köti le minden idejét.  SZADÓ

Fontos összecsapások várnak a világbajnokságon Tóvizi Petráékra (labdával)  FOTÓ: AFP

Róka Géza a klubok közös véleményét képviseli majd  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

Róka Géza lett az NB I.-
es bizottság elnöke
LABDARÚGÁS. A Magyar Lab-
darúgó-szövetség (MLSZ) el-
nökségének hétfői ülésén a 
DVSC cégvezetőjét, dr. Róka 
Gézát nevezték ki a 12 első 
osztályú klubot tömörítő tes-
tület elnökévé. 

„Nagyon örülök és büszke 
vagyok rá, hogy az NB I.-es 
bizottság tagjainak választása 
egyhangúlag rám esett. Nyil-
vánvaló, hogy ez a bizalom 
nagyrészt annak is szól, amit 
a DVSC a magyar futballban 
képvisel. A testületet az NB 
I.-es klubok vezetői alkotják, 

független döntési joggal ren-
delkezik a hatáskörébe utalt 
ügyekben, illetve véleménye-
zési, javaslattételi és szerve-
zési jogai is vannak. A 12 NB 
I.-es klubnak eltérő céljai és le-
hetőségei vannak, a bizottsági 
üléseken a cél azonban a lehe-
tő legegységesebb vélemény 
kialakítása. Elnökként ezután 
nekem nemcsak a DVSC, ha-
nem valamennyi NB I.-es klub 
közös véleményét is képvisel-
nem kell majd az MLSZ felé” – 
nyilatkozta a Loki honlapjának 
dr. Róka Géza.  HBN

Egymás ellen a DEAC és a HTE
A DESOK-ban vendég-
szerepel az egyre jobb 
formába lendülő bö-
szörményi csapat.

FUTSAL. Megyei rangadó vár a 
DEAC női futsalosaira, Üve-
ges Katalin csapata a Hajdú-
böszörményt fogadja vasár-
nap 19 órától a DESOK-ban. 
A címvédő böszörményiek az 
utolsó helyen állnak a női fut-
sal NB I. tabelláján, a DEAC az 
első. 

„A böszörményiek egyre 
inkább kezdenek összeérni, 
így hajtós mérkőzésre készü-
lök. Ellenfelünk eredményei 
is bizonyítják, hogy ebben 
a bajnokságban senki ellen 
nem lehet biztosra menni. A 
védekezésen nagy hangsúly 
lesz, emellett a helyzeteink-
kel is jól kell sáfárkodnunk” 
– nyilatkozta a cívisvárosiak 

kapusa, Tóth Renáta a DEAC 
hivatalos honlapjának.

Jönnek az oroszok
Oroszország ellen vív felkészü-
lési mérkőzést december 2-án 
és 3-án a magyar férfi futsal-
válogatott Veszprémben. Tur-

zó József szövetségi kapitány 
keretében újoncként debütál-
hat a DEAC-ból Szentes-Bíró 
Tamás és Tóth Attila, valamint 
az MVFC Kártik Zsombor, mel-
lettük két rutinos újfalui, Rábl 
János és Nagy Imre is a meghí-
vottak között van.  HBN

Krascsenics Csilláékra (10) nehéz meccs vár  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Újabb szép sikerek a 
szülinapos DEVAK-nál
ATLÉTIKA. Megtartotta jubi-
leumi közgyűlését a 25 éves 
DEVAK nemrégiben. Az alapí-
tók elismerésben részesültek, 
köztük az elnök Kertészné 
Szentesi Éva. 

A negyedszázad alatt a klub 
versenyzői számos érmet 
gyűjtöttek, a legutóbbi szeni-
or Eb-n is szép sikereket értek 

el az egyesület tagjai. Hárman 
képviselték Debrecent Velen-
cében: Kurunczi Zoltán a 80 
éves korosztályban ezüstérmet 
szerzet rúdugrásban. Hegedűs 
Antal gerelyhajításban ötödik 
lett a 70 éven felüliek között. 
Jurth Gyula (60 éves) 400 mé-
teren tizenkettedik, míg 800-
on tizenharmadik lett.  HBN

Bízom benne, min-
denki ki tudja majd 
hozni magából a 
maximumot. 
KŐRIZS-SOPRONYI ANETT

A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 30., szombat, 10 óra: Magyarország–Kazahsztán (Tv: M4 Sport)
December 1., vasárnap, 10 óra: Spanyolország–Magyarország (Tv: M4 Sport)
December 3., kedd, 7 óra: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport)
December 4., szerda, 11 óra: Magyarország–Szenegál (Tv: M4 Sport)
December 6., péntek, 11 óra: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport)
(Magyar idő szerint van a kezdés feltüntetve.)

36
22

71

Bérletek december 23-ig válthatók a 
Kölcsey Központ jegypénztárában és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban!

KARÁCSONYI BÉRLET

HIRDETÉS
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Barbecue ízesítésű T-Bone báránysteak elszenesedett hagymával és nyársra tűzött paradicsommal  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Gabonapehelyben sült bárány
Mivel a bárány kalóriá-
ban is gazdag, a gyakori 
fogyasztása hízáshoz 
vezethet.

HAJDÚ-BIHAR. A bárány nem iga-
zán tartozik a kedvelt és gyak-
ran elkészített fogások közé a 
háziasszonyok körében, ünne-
pek előtt azonban sorba állunk 
érte a húspultnál. Tudniillik, 
egy közepes szelet bárány 331 
kalóriát és közel 10 gramm te-
lített zsírt tartalmaz, melynek 
nagy mennyiségű bevitele 
hozzájárul a szívbetegség koc-
kázatához és növeli a vér ko-
leszterinszintjét.

Fűszerezés
A bárány fő fűszere az eu-
rópai kultúrkörben klasszi-

kusan a rozmaring és a ka-
kukkfű, de a jó bárányhúsra 
nem is igen kell fűszert ten-
ni, hogy ki lehessen érezni a 
neutrális ízét. Sokan pedig 
épphogy a bárány saját ízét 
nyomnák el, de kiválóan 
ízesíthető: fokhagymával, 
provánszi fűszerekkel, ka-
kukkfűvel, rozmaringgal, 
mentával vagy még petre-
zselyemzölddel. 

A bárány- illetve birkahús 
kellemetlen szagát semlege-
síthetjük, ha a zsírt és az ina-
kat eltávolítjuk a húsról, és 
pár napra pácba tesszük.

Gabonapelyhes bárányborda
Felkerestük a balmazújvárosi 
fiatal énekesnőt, Nagy Bogit, 
akinek a kedvelt ételei között 
szerepel a bárány. Az RTL 

Klub Konyhafőnök VIP című 
műsorában is báránygerincet 
készített céklakéregben.

– Az első adásban a ked-
venc ételünket kellett elké-
szíteni, nekem a nagyma-
mám csirkepörköltje áll a 
kedvenc ételeim rangsorá-
ban az első helyen, de azt 
nem tudtam volna a 40 per-
ces műsoridő alatt elkészí-
teni – mondta el Bogi, majd 
felidézte, honnan is a bárány 
iránti rajongása. 

– Amikor életemben elő-
ször ettem báránybordát, 
nagyon ízlett, s gondoltam, 
mivel esztétikusan néz ki, 
nem lenne rossz elkészí-
teni, s megtanulni, milyen 
alapanyagok szükségesek 
a sütéséhez. Illetve amikor 
egy étteremben voltunk a 

családdal, báránykülönle-
gességet ettem, s emlékezet-
ből otthon valami hasonlót 
szerettünk volna kikísérle-
tezni apukámmal. Az első 
akadályba akkor ütköztünk, 
amikor nem tudtuk eldönte-
ni, hogy milyen panírba volt 
beleforgatva a hús. Így fahé-
jas gabonapehelybe forgat-
tuk, amibe tettünk egy kis 
céklaport, hogy rózsaszínre 
színezze a „bundáját”. Így 
született meg a sajátos cék-
lás báránybordám – emléke-
zett vissza Bogi. 

Az énekesnő a Naplónak 
elmondta, a műsor után nem 
nagyon fordult meg a kony-
hában, de ahogy ideje enge-
di, ínycsiklandozó ételekkel 
varázsolja el majd a szerette-
it.  ND

Birkapörkölt vörösborral, ami 
nem csak bográcsban finom

Hozzávalók 4 személyre
1-1,5 kg birkahús
15 dkg zsír vagy olaj
3 fej vöröshagyma
2 db zöldpaprika
1-2 db paradicsom
1 ek. pirospaprika, só
2 db cseresznyepaprika
1,5 l vörösbor

Elkészítése
A húst megmossuk, a faggyús részt 
eltávolítjuk, majd felkockázzuk. A 
vöröshagymát megpucoljuk, majd 
felkockázzuk, és a zsíron vagy ola-
jon üvegesre pároljuk. Lehúzzuk a 
tűzről, megszórjuk pirospaprikával, 
beletesszük a felkockázott húst, 
összekeverjük, majd felöntjük kevés 
vízzel vagy ízlés szerint vörösbor-
ral, és megsózzuk. Hozzáadjuk a 
felkockázott paradicsomot és zöld-
paprikát, esetleg egy kevés cseresz-
nyepaprikát, és lassú tűzön főzzük, 
amíg megpuhul. Ha szükséges, az 
elpárolgott folyadékot pótoljuk. Sós 
vízben főtt burgonyával tálaljuk. 
(mindmegette.hu)

Báránysült szalonnás kelbimbó-
val

Hozzávalók 4 személyre
1 kg báránycomb
3 evőkanál olaj
1 fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
2 szál rozmaring
60 dkg kelbimbó
15 dkg húsos szalonna

Elkészítése
A húst megmossuk, leszárítjuk, ki-
terítjük. Megsózzuk a húst, 2 gerezd 
fokhagymát vékonyra szeletelünk, 
a húson a megmosott rozmaringle-
velekkel együtt elterítjük. Összete-
kerjük és megkötözzük. A sütőt 160 
C-fokra előmelegítjük, majd felszele-
teljük a hagymát és a maradék fok-
hagymát, beletesszük egy tepsibe, 
ráhelyezzük a húst. Meglocsoljuk az 
olajjal, öntünk alá kevés vizet, és a 
sütőben puhulásig maximum egy 
órát sütjük. Megtisztítjuk a kelbim-
bót, majd enyhén sós, forró vízbe 
tesszük 10 percig főzzük. A szalonnát 
kockákra vágjuk, pirítjuk. A kelbim-
bót leszűrjük, azonnal a szalonnára 
dobjuk. Sózzuk, borsozzuk, és lefed-
ve pár perc alatt összepároljuk, majd 
tálaljuk.

RECEPT

Főtt burgonyával vagy ropogós héjú fehér kenyérrel is ideális fogyasztani 
 FOTÓ: SHUTTERSTOCK

355779

„A Lidl konyha bemutatja: Megint 
segít a séf” című szakácskönyv 450 
ezer példányban jelent meg. A rend-
hagyó kötetben Széll Tamás, a Lidl 
sé�e sztárvendégei közreműködésé-
vel az ételkészítésnek azt az oldalát 
mutatja meg, ahol a tapasztalat és az 
állandó újítás lehetősége ötvöződik. 
Vagyis nem kell megijedni, a töké-
letes rántott csirkecomb rizibizivel, 
vagy a kacsamáj egészben sütve hide-
gen, illetve melegen receptje éppúgy 
szerepel a könyvben, mint annak a 
leírása, hogyan készül a farkassügér 
„saltimbocca” burgonyás spenóttal, 
vagy az elején még biztosan ismerős 
paprikás krumpli kolbásszal, na és 
persze garnélarákkal. Ebből a rövid 
ízelítőből is látszik, hogy a Lidl idei 
szakácskönyve követi a fogyasztói 
trendeket és a vásárlói igényeket. 

Ezért a korábbiaknál nagyobb teret 
szenteltek a vegán és vegetáriánus, a 
mentes, valamint a gyorsan elkészít-
hető fogásoknak. 

„Szeretnénk minél több, hozzánk 
betérő vásárló �gyelmét felhívni a 
hazai gasztronómia hihetetlen sok-
színű világára, ízletes ételeire, ame-
lyeket odahaza bárki kedvére kipró-
bálhat. Ezért is indítottuk útjára 
2015-ben saját szakácskönyvsoro-
zatunkat. Ebben az évben már az 
ötödik kötet lát napvilágot, melybe 
70 receptet válogattunk be, hat feje-
zetre osztva. A receptek során töre-
kedtünk a lehető legszélesebb kíná-
lat megjelenítésére” – hangsúlyozta 
Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország 
vállalati kommunikációs vezetője.

A Lidl legújabb szakácsköny-
vének megszületésében, az előző 

évekhez hasonlóan, most is a vál-
lalat partnere volt Széll Tamás, aki 
a Lidl áruházakban kapható friss 
és változatos alapanyagok felhasz-
nálásával készítette el a különféle 
fogásokat. Az idei szakácskönyvön 
a Lidl sé�e hét közismert emberrel 
dolgozott együtt, akik egy-egy fe-
jezetet vállalva viszik kulináris ka-
landozásra a leendő olvasókat.

Puskás Peti a vegán, illetve a ve-
getáriánus ételekről szóló „Hús nél-
kül” című fejezetet jegyzi. A kisgyer-
meket nevelő Kiss Ramóna és Lékai 
Máté a villámgyorsan elkészíthető 
falatoknak szánt fejezetet, „Mint a 
villám” címmel állították össze. 

A glutén-és laktózmentes recep-
teket Kiss Virág mutatja be a „Csak 
a mentes” fejezetben, míg Anger 
Zsolt a húsos ételekből ad ízelítőt a 
személyes kedvencein keresztül az 
„Állati jó” részben. Az újragondolt 
tradicionális fogásokat a világhírű 
hajdani vendéglős Gundel Károly 
dédunokája, Gundel Takács Gábor 
tálalja a „Hagyomány újratöltve” 
című fejezetben – természetesen egy 
jó kis Gundel (Takács) palacsinta 
recepttel, Csobot Adél pedig az „Ün-
nepek? Tálalva!” összeállításban a 
karácsonyi, a szilveszteri és a farsan-
gi �nomságokról ad étvágyébresztő 
áttekintést az olvasók számára. 

Nagy értéke a kötetnek, hogy a re-
cepteken túl a sztárszerzők szemé-
lyes történeteit is meg lehet ismerni 
a könyvből, amelyeket ők osztottak 
meg az ételek kapcsán a Lidl sé�ével 
a közös sütés-főzés során. A sza-
kácskönyv szerkesztésében a Lidl 
szakértői is segítettek, Galló Nóra 
dietetikus és Herczeg Ágnes, a Lidl 
„bortudora”. Így biztosak lehetünk 
abban, hogy a receptek megfelel-
nek a Lidl �lozó�ájában kiemelt 
szerepet játszó egészséges táplálko-
zás követelményeinek, és abban is, 
hogy ha az adott fejezetek ételeihez 
kínált borokból választunk, megta-
láljuk a tökéletes párosítást.

Segítség a konyhában:

Az ünnepek közeledtével bizonyára sokakat 
érdekel, mi lehet ez: karácsonyi fogás, ha-

-
-

Tamás, a Lidl séfje szállította Csobot Adél-
nak, és mindenkinek, aki elolvassa ennek 
az ételnek a receptjét a Lidl Magyarország 
sikeres szakácskönyvsorozatának legújabb, 
ötödik kötetében.



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

12
NAPLÓ

12  Program / Műsor
HAJDÚ-BIHARI

2019. NOVEMBER 30., SZOMBAT

Debrecen: MÁV Járműjavító Kultúrhá-
za (Faraktár u. 67.) Éremgyűjtő Klub 
– minden vasárnap 9–11 óra között 
Debrecen: Forrás Közösségi Klub (An-
gyalföld tér 11.) Ingyenesen igénybe 
vehető klubfoglalkozások: Mozgás 
Klub nőknek: kedd: 8–9, csütörtök: 
14.30–15.30. Főző Klub: kedd: 13–15.  
Baba-mama Klub: szerda: 10–12.  
Varró Klub: szerda: 10–12.  
A Pszichiátriai Betegek Nappali 
Ellátása keretein belül igénybe vehető 
klubfoglalkozások: 
Sport Klub: hétfő: 13–15.  
Öltögető Klub: szerda: 13–15.  
Kreatív Klub: csütörtök: 13– 15. 
Popcorn Klub: péntek: 13–15. Tele-
fonszám: 06/52 428-004 
Debrecen: Móricz Zsigmond körút 4.  
312 meridiántorna ingyenes 
gyakorlá si lehetősége ingyenes 
Etka-jóga 10–11.30-ig. Vezeti: Tar 
Kata 30/294-7525. 
Debrecen: Népi Mesterségek Háza 
(Hatvan u. 57.) Állandó kiállítás: „A 
Népművészet Mesterei Hajdú-Bihar 
megyében” Látogatható a szakköri 
foglalkozások idején és bejelent-
kezéssel a 30/2635-448 vagy a 
70/325-3828 telefonszámon.  
Debrecen: RÉV Szenvedélybeteg- 
segítő Szolgálat (Angyalföld tér 11.):  

Szabadidő
segítségnyújtás – 52/428-004 
Debrecen: Arany Középút Egyesü-
let (Simonffy u. 52.): segítségnyújtás 
– 52/321-659 vagy 30/751-6538 –  
ingyenesen igénybe vehető közösségi 
ellátásába várják a pszichiátriai prob-
lémával élőket és hozzátartozóikat.
Az Anonim Alkoholisták (AA) 
csoportjai szeretettel várják csoportos 
beszélgetésre a szenvedélybetegség-
ből gyógyulni vágyókat:
DEBRECEN: hétfő 18 óra: Kiscsoport 
(30/573-3182), Leány u. 2. (Nagy-
templom Ifjúsági Gyülekezet) 
kedd 18 óra: Délibáb csoport (70/551-
4431), Rákóczi út 7. (Ökumenikus 
Segélyszervezet) 
Szerda 18 óra: Főnix csoport (70/585-
2404), Szent Anna út 21. (Szent 
Anna-székesegyház, udvarból balra 
nyíló pincehelység) 
Péntek 18 óra: Széchenyi kert csoport 
(20/531-7569), István király tér 1. 
(Széchenyi kerti református templom) 
Vasárnap 18 óra: Főnix csoport 
(70/585-2404), Szent Anna út 21.  
(Szent Anna-székesegyház, udvarból 
balra nyíló pincehelység) 
BALMAZÚJVÁROS: Nádudvari út 
52., szombat 18 óra, (20/995-9378) 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY: Kassa u. 2., 
csütörtök 18 óra, (70/774-2037)

Segítség

HIRDETÉS

Ossza meg velünk történetét, 
s ha érdekes, megírjuk!

Úgy érzi, nem mindennapi az életútja, olyan dolgok történtek Önnel, amelyeket meg szeretne osztani a nagyközönséggel? Akkor 
írjon a Naplónak! Megjárta a háborút, nagycsaládban nőtt fel vagy nehéz gyermekkora ellenére is sokra vitte az életben? Vár-
juk megkeresését! Ha kiemelkedő a sportteljesítménye, extrémsportol, talán már a rekorderek között is lehetne – akkor eljött a 
pillanat, engedje, hogy megismerjük! Ha betegséggel küzd, netán szülei, gyermekei folytatnak harcot a kórral, és úgy érzi, jobb 
beszélni, mint hallgatni, akkor is írjon nekünk. A betegség elleni küzdelem a legnehezebb, de ha megosztjuk egymással gondo-
latainkat, mindennapos megpróbáltatásainkat, erőt adhatunk másoknak. Szerelem, barátság, talán ezek nélkül nem is tudnánk 
létezni, akkor miért ne beszéljünk róla többet?

Ha szeretné megosztani élete egyik kulcsfontosságú fejezetét, akkor várjuk jelentkezését.
Újságírónk felveszi Önnel a kapcsolatot, írjon nekünk a következő e-mail-címre: emese.nagy@naplo.hu

HAJDÚ-BIHARI
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BEST FM  

DTV  

Istentiszteleti rend
Hetednapi Adventista Egyház

2019. november 30., szombat

Debrecen,  Fazekas M. u. 7.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Czeily Tibor Igehirdetése

Debrecen, Munkácsy M. u. 19.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Polgár Tibor Igehirdetése

Debrecen, Völgy u. 33/A
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Sitkei Zoltán Igehirdetése

15.00: Sitkei Zoltán Igehirdetése

Debrecen, Piac u. 11–15.
Grand Hotel Aranybika

Bika Bálint terem

17.00 órától: Restás László: 

Az elveszett, szép világ 

és az első evangélium

Berettyóújfalu, Mártírok u. 4.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Hajnal Zita Igehirdetése

Bojt, Rákóczi u. 48.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Szatmári Károly Igehirdetése

Gáborján, Rákóczi u. 1. 
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Kovács Tiborné Igehirdetése

Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Szilasi Zoltán Igehirdetése

15.00: helyi szolgálat

Hajdúhadház, Bocskai tér 3.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: helyi szolgálat

Hajdúszoboszló, Fogthüy u. 13.
09.30: interaktív Biblia-tanulmány:

Próbák, csapások és listák

11.00: Barabás János Igehirdetése

15.00: Barabás János Igehirdetése

**********************************

2019. december 5., csütörtök

Munkácsy M. u. 19.
17.00: Családi kör a konyhában:

karácsonyi „Terülj, asztalkám!” 

Főzőkör kóstolóval – egészségesen

**********************************

2019. december 6., péntek

Debrecen, Szentgyörgyfalvi u. 9.
Józsai Közösségi Ház

18.00: Lelki navigáció:

Úton az egészséges családok felé

„Mi az értelme?” – A család misztériuma

**********************************

Rendszeres nyitott alkalmak:
minden hétfőn 15 órától felnőtt 
bibliakör,

téma: Királyok 2. Könyve: 

Debrecen, Fazekas M. u. 7.,

minden kedden 17 órától felnőtt 

bibliaóra: 

Debrecen, Munkácsy M. u. 19.,

minden szerdán 18 órától ének- és 
imaóra: 

Gáborján, Fő u. 46.,

minden csütörtökön 18 órától Élet-
mód Klub: 

Debrecen,  Szentgyörgyfalvi út 9.,

minden csütörtökön 18 órától imaóra: 

Bojt, Rákóczi u. 48.,

hétfőtől csütörtökig 10–17 óra között 

ReményPont Oázis Életmód-központ:

Debrecen, Szent Anna u. 43.

minden pénteken 18 órától interaktív 

közösségi óra: 

Debrecen, Fazekas M. u. 7.,

minden pénteken 18 órától kóruspró-
ba: 

Debrecen, Völgy u. 33/A,

minden pénteken 19 órától imaóra:

Debrecen, Völgy u. 33/A,

minden pénteken 10–14 óra között 

ReményPont Oázis Életmód-központ:

Debrecen, Szent Anna u. 43.

Debreceni református egyház-
községek, intézmények

2019. december 1., vasárnap

Árpád tér: 09.00: Veres János

Bánk: 08.30: Buzás Dénes

Csapókert: 10.00: Lakatos Zoltán

Füredi úti templom: 10.00: dr. 
Pótor Áron

Homokkert: 10.00: Szabó László

Józsa-alsó: 09.00: Gacsályi Zsolt

Józsa-felső: 11.00: Gacsályi Zsolt

Kerekestelep: 10.00: Széles 
Csongor

Kistemplom-Ispotály: 10.00: 
Zsoldos Tibor

Kossuth utca: 10.00: Derencsényi 
István

Lencztelep: 10.00: Tamás Gergely

Mester utca: 10.00: Vincze András

17.00: Vincze András

Nagycsere: 09.30: ifj. Jenei Zoltán

Haláp: 10.30: ifj. Jenei Zoltán

Nagyerdő: 8.30: Püski Lajos

10.30: Püski Lajos

Nagysándor telep: 10.00: Iszlai 
Endre

Nagytemplom: 08.00: Oláh István

10.00: id. Pocsai Sándor

18.00: Dr. Fekete Károly

Szabadság telep: 10.00: Nagy 
Gábor 18.00: Nagy Gábor

Széchenyi kert: 10.00: Jenei 
Zoltán

(István király tér 2.) 17.00: Jenei 
Zoltán

Ebes: 09.45: Bukáné Zakar Zsu-
zsanna

Szepes: 15.00: ------

Kismacs: 11.00: Nagy Dánielné

Nagymacs: 09.30: Nagy Dánielné

Ondód, Kör u.: 14.00: Nagy 
Dánielné

Tégláskert: 09.45: Vas Sándor

Úrrét: 10.00: Püski Dániel

(Árpád Vezér Általános Iskola, 
Böszörményi út 150.)

Kenézy Kórház:
- Kápolna: 10.00: Gál Judit

Klinika:

- Bőr: 10.00: Dr. Baráthné Szalánczi 
Tímea

- Kardiológia: 11.00: Cs. Kiss András

- I-es Bel.: 11.00: Dr. Baráthné 
Szalánczi Tímea

- III-as Bel.: 10.00: Cs. Kiss András

Jézus Szíve Római Katolikus 
Templom, Csapókert

Debrecen Mikes Kelemen utca 31.

Keddtől szombatig 6:30 és 18:00

Vasárnap 9:00

Evangélikus Egyház

November 30., szombat

17:00 – Dr. Dunkel Norbert orgona-
koncertje, melyen zsoltárdallamok, 
valamint Machault, Vivaldi, Bach, 
Mozart témákra való rögtönzések csen-
dülnek fel. Az alkalmon való részvétel 
ingyenes.

December 1., Advent 1. vasárnapja

10:00 – Istentisztelet úrvacsoraosz-
tással.

17:00 – Adventi gyertyagyújtás a fő-
téren, a debreceni székhelyű püspökök 
szolgálatával.

December 2., hétfő

06:30 – PRIMA hónapkezdő zsoltá-
rozó istentisztelet, Fejszés Dániel 
vezetésével.

December 3., kedd

18:00 – FilmKEDD: A Csernobil című 
sorozat 5. részét tekinthetik meg az 
egybegyűltek.

Rendszeres alkalmaink:
Szerdánként 15 órától – Bibliaóra

Vezeti: Asztalos Richárd, lelkész

Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.

Szerdánként 17 órától – Gimnazisták 
hittanórája

Vezeti: Asztalos Richárd, lelkész

Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.

Csütörtökönként 15 órától – Amerikai 
teadélután

Vezeti: Maren Corliss, amerikai önkéntes

Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.

Miserend a Szent Anna-székes-
 egyházban

A Szent Anna-székesegyház a hétvégén a 
következő időpontokban várja a híveket 
szentmisére:  szombat: 18 óra 
vasárnap: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18 óra

Liturgikus rend
A debreceni Attila téri főszékes -
egyház liturgikus rendje

2019. december 1., vasárnap

6:30–7:15: Szent Liturgia (gyónás-
ra van lehetőség)

7:15–8:30: Utrenye

8:30–9:30: Szent Liturgia (utána 
elsőáldozásra készülő hittan a Szent 
Miklós teremben: Vígkedvű Mihály 
utca 2.)

10:00–11:10: Szent Liturgia 
(Hónap első vasárnapján püspöki 
liturgia, gyónásra van lehetőség)

12:00–13:00: Szent Liturgia (gyó-
násra van lehetőség)

17:30–18:15: Szent Liturgia (gyó-
násra van lehetőség)

18:15–19:00: Vecsernye

2019. november 30., szombat

 Amerikai akciófilm 23.00 Iron sky – 
Támad a Hold  Finn–német-auszt-
rál akcióvígjáték 1.15 Halhatatlanok  
Amerikai akciófilm

05.00 Hazahúzó 06.00 Gyógyítás di-
menziók 06.35 Új mezőgazdasági ma-
gazin 07.15 Egyenes beszéd 09.30 Ja-
kupcsek plusz  10.25 Mondd el Tatár 
Csillának!  10.55 Élő építészet – 100 
híres épület a világból 11.00 Ékszer TV 
12.20 Életre fel 12.35 MI – Mesterséges 
Intelligencia  12.55 Kőbánya híradó 
13.30 Fő az egészség 14.00 Ékszer TV 
16.35 Hazahúzó (45) 17.30 ATV Híradó 
17.55 Dumakabaré  18.40 ATV Hír-
adó 19.00 Civil a pályán 20.25 Aradi-
Varga Show  21.50 Sas kabaré  
22.50 Sorok között Lutter Imrével  
23.30 Dés László – Nagy Utazás 01.10 
Dumakabaré  

06.00 Trendközelben  06.25 Jó-
barátok  06.55 Jóbarátok  07.25 
Agymenők  07.45 Agymenők  
08.05 Sütimester  09.25 Lakás-
talkshow  10.25 Lakástalkshow  
11.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 

 12.20 Az elveszett ereklyék fosztoga-
tói  13.20 Glades – Tengerparti gyil-
kosságok  14.20 Glades – Tenger-
parti gyilkosságok  15.25 Kisanyám – 
Avagy mostantól minden más  17.55 
A Karib-tenger kalózai: Holtak kincse  
21.00 Alice Tükörországban  23.25 
Különösen veszélyes  01.35 Az elve-
szett ereklyék fosztogatói  

0–24 óráig Debrecenben a 
104,6 MHz-en (Hajdúnánáson 
93,3 MHz) 07.00–10.00 Szombat 
reggel Szilágyi Icussal. Hírek, autópá-

lya, traffipax információk, országos me-
teorológiai jelentés, ügyeleti hírek, ho-
roszkóp, kulturális programok. 10.00–
14.00 Szombat délelőtt Szabó To-
mival 14.00–18.00 Joó Csaba Dél-
utáni Randevú 18.00–20.00 Best 
FM Kívánságműsor (Kívánságvonal: 
500-540, SMS-Viber-szám: 30/933-
1046) 20.00–24.00 DISCO*S HIT – 
Saturday Night Shit Bárány Attilával 
és Vass Katával 24.00–01.00 Sa-
turday Night LIVE (Élő közvetítés Deb-
recen népszerű szórakozó helyeiről) 
01.00–06.00 Zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.15 Napszemle (ism.) 8.15 
Praktikák – magazinműsor 8.45 Grill-
akadémia – gasztronómiai magazin 
9.00 Hajrá 9.10 Napszemle (ism.) 
9.25 Esti Közelkép – háttérmagazin 
(ism.) 9.55 Siker (ism.) 10.05 Képúj-
ság 15.05 Stúdió Moderna 16.05 Vá-
sárlási műsorablak 16.15 Cívis Értéktár 
– magazinműsor ism. 16.45 Debreceni 
Színképek (kulturális magazin) (ism.) 
17.15 Grillakadémia – gasztronómiai 
magazin 17.30 Praktikák – magazin-
műsor ism. 18.00 Krisztus vándorai – 
Az utolsó mécs lángja 18.35 Noé bár-
kája 19.20 Erőnk forrása (történelmi 
egyházak műsora) (ism.) 19.50 DEAC 
– Corona Brasov jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről 22.00 MVFC 
Berettyóújfalu – Dunaferr futsalmér-
kőzés közvetítése elvételről 23.10 Ki-
rakat 23.15 Képújság

nokság 2020 – sorsolás 18.55 Stúdió 
19.10 Stúdió 19.30 Labdarúgó-közve-
títés 21.15 Stúdió 21.30 Góóól! 22.45 
Labdarúgó Fortuna Liga 00.40 FIFA 
strandlabdarúgó -világbajnokság 01.45 
FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 
02.50 Forma–2 03.50 Rövidpályás 
Gyorskorcsolya Világkupa 

6.00 Troll ism  7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 
8.05 Magyarország élőben ism 9.00 
Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 Globál 
ism 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 
Credo ism 12.00 Híradó 12.30 Ga-
rázs 13.00 Hírek 13.05 Vetítő ism: „A 
brigád” - A vajdasági Petőfi-brigád tör-
ténete  Rendező: Lavro Ferenc 14.00 
Hírek 14.05 Troll ism  15.00 Híradó 
15.25 Sporthírek 15.30 Plusz-mínusz 
ism 16.00 Hírek 16.05 Riasztás ism  
17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 
Paletta ism 18.00 Híradó 18.25 Sport-
hírek 18.30 Informátor ism  19.00 
Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Hírvi-
lág 20.00 Hírek 20.05 Panaszkönyv 
21.00 Hírek 21.05 Civil kör 22.00 Hír-
adó 22.25 Sporthírek 22.30 Heti ter-
ror ism  23.00 Hírek 23.05 Főhős 
ism  0.00 Híradó 0.25 Sporthírek 

6.20 A belleville-i zsaru  Francia 
vígjáték 8.15 A kicsi kocsi kalandjai  
Amerikai vígjáték 10.25 Szabadítsátok 
ki Willyt!  Amerikai kalandfilm 12.40 
Dzsungel-mentőakció  Francia ani-
mációs kalandvígjáték 14.40 Táncoló 
talpak  Amerikai animációs kaland-
vígjáték 16.40 Bolondos dallamok – 
Újra bevetésen  Amerikai kalandvíg-
játék 18.25 Verdák 2.  Amerikai ani-
mációs kalandvígjáték 20.25 Tűzgyűrű 

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó  06.40 Ma reggel 07.00 Hír-
adó  07.19 Ma reggel 08.00 Híradó  
08.19 Ma reggel 08.35 Világ 09.00 
Híradó  09.13 Ma délelőtt 09.30 Hí-
rek 09.35 Forint, fillér 10.00 Híradó  
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 
Esély 11.00 Híradó  11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Ma délelőtt 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 Summa 14.00 Híradó  
14.16 Ma délután 14.30 Hírek 14.35 Élő 
egyház 15.00 Híradó  15.13 Ma délután 
15.30 Hírek 15.35 Esély 16.00 Híradó  
16.14 Ma délután 16.30 Hírek 16.35 
Világ 17.00 Híradó  17.15 Ma délután 
17.30 Hírek 17.33 Itthon vagy! 17.53 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti 
Sporthíradó  18.44 Ma este 19.00 Hí-
rek  19.05 Summa 19.30 Híradó  20.32 
Ma este 21.00 Híradó  21.25 V4 Híradó 
21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 
Híradó  22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó  
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Né-
met nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű 
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 
Ma éjjel 00.00 Himnusz

 05.00 Futsal magazin 05.30 Női lab-
darúgó magazin 05.55 Bringasport ma-
gazin 06.15 Szabadidő magazin 07.00 
Női kézilabda-világbajnokság 08.30 
Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa 
09.45 Stúdió 10.00 Női kézilabda-vi-
lágbajnokság 11.30 Stúdió 11.45 Női 
kézilabda-világbajnokság 12.45 Játé-
koskijáró 13.45 Stúdió 14.00 Forma–1 
15.15 Stúdió 15.20 Stúdió 15.45 Lab-
darúgó-közvetítés 17.30 Stúdió 17.45 
Stúdió 18.00 Labdarúgó Európa-baj-

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

Tv- és rádióműsor

04.20 Himnusz
06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.55 Térkép 
07.25 Szerelmes földrajz
08.00 Noé barátai 

állatbarát magazin
08.30 Divat & dizájn  

magyar divatműsor
09.30 Őrangyal – I. évad  

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

magyar dalműsor
13.30 A kalandor és a lady  

angol kalandfilmsorozat
14.20 Doc Martin – V. évad  

angol tévéfilmsorozat
15.15 Alfa Rómeó és Júlia  

magyar romantikus film
17.00 Gasztroangyal  

magyar főzőműsor
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.40 SzerencsePerc  

sorsolás
18.45 Szerencse Szombat 
19.40 Szellemirtók 2.  

amerikai filmvígjáték
21.35 New York-i afférok  

amerikai romantikus vígjáték
23.00 Kenó 
23.10 Fábry 
0.30 Hogy volt?! 

ismeretterjesztő sorozat
01.25 Új idők, új dalai
01.50 Rúzs és selyem
02.20 OJD – Irodalom és könyv 

26 percben
02.45 Mesterember
03.15 Magyar Krónika  

kulturális magazinműsor

04.00 Magánnyomozók  
Magyar dokureality sorozat

04.45 Kórházi történetek  
Spanyol sorozat

05.15 APB – A milliárdos kör-
zet  
Amerikai sorozat

06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ  

rajzfilmek
10.10 Trendmánia  

stílusmagazin
10.45 Babavilág  

magazinműsor
11.15 TechGuru  

okosmagazin
11.50 Autószerelők, avagy min-

den új egyszer régi lesz!  
autós magazin

12.20 Poggyász  
utazási magazin

12.55 SzÉpítők  
ingatlan-magazin

13.25 #KandászMamik – Szü-
lőszoba és minden, ami 
család  
magazinműsor

14.00 A maflás  
Amerikai vígjáték

16.20 Columbo: A döntő játsz-
ma  
Amerikai krimi

18.00 Tények 
hírműsor

18.55 Tények Plusz
19.55 James Bond: Casino 

Royale  
Amerikai–angol–német ak-
ció-krimi

23.00 A Tai Chi harcosa  
Amerikai–kínai akciófilm

01.20 Másodpercekre a halál-
tól  
Amerikai akciófilm

03.15 A szökés (2017)  
Amerikai akciófilm-sorozat

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  

09.00 Cili seriff és a Vadnyu-
gat 

09.25 Lilo és Stitch 
09.45 Jake és Sohaország ka-

lózai 
10.10 Elena, Avalor hercegnője 
10.30 Vampirina 
10.55 Dzsungel könyve 
11.20 Loopdidoo 
11.35 JoNaLu
12.05 A bűvös körhinta
12.25 Ha nagy leszek…
12.30 Gyerekversek
12.35 Pom-Pom meséi 
12.45 Egy komisz kölyök nap-

lója 
12.55 Roger, az űrjárőr 
13.05 Roger, az űrjárőr 
13.20 Jimmy Neutron kaland-

jai 
13.40 Nicky, Ricky, Dicky és 

Dawn 
14.10 Póló 
14.15 Póló 
14.25 A kis herceg 
14.50 Grimm meséiből: Terülj, te-

rülj asztalkám! 
15.50 Mickey és az autóverseny-

zők 
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat 
16.35 Lilo és Stitch 
17.00 Jake és Sohaország kaló-

zai  
17.25 Elena, Avalor hercegnője 
17.45 Vampirina – 2.évad 
18.10 Az elvarázsolt orr 
20.00 Sziklaszirti mesék
20.15 Violetta 
21.05 Én vagyok itt - Zenés maga-

zin az A38 Hajóról 
22.45 A vörös ajtó 
23.50 Akvárium Stage Pass 
00.50 Eszelős szivatás 
02.20 Akvárium Stage Pass 
03.15 A vörös ajtó 
04.10 Violetta 

06.35 Kölyökklub 
09.05 Star Wars: A Freemaker 

család kalandjai  
Amerikai animációs 
kalandfilm sorozat

09.35 KölyökKalauz  
Családi magazin

10.10 Top Shop
11.10 Brandmánia  

Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

11.40 Autogram  
Autósmagazin

12.25 Szuperzöld  
Környezetvédelmi magazin

13.10 Édesítő  
Női életmódmagazin

13.55 XXI. század – a legendák 
velünk élnek  
Szombaton is az RTL Klub 
műsorán!

14.30 Jófiúk  
Magyar vígjátéksorozat

15.40 Kicsi kocsi – Tele a tank  
Amerikai kalandvígjáték

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz Plusz 
20.00 X-Faktor  

Tehetségkutató show-műsor
23.30 A bíró  

Amerikai krimi 
 Hank Palmer, a dörzsölt New 
York-i ügyvéd házassága ro-
mokban van, ráadásul az any-
ja temetése miatt haza kell 
utaznia a szülővárosába, ahol 
elkerülhetetlenül találkoznia 
kell az apjával. Sosem voltak 
jóban, Joseph ugyanis a kis-
város hírhedten szigorú bírója, 
akivel évekkel korábban meg-
romlott a viszonya.

02.25 Rejtjelek  
Amerikai krimisorozat

03.10 Amerika legviccesebb vi-
deói 
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kalandvígjáték 17.50 A magányos lo-
vas  Amerikai kalandfilm 20.50 Tar-
zan legendája  Amerikai kalandfilm 
23.00 300  Amerikai akciófilm 1.20 
Megérint a halál  Amerikai akcióthril-
ler 3.20 Holtidő  Amerikai akciófilm 

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
06.00 700-as klub  06.35 Új me-
zőgazdasági magazin 07.15 #Boch-
kor  08.55 Kultúrtipp 09.00 Su-
perbook 09.40 Ékszer TV 10.40 Élő 
építészet – 100 híres épület a világból 
11.00 Vidám vasárnap 13.00 700-as 
klub  13.30 Ékszer TV 15.55 Életre 
fel 16.10 Gyógyítás dimenziók 16.35 
Hazahúzó (45) 17.30 ATV Híradó 17.55 
AradiVarga Show  18.40 ATV Híradó 
19.00 Heti Napló Sváby Andrással  
20.25 #Bochkor  21.50 Mondd el 
Tatár Csillának!  22.20 Best of Ja-
kupcsek  23.20 Heti Napló Sváby 
Andrással 

05.30 Teleshop 06.00 Jóbarátok  
06.25 Jóbarátok  06.50 Agyme-
nők  07.10 Agymenők  07.35 Sü-
timester  08.45 Lakástalkshow  
09.50 Lakástalkshow De 10.50 Al-
kotók 11.20 Trendközelben  11.50 
Glades – Tengerparti gyilkosságok  
12.50 Glades – Tengerparti gyilkossá-
gok  13.45 Kisanyám – Avagy mos-
tantól minden más  16.15  Alice Tü-
körországban  18.45 Dumb és Dum-
ber – Dilibogyók  21.00 Superman 
visszatér 

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 

7.00–8.00 Vasárnap reggel: zene, tár-
sadalom, kultúra, tudomány Műsorve-
zető: Berki Andrea  8.00–13.00 Vasár-
nap délelőtt Orosz Évivel (Benne: Hí-
rek, időjárás-jelentés, programaján-
lat, autópálya, traffipax információk, 
ügyeleti hírek, névnapköszöntő, horosz-
kóp) 12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00–
17.00 EURO TOP 40 – Műsorvezető: 
Pálóczi Józsi – Szombati Szilvi 18.00–
20.00 Best FM Kívánságműsor (SMS-
szám: 20/333-9595). Mv.: Till Szabi 
20.00–06.00 Zene az éjszakában. 
Adás telefonszám: 52/500-540.

8.10 Grillakadémia – gasztronómiai 
magazin 8.25 Praktikák 8.55 Megyei 
Tükör – magazin ism. 9.25 Debreceni 
Színképek – magazinműsor 9.55 Pró-
bajáték ism. 10.10 Képújság 11.15 Kira-
kat 11.20 DEAC – Corona Brasov jég-
korongmérkőzés közvetítése felvétel-
ről ism. 13.30 MVFC Berettyóújfalu – 
Dunaferr futsalmérkőzés közvetítése 
felvételről ism. 15.00 Stúdió Moder-
na 16.00 Vásárlási műsorablak 16.10 
A szomszéd vár – turisztikai magazin  
Szeged TV 16.40 Csak a Loki – ma-
gazinműsor ism. 17.10 Grillakadémia – 
gasztronómiai magazin 17.25 Prakti-
kák – magazinműsor ism. 17.55 Eredő 
(1.) ism. 19.00 Vasárnapi Napszemle 
19.15 ZTE – DVSC OTP Bank Liga lab-
darúgó-mérkőzés közvetítése felvétel-
ről 21.25 Orosz István Debrecen dísz-
polgára 22.00 Vasárnapi Napszemle 
(ism.) 22.15 Kirakat 22.20 Képújság

Labdarúgó-közvetítés 19.45 Stúdió 
20.00 Góóól!2 21.00 SPORT7 21.45 
Stúdió 22.00 FIFA strandlabdarúgó-vi-
lágbajnokság 22.55 Stúdió 23.20 For-
ma–2 00.25 FIFA strandlabdarúgó-vi-
lágbajnokság 01.30 SPORT7 02.10 
Vízilabda-közvetítés 03.30 Labda-
rúgó-közvetítés 

6.00 Civil kör ism 7.00 Híradó 7.30 
Soroló 8.00 Hírek 8.05 Magyarország 
élőben ism 9.00 Hírek 9.05 Paletta 
ism 9.30 Őszintén ism 10.00 Híradó 
10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 
11.00 Hírek 11.05 Civil kör ism 12.00 
Híradó 12.30 Plusz-mínusz ism 13.00 
Hírek 13.05 Háttérkép ism  14.00 
Hírek 14.05 Szabadfogás ism  15.00 
Híradó 15.25 Sporthírek 15.30 Heti ter-
ror ism  16.00 Hírek 16.05 Troll ism 

 17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 
Paletta ism 18.00 Híradó 18.25 Sport-
hírek 18.30 Globál ism 19.00 Híradó 
19.25 Sporthírek 19.30 Napról nap-
ra 20.00 Hírek 20.05 A nyolcas  
21.00 Hírek 21.05 Bayern show  
22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 
Hírvilág ism 23.00 Hírek 23.05 Vetítő: 
Nyugtalan vér  Rendező: Kővári Ta-
más 0.00 Híradó

5.40 Lovagok háborúja – Harc a vég-
sőkig  Angol–amerikai–német ak-
ciófilm 7.50 Szabadítsátok ki Willyt! 

 Amerikai kalandfilm 10.00 Dzsun-
gel-mentőakció  Francia animációs 
kalandvígjáték 12.00 Táncoló talpak 

 Amerikai animációs kalandvígjá-
ték 14.00 Bolondos dallamok – Újra 
bevetésen  Amerikai kalandvígjáték 
15.50 Verdák 2.  Amerikai animációs 

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó  06.40 Ma reggel 07.00 Híradó  
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó  08.19 
Ma reggel 08.35 Család ’19 09.00 Hír-
adó  09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek 
09.35 Esély 10.00 Híradó  10.13 Ma 
délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Summa 
11.00 Híradó  11.13 Ma délelőtt 11.30 
Hírek 11.35 Ma délelőtt 12.00 Déli ha-
rangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemze-
ti Sporthíradó  12.52 V4 Híradó 12.57 
Ma délután 13.00 Híradó  13.13 Ma 
délután 13.30 Hírek 13.35 Kárpát Exp-
ressz 14.00 Híradó  14.16 Ma délután 
14.30 Hírek 14.35 Család’19 15.00 
Híradó  15.13 Ma délután 15.30 Hí-
rek 15.35 Világ 16.00 Híradó  16.14 
Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Életkor 
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 Hí-
rek  19.05 Itthon vagy! 19.30 Híradó  
20.32 Ma este 21.00 Híradó  21.25 V4 
Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éj-
jel 22.00 Híradó  22.36 Ma éjjel 23.00 
Híradó  23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 
Német nyelvű hírek 23.40 Orosz nyel-
vű hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53 
Ma éjjel 00.00 Himnusz

 04.50 Góóól! 06.00 Múlt és Jelen 
06.30 Jövünk! magazin 07.00 Rö-
vidpályás Gyorskorcsolya Világkupa 
09.45 Stúdió 10.00 Női kézilabda-vi-
lágbajnokság 11.30 Stúdió 12.00 Női 
kézilabda-világbajnokság 13.00 UEFA 
Bajnokok Ligája magazin 13.30 Stúdió 
14.10 Forma–1 16.10 Stúdió 16.30 Vízi-
labda-közvetítés 17.45 Stúdió 18.00 

278. feladatKeresztrejtvény

278

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.

278. feladat

Kezdőknek, 278. Haladóknak, 278. Megfejtések, 247. számú feladat

Sudoku

4 2

7 1 8 4

2 3 6 7

1 5

3 5 1 6 7 9 8

9 3 7 4 1

6 5 4

7

4 3 6 1 2 5 7

5 3 1 7

6 9 4

9 2 7 5 3

3 2 6

4 7 5

6 3

8 9 3

9 6 8

9 7 2 4 8 6 3 1 5

3 6 5 7 9 1 8 2 4

8 1 4 2 3 5 9 7 6

4 3 7 1 6 8 2 5 9

6 2 8 5 4 9 7 3 1

5 9 1 3 2 7 6 4 8

1 4 9 6 7 2 5 8 3

7 5 6 8 1 3 4 9 2

2 8 3 9 5 4 1 6 7

4 6 2 7 1 5 3 9 8

5 1 7 9 8 3 4 6 2

8 9 3 2 6 4 5 1 7

1 5 4 6 7 2 9 8 3

6 2 8 3 5 9 1 7 4

3 7 9 8 4 1 2 5 6

9 8 1 4 2 7 6 3 5

7 4 5 1 3 6 8 2 9

2 3 6 5 9 8 7 4 1

MOZIműsor
Cinema City 
ADDAMS FAMILY  

 87 perc/ Animációs, vígjáték 
• 2D (hang: magyar) 10.00 12.00

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 22.00*

CHARLIE ANGYALAI  
 118 perc/Akció, kaland, 

vígjáték 
• 4DX 2D (hang: magyar) 17.30 
   20.00 22.30* 
• 2D (hang: magyar) 11.00 14.30 
   17.00 19.30 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) 10.45 
   13.00 15.15 
• 3D (hang: magyar) 10.30 12.45 
   15.00 17.15 19.30 
• 2D (hang: magyar) 10.00 11.30 
   13.45 16.00 18.15

JETIKÖLYÖK  
 98 perc/Animációs, családi  

• 2D (hang: magyar) 12.15 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) 11.15 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*

TERRA WILLY  90 perc/ 
Kaland, animációs, családi  
• 2D (hang: magyar) 11.15

TUDSZ TITKOT TARTANI?  
 94 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 10.45 15.15 
   18.30 20.30

VALAN – AZ ANGYALOK VÖLGYE  
 97 perc/Bűnügyi, dráma 

• 2D (hang: magyar) 14.00

A *-gal jelölt előadásokat csak 
szombati napon vetítik.

RÁBESZÉL,
MEGGYÕZ

VATTÁVAL
BÉLEL

NÉMET
ÁLLAM V.

MEGFEJTÉS
MÁSODIK

RÉSZE

TORTA-
SZELET

T

EGYENES
KÖRHÖZ

KERESZ-
TÜLHAJÍT

SZARVAL,
ÖKLEL

VERS-
KELLÉK

VÍZBEN
OLDÓDÓ
VITAMIN

VITATHATÓ

KICSINYÍTÕ
KÉPZÕ

KESERV

CSÖR-
GEDEZIK A

PATAK

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE

ANGÓRA-
KECSKE
GYAPJA

CSOMÓ

...-MÓG,
DOHOG

RÁDIUSZ

GALÁD,
ALJAS

A...LOTTI,
KASTNER-

MÛ

LÁNGELME

S
GÖRÖG

...,MODELL

MENEKÜLÕ

PERSZE,
BIZONY

BELSÕ
RÉSZ,SZEM

PANEL-
DARAB!

ZSURLÓ-
FÉLE

CSAPAT-
TAG!

MOHÁCSI
PATAK

TE ÉS ÉN

LÁTSZÓ-
LAGOSAN

RAGYOGÁS,
TÜNDÖK-

LÉS

KEREK
SZÁM

IMAGINÁRI-
US EGYSÉG

JEGYBEN
JÁR

EZ IS ÉS

MACSKA-
FAJTA

VILLANY-
KÖRTE

RHODE
ISLAND

BECÉZETT
NÕI NÉV

ÜREG,
PINCE

RÉGIESEN

FEJÉR
MEGYEI
KÖZSÉG

VACAK

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

LONDONI
PISZOK!

PÁRATLAN
FUGA!

NANO-

FORRÁS-
BAN VAN

ÉSZAK

SÁRGA
AZ...,

IRIGYEL

JÓZSEF
ATTILA

MÚZSÁJA

FÉLTI!

SZOLMIZÁ-
CIÓS HANG

TEMPUS

A feladvány Johann Wolfgang 
von Goethe gondolatát rejti.

HAJDÚ-BIHARI

Gépkocsinyeremény
A legutóbbi, 411. sorsolás ered-
ménye – 2019. november 15.

Nyertes betétek száma: 

 30 0409995  60 1846513

 60 0374970  65 0723682

 60 1080126 

Nyeremények: 

 Toyota Aygo 1,0 X-Comfort Plus 3 

ajtós

 Toyota Yaris 1,0 Live 5 ajtós

 Toyota Aygo 1,0 X-Comfort Plus 3 

ajtós

 Toyota Aygo 1,0 X-Comfort Plus 3 

ajtós

 Toyota Yaris 1,0 Live 5 ajtós

Kezdő Haladó

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

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

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

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

Rejtvény

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

2019. november 28., csütörtök:
1, 3, 4, 5, 10, 18, 20, 21, 39, 40, 41, 
43, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 64, 80
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk
HAJDÚ-BIHARI

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

DTV 

BEST FM 

2019. december 1., vasárnap

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

Tv- és rádióműsor

06.45 Kenó 
07.00 Gasztroangyal  
08.00 Isten kezében 
08.25 Kereszt-Tények 
08.40 Katolikus krónika
09.05 Így szól az Úr!
09.10 Rome Reports – Vatiká-

ni híradó
09.30 Református riportok
10.05 Új nemzedék
10.30 Vallás és szabadság 

magyar ismeretterjesztő so-
rozat

10.35 Evangélikus magazin
11.00 Az utódok reménysége
11.25 Önkéntesek
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta
13.20 A Tátra  

német ismeretterjesztő so-
rozat

14.10 Édes anyanyelvünk
14.20 Lekvár  

erdélyi magyar ismeretter-
jesztő film

15.00 A Noszty fiú esete Tóth 
Marival  
magyar játékfilm

16.30 Hogy volt?!
17.25 Borbás Marcsi szakács-

könyve
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Családi kör
19.45 Magyarország, szeretlek!
21.20 Az évszázad gyermekei  

francia filmdráma
23.30 Kenó 
23.40 A rózsa neve  

francia–német–olasz já-
tékfilm

01.55 Rúzs és selyem
02.20 OJD – Irodalom és könyv 

26 percben

06.35 Kölyökklub 
09.10 Star Wars: A Freemaker 

család kalandjai 
09.40 Top Shop
10.30 Lifestyle 
10.55 HighLife  

Luxusmagazin
11.25 Kalandozó  

Utazós életmódmagazin
12.00 Édes Otthon  

Otthonmagazin
12.40 Az Év Hotele  

Hotelshow – A legjobb vidéki 
szálláshelyek

13.25 Lila füge  
Havas Dóra majdnem tökéle-
tes konyhája

14.15 Street Kitchen  
Gasztroshow Fördős Zével

15.00 Házon kívül  
Heti magazin

15.35 A macskanő  
Amerikai kalandfilm

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.50 Jófiúk  

Magyar vígjátéksorozat
20.05 Fekete Párduc  

Amerikai akciófilm 
 T’Challa apja halálát követő-
en hazatér az elszigetelt, ám 
technológiailag rendkívül fej-
lett afrikai országba, Wakan-
da királyságába, hogy elfoglal-
ja az őt megillető helyet a tró-
non. Ám amikor a nagy hatal-
mú ősi ellenség ismét feltű-
nik a színen, T’Challának ki-
rályként és a nép védelmező-
jeként, a legendás Fekete Pár-
ducként is helyt kell állnia. A 
félelmetes összecsapás ki-
menetelén nem pusztán Wa-
kanda, hanem az egész világ 
sorsa áll.

23.05 Legenda vagyok  
Amerikai akciófilm

04.00 A szökés (2017) 
04.45 Kórházi történetek  

Spanyol sorozat
05.15 APB – A milliárdos kör-

zet  
Amerikai sorozat

06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ  

rajzfilmek
09.50 Nagy Vagy, Auchan-ku-

pa!  
vetélkedő-sorozat

10.25 Tűsarok  
női magazinműsor

10.55 Több mint TestŐr  
életmódmagazin

11.30 Super Car  
autós magazin

12.00 EB TV  
magazinműsor

12.35 Az Építkezők  
magazinműsor

13.05 Adri’s Kitchen  
főzőműsor

13.40 Nicsak, ki beszél!  
Amerikai családi vígjáték

15.45 Távkapcs  
Amerikai vígjáték

18.00 Tények 
hírműsor

18.55 Catch! – úgyis utolérlek!  
sport-event műsor

21.00 Rossz anyák  
Amerikai vígjáték

23.15 Sasszem  
Amerikai–német akció-thriller

01.45 Diamond Club  
Magyar film

03.20 APB – A milliárdos kör-
zet  
Amerikai sorozat

04.05 APB – A milliárdos kör-
zet  
Amerikai sorozat

04.45 Kórházi történetek  
Spanyol sorozat

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  

09.00 Cili seriff és a Vadnyu-
gat 

09.25 Lilo és Stitch 
09.45 Jake és Sohaország ka-

lózai 
10.10 Elena, Avalor hercegnője 
10.30 Vampirina – 2.évad 
10.55 Dzsungel könyve  
11.10 Dzsungel könyve 
11.20 Loopdidoo 
11.30 Loopdidoo 
11.35 JoNaLu
12.05 A bűvös körhinta
12.15 A bűvös körhinta
12.25 Baltazár-bazár
12.30 Gyerekversek
12.35 Pom-Pom meséi 
12.45 Egy komisz kölyök nap-

lója 
12.55 Roger, az űrjárőr 
13.05 Roger, az űrjárőr 
13.20 Jimmy Neutron kaland-

jai 
13.40 Nicky, Ricky, Dicky és 

Dawn 
14.10 Póló 
14.15 Póló 
14.25 A kis herceg 
14.50 A hat jó barát 
15.50 Mickey és az autóverseny-

zők 
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat 
16.35 Lilo és Stitch 
17.00 Jake és Sohaország kaló-

zai 
17.25 Elena, Avalor hercegnője 
17.45 Vampirina – 2.évad 
18.10 Rico és Oskar, a kis detek-

tívek 
19.45 Merülj, Olly merülj! 
20.15 Violetta 
21.05 Filmklub 
21.10 A vadász 
23.20 Banality 
23.30 Balkon 
23.45 Édes anyanyelvünk
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2019. NOVEMBER 30., SZOMBAT

Olvasói levél 

Sárándon jártak a 
hajdú-bihari huszárok
Csapatunk tagjaival és a hoz-
zátartozókkal november 16-
án Sárándon jártunk, a Varjú-
vár tájházban, ahol katonásan 
felsorakoztunk, majd Juhász 
Imre egyesületi elnök évzáró 
összegzését hallhattuk. Töb-
bek között elmondta, hogy 
az idén eddig jó negyven (!) 
programon szolgáltunk, ami 
szinte erőn felüli. Sok ese-
mény volt térségünkben, és 
a szomszédos pártiumi vagy 
erdélyi részeken is.

Ezt követően katonás me-
netben a sárándi 1984–49-es 
emlékműhöz vonultunk – a 
gyalogos huszár díszegység 
menete nem kis feltűnést kel-
tett a faluban –, ahol Sáránd 
polgármestere, Dézsi And-
rás és a község jegyzője, dr. 
Bálint Erika Katalin fogadott 
bennünket. Polgármester 
úr köszöntése után megko-
szorúztuk az emlékművet, 
ahol nagy meglepetésünkre 
az USA-ból éppen ott járó 
érdeklődők is megtekintették 
a programot, majd az elma-
radhatatlan emlékfotózás 
következet. A program után 
a Varjúvár falusi hangulatú 

gyűjteményével ismertetett 
meg bennünket a házigazda, 
Gyönyörű Zsiga, és a szíves 
vendéglátás minden moz-
zanatát, ízét és sokféleségét 
élvezve, végre kikapcsolód-
hattunk egy kicsit, amihez jó 
műsor, zene, közös nótázás 
és finom, kemencében ké-
szült falusi ebéd is társult.

A program zárásaként em-
léklapokat adott át Horváth Csa-
ba egyesületünk alelnöke. Az 
emléklap egy korábbi, romániai 
szereplésünk alkalmából ké-
szült, és az érsemjéni Kazinczy 
Lajos huszárezredes mellszobor 
átadásának ünnepségén való 
részvételt köszönte meg. A 
huszárcsapatunk képvisele-
tében 2019. november 17-én a 
romániai Rév településen járt 
Csontos János tagtársunk, ahol 
Bersek József honvéd huszár  
ezredes (szintén az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
hőse volt) tiszteletére avattak 
emléktáblát.

 SZOBOSZLAI ENDRE, 
 A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LOVAS 
 ÉS HUSZÁR HAGYOMÁNYŐRZŐ 
 SPORT ÉS KULTURÁLIS 
 EGYESÜLET ALELNÖKE

A hajdú-bihari huszárok  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Mi lesz veled (ősi) Erdőspuszták?
Természetszerető ember 
vagyok, a város határában 
a Debreceni Erdőspuszták 
emberi életet nyugtató és 
gyönyörködtető tája mindig 
vonzott. Nyugdíjas korom-
ban gondoltam arra, hogy 
hozzunk létre egy egyesü-
letet, amely az erdészettel 
együttműködve segítségé-
re lehet azon terveknek, 
amelyek az Erdőspuszták 
fejlesztését célozzák. A 10 
évig működő egyesület 
alelnöke voltam. Ez idő 
alatt kutatásokat végeztem 
az Erdőspuszták ősisége, 
történelme megismerésére, 
Zoltai Lajos régész, Módi 
György történész, Szeme-
rédi Miklós erdőmérnök 
és mások írásai voltak a 
segítségemre.

Az Erdőspuszták közcélú 
és jóléti fejlesztési program-
terve 1976-ban kezdődött 
meg, melynek terveit a 
FEFAG (Felsőtiszai Erdő és 
Fafeldolgozó Gazdaság) és a 
TIVIZIG (Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság) szakemberei 
végezték. A fejlesztésekben 
kiemelt szerepet kapott 
Veker, ahol a vízi sportok 
kerültek előtérbe; csónaká-
zótó, csónakház, kajak-kenu 

pálya és vízi szálló építését 
vették tervbe. A későbbi 
tervekben strand, kemping, 
úttörőtábor, szabadidőköz-
pont, majd a fúrt kútból 
származó 72 °C-fokos ter-
málvíz gyógyvízzé történő 
minősítésével Gyógyszálló 
építése is tervbe lett véve. 
A termálvíz a 6500 fős kem-
ping-világtalálkozó meleg 
víz igényét biztosította.

A fejlesztések ugyan csak 
részben valósultak meg, de 
városunknak és a környe-
ző településeknek Veker 
természeti környezete, az 
emberi alkotásokkal együtt 
százával és ezrével von-
zotta a szórakozni, kikap-
csolódni vágyó embereket, 
családokat, gyerekeket 
egyaránt. Tartott mindez 
az 1990-es évekig, amikor 
is ezeket a közjólétileg 
fejlesztett erdős részeket 
kárpótlásként kijelölték.

Mint természetszerető 
ember ezután is kimentem, 
sőt családi kirándulásokat 
is töltöttünk az Erdőspusz-
tákon, amiből Veker soha 
nem maradhatott ki. Ez 
év szeptember végén is 
ez történt, egy csodála-
tos, napsütéses vasárnap 

Vekerre érve a látványtól 
„beborult az ég”. Roska-
dozó építmények közel és 
távol, az egykor ragyogó 
kék színű csónakázótavak 
sással, náddal benőtt sötét 
zavaros vizére bedőltek a 
partról a fák – ez a látvány 
fogadott bennünket és 
az odalátogatókat. (Nem 
tudom ki a kezelője avagy a 
tulajdonosa.)

Mindehhez kapcsolnám 
még a CIVAQUA programot, 
amelynek célja volt a Tisza 
csatornavízének az Erdős-
pusztára juttatása, amely 
biztosítaná a tavak, tározók 
vízszintjét az ősvízerek élő-
vízzé tételét, a növény- és 
állatvilág élőhelyeit. Sajnos 
ez ideig nem valósult meg. 
Ismeretem szerint most 
újból napirendre került.

Az elmúlt időszakban és 
a jelenben Debrecen és a 
város határ nyugati része 
gazdasági, ipari beruhá-
zások kapcsán hihetetlen 
mértékű fejlődésen ment és 
megy keresztül a városve-
zetésnek köszönhetően. 
Ezek után azt gondolom, a 
város északi részén elte-
rülő erdőségek elsősorban 
a Debreceni Erdőspuszták 

Bánki részén, Veker újbóli 
fejlesztése lehetne célpont. 
Ide kapcsolnám dr. Szeme-
rédi Miklós erdőmérnök 
a Naplóban megjelent 
nyilatkozatát „szomorú, 
hogy még ma is Nyíregyhá-
záról irányítják a Nagyer-
dő kezelését”, mindezt 
tovább gondolva: a város 
határában lévő összes erdő 
– benne az Erdőspuszták – 
kezelési jogát – elválasztva 
a NYÍRERDŐ Zrt.-től – a 
debreceni erdészet hatás-
körébe kellene adni. Így a 
város vezetésével együtt-
működve a természet 
élővilágának megőrzése, 
a Vekeren  fúrt kút „kin-
csének”, „ARBO-AQUA 
gyógyvíz” hasznosítása, és 
az ehhez köthető korábbi 
tervezett beruházásokat 
magyar és külföldi tőkebe-
vonással tovább fejlesztve 
országosan és nemzetkö-
zileg is a turizmus felleg-
vára lehetne, Debrecen és 
lakóinak javára.

 FÁBIÁN PÁL

Tisztelt 
olvasónk!

A Napló ezen olda-
lának a Fórum címet 
adtuk, mert itt első-
sorban az olvasóktól 
érkezett leveleket, fotókat helyezzük 
el. (Természetesen kerülhetnek ide 
szerkesztőségi vagy egyéb cikkek, hir-
detések is.) Nem garantáljuk, hogy 
minden beküldött írás és kép megjele-
nik. A mellőzés oka lehet helyhiány, a 
kép gyenge minősége vagy kicsi mére-
te, érdektelen tartalma. A szövegekkel 
kapcsolatban azt kérjük, hogy a fogal-
mazás legyen  könnyen értelmezhető, 
és ne tartalmazzon másokra nézve 
sértő, becsmérlő megjegyzéseket. Ha 
kézírás, akkor fontos, hogy nehézségek 
nélkül kiolvashassuk! A levelek közlése 
nem jelenti azt, hogy szerkesztőségünk 
egyetért azok tartalmával. Reagálá-
sokat, eltérő véleményeket szívesen 
fogadunk – egészen addig a határig, 
amíg úgy látjuk, hogy a levélírók nem 
önmagukat ismétlik, hanem új érveket, 
információkat sorakoztatnak fel, ame-
lyek az olvasóink számára még érdeke-
sek lehetnek. Fogalmazzanak tömö-
ren, úgy nagyobb esélye van a mielőbbi 
megjelenésnek. A Napló a Fórum olda-
lon verseket és névtelen leveleket nem 
közöl! Alkalmanként – kifejezetten 
indokolható okból – a levélíró nevét 
nem hozzuk nyilvánosságra. Kérjük, 
hogy a kapcsolatfelvétel lehetősége 
érdekében mindig írják meg a címükkel 
együtt a telefonszámukat is! Megérté-
süket köszönjük! 

A szerkesztőség

 A Veronai Arénába is elvitték a Naplót
A Bethlen Gábor Szakközépiskola 1972-ben végzett 4. B osztályának tagjai, és 
a hozzájuk csatlakozott barátok – egykori osztályfőnökük Kovács Csaba veze-
tésével – szeptemberben Olaszországban kirándultak. Útközben rövid sétára 
megálltak Balatonfüreden, majd Keszthelyen megtekintették a Festetics-kas-
télyt. A Lentiben töltött éjszaka után Ljubjanában városnézés, majd irány 

Jesolo. Innen járták be Verona és a Garda-tó környékét. Vasárnap Velencébe 
látogattak, következő napon Coneglianóban csodálatos freskókat láttak, Bel-
lunóban a Dolomitok látképe viszont sajnos elbújt előlük a felhőkben. Termé-
szetesen a Naplót sem felejtették otthon. A csoportkép a még ma is működő 
veronai Arénában készült. FOTÓ: PILTZ GYULA

 Szép emlékek a Bükkből
Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület szervezésében miskolci és 
lillafüredi kiránduláson vettünk részt. A diósgyőri vár megláto-
gatása után a vadasparkot vettük célba, majd Lillafüreden, a 
Hámori-tónál időztünk. Ezt követően a Szent István-barlangot 
látogattuk meg, majd a Bükk-hegységbe mentünk tovább 

libegővel. A Bükk-fennsík, a Fehérkőlápa, az Oxigén sétaút, a 
Kalandpark, a Turistaház az egyedülálló panorámája minden 
fáradságot megért. A programdús kirándulás szép időben, 
jó levegőn ugyan kicsit fárasztó volt, de szép emlék marad – 
osztotta meg a Naplóval Gorzsás Antal.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

http://www.haon.hu
A levél teljes terjedelem-
ben a Haon.hu oldalon 
olvasható.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

JOÓ MIHÁLYNÉ
Dudás Terézia

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

360773

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

TÓTH MIHÁLYNÉ
sz. Papp Katalin

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

361196

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

360055

HAJDÚ-BIHARI

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, testvé-
rünk és kedves rokonunk, 

KISS IMRE 
az MGM volt dolgozója 

73 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt. 
Szeretett halottunk temetése 2019. december 6-án 13:00 órakor lesz 
a Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből a református egyház 
szertartása szerint. A gyászoló család
361907

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÁCS JÁNOSNÉ
szül. Fehér Ilona

90 éves korában elhunyt. 

Szeretett halottunk temetése 
2019. december 4-én 12.30 órakor lesz 

a Köztemető 1-es számú ravatalozó terméből. 

A gyászoló család
362335

A kegyeleti hirdetéseket 
az interneten is megtekintheti: 

haon.hu/gyaszhirek/ 34
19

00

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

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/
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GYÁSZHÍR A haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

"Életünknek egén fénylő csillag voltál,
 Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál.

 Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
 Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." 

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk,  hogy

2019. november 24-én, életének 66. évében megpihent.
Szeretettünk temetése 2019. december 5-én, csütörtökön 14.00 órakor

lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó terméből a
Református Egyház szertartása szerint.

A gyászoló család

BERECZKI  GÁBORNÉ
szül. Varga  Etelka

362056

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
gyermekem, párom, édesapánk

51 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt.
Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása

2019. december 05-én 11.00 órakor lesz a Debreceni Köztemető
2-es számú ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

OLÁH  PÁL JÓZSEF
volt Debrecen, Bethlen utcai lakos

362057

Csokonai Deluxe

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

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRT YA

Étterem

A legszebb napok a legjobb helyen!
A Csokonai étterem 80 fos különterme kiválóan 

alkalmas esküvok lebonyolítására.

358389

MAGYARORSZÁG

Álompár Esküvői Kiállítás

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

2020. február 1–2.
Nyíregyháza, Continental Aréna

Jelentkezés: rendezveny@mediaworks.hu 

Jelentkezzen kiállítónak!

347319

ÁLLAT
PERZSELT bőrű félsertés eladó, kiszállítás 
megoldható. Ár: 820 Ft/kg. 06/70/366-
7715

*362870*

ELADÓ 120-130 kg-os hízók Hajdúsám-
son- Martinkán. Érd: 06/30/851-6904.

*362898*

FÖLD, KERT
LÉTAI úthoz közel 3,1 ha és 4588 nm kül-
területi szántó ingatlan eladó. Befektetés-
nek is kiváló. 30/415-8128.

*357582*

HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS
ZSÁKA központjában 94 nm 3 szobás tég-
laépítésű családi ház eladó! Pince, mellék-
épület van!
ÁRA: 6,5 M Ft. Érd: 30/8561387

*350255*

DB-NAGYERDEI eladó ingatlana 
van? Kizárólag Ön a tulajdonosa? 
maganzovagyok@gmail.com

*362039*

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

*358490*

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

*360521*

OPEL Astra G kombi 1.6B kevés km-rel 
rozsda mentesen extrákkal eladó. 06-
20/4313-346

*362166*

OPEL Corsa 1.2C 2006-os, műszaki 2020 
6. hó 29. Klíma, kp. zár. 06-30/443-6451

*362232*

ÉLELMISZER
OLASZLISZKÁN furmint bor 300 Ft/L 
áron csak egyeztetett időpontban eladó. 
Érd.: 06/20/923-8265.

*355513*

ÁLLÁST KÍNÁL

 A Szuperinfó Média Kft. 
korai munkakezdéssel 

HÍRLAP-
KÉZBESÍTŐKET 

keres

Csak helyi lakosok 
jelentkezését várjuk. 

Érdeklődni 9–16 óráig.  
A jelentkező jelentkezésével 

hozzájárul adatai kezeléséhez a 
Szuperinfó Média Kft. honlapján 

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

területére 

� +36-30-463-2541

Polgár és
Hajdúböszörmény

területére

� +36-20-365-3899

Polgár és
Hajdúböszörmény

területére

� +36-20-365-3899

Derecske és 
Hajdúbagos

területére 

� +36-20-958-9931

LOVARDÁBA állatgondozót felveszünk, 
akár ottlakással is. IBA Kft. Tel.: 0630 965 
6181

*362971*

NÖVÉNY
GYÜMÖLCSFA oltványok termelőtől kiváló 
minőségben: őszi-,kajszibarack és szilva, 
stb. 800 Ft/db. Bányai, 70/703-7982.

*356414*

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

*361852*

ALBÉRLETET KÍNÁL
TESCO közelében kisszobás, fürdőszobás 
főzőfülkés lakás kiadó. Ár: 40Eft/hó+rezsi 
T: 0620/528-5186

*361946*

ALBÉRLET kiadó, 3. emeleti, Debrecen, 
Vargakert utcában. Érd.: 06/30/941-4840

*362880*

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*

Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk vendéglátóegységektől! 
info@naplo.hu

Ezeken a vendéglátó- és 
szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!

Itt
olvashatja

Dream Pub
Hotel Kamilla
21 Büfé
Mátyás Pince
Bocskai büfé
Vasmacska söröző
Latin café
Harmadik Félidő Söröző
Kacagó Hiéna söröző
Pikoló söröző
Csapszék söröző
Don Pedro pizzéria
Szezám kávézó
Hotel Óbester
Korona panzió
McDonald’s
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Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk vendéglátóegységektől! 
info@naplo.hu

Ezeken a vendéglátó- és 
szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!
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Vendéglátóhely Település Utca Házszám

Olvassa Ön is!
További jelentkezéseket várunk vendéglátóegységektől! 
info@naplo.hu
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szolgáltatóhelyeken
ingyenesen informálódhat
a Naplóval!
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Ma hidegfronti hatásra kell készülni. Körülbelül 
7 fokot csökken a hőmérséklet, majd vasárnapra 
további 2-t. Ez a jelentős lehűlés megviseli a szer-
vezetet. Különösen a korábbi csonttörések, illetve 
műtétek helyén jöhet elő fájdalom. 

Futó hózáporokkal találkozhatnak, 
ez leginkább vizes útszakaszokat 
eredményezhet, néhol átmeneti-
leg kifehéredhetnek a mellékutak.

Változó felhőzet, 
helyenként gyenge 

hózápor.1 °C
6 °C 2 °C  5 °C

1 °C  4 °C

1 °C  4 °C

2 °C  5 °C 2 °C  5 °C

2 °C  4 °C

3 °C  6 °C

3 °C  5 °C

Derült, hideg 
idő, csapadék 
nélkül. 

Borult ég, 
megyeszerte 
havazással.

Naposra fordul 
az idő, de ma-
rad a hideg.

Derült ég, nap-
közben fagy-
pont körüli 
hőmérséklet. 

Napsütés, 
majd fokozatos 
felhősödés.

-3 °C  3 °C 0 °C  1 °C -3 °C  1 °C -3 °C  1 °C -3 °C  1 °C

Szombat reggel erősen 
felhős és gyengén felhős 
területek váltakoznak. 
Számottevő csapadék 
nem hullik.

Napközben változóan 
felhős marad az ég, és 
elvétve előfordulhat 
hószállingózás, gyenge 
hózápor. 

Az esti, éjszakai órákban 
sem változik az időjárás, 
ekkor is lehet számítani 
néhol kevés csapadékra.

2 °C  5 °C  1 °C  

Horoszkóp
A pénzügyek 
körül most 
gondjai 
támadhat-

nak, hajlamossá válhat a szertelen 
költekezésre, ami ön és partnere vagy 
üzlettársa között nézeteltérést okozhat.

A Mars az 
ön hetedik 
sorsterületén 
halad át, ami 

azt jelzi, hogy az önző energiák nem 
vezetnek sehová, próbáljon meg egy 
kicsit alkalmazkodni.

A napot szen-
telje a több 
odafigyelést 
igénylő rész-

feladatoknak, mert koncentrációs ké-
pessége kiváló. A nagyobb áttekintést 
kívánó tervek maradjanak holnapra.

A Hold a Bak 
jegyében 
halad, ami 
nem könnyű 

az érzelmes természetének, úgy érzi, 
nem kap elég figyelmet a párjától. A 
megérzése csalhat.

Ma éberebb 
és szellemileg 
frissebb, mint 
valaha, min-

dent érdekesnek és izgalmasnak fog 
találni. Intuíciója kiválóan működik. 

Elmélyült, 
komoly és 
fajsúlyos esz-
mecseréket 

folytathat a mai nap során. Találkozhat 
valakivel, akinek a nézetei nagy befo-
lyással bírnak a gondolkodására.

Szívesen elbí-
belődik nehéz 
problémákkal, 
feladványok-

kal vagy rejtélyes dolgokkal. Jól tud 
koncentrálni, ami hatékonnyá teszi, ha 
kutatómunkát folytat. 

Anyagi nye-
reségre szá-
míthat a mai 
nap folyamán, 

tartsa nyitva a szemét. Családja és ön 
között most nagyobb érzelmi összhang 
van, mint bármikor. 

Nagyon ked-
vező időszak 
egy kis fogyó-
kúrára, a Bak 

jegyében tartózkodó planéták ebben 
segítik önt, és felkészítik a jegyváltásra.

A Szaturnusz, 
Plútó és a 
Hold most 
együtt áll 

az ön első sorsterületén, ez nem egy 
felszabadító bolygóállás, sőt inkább az 
érzéseket felkavaró időszak.

A mai nap 
nem kedvez 
a pénzügyi 
tranzakciók-

nak, valami miatt túlzottan érzelmei 
befolyása alá került. Így hát a fontos 
döntésekkel várja meg, amíg ez a tranzit 
elmúlik. 

Több bolygó 
áll a Bak 
jegyében, ez 
az energia 

nem passzol önhöz, érzelmileg kissé 
labilis lehet a mai napon. Kiránduljon, 
pihenjen, olvasgasson!

András, Andor, 
Tarján, Amália, 
Endre, Aszter

1919 éve Szent András napja. A Páholyban beszélget 
a volt színigazgató
Csutka István több évig 
dirigálta a Csokonai 
Színházat, most a város 
lakásszínházában lát-
hatjuk.

DEBRECEN. Nem mindenna-
pi vendéget hívott meg de-
cember 2-ára a Páholy La-
kásszínház. Az elmúlt évek 
alatt Csutka István több al-
kalommal is tevékenykedett 
a cívisvárosban. Először a 
Színház- és Filmművésze-
ti Főiskola operett-musical 
szakát elvégezve a debreceni 
Csokonai Színházhoz szerző-
dött, és egészen 1993 júliusá-
ig játszott a társulatnál, majd 
vendégművészként 1998-ig. 
1993-ban a Madách Színház 
társulatát erősítette, majd 
2001 és 2006 között a Debre-
ceni Csokonai Színház igazga-
tója volt. Most azért érkezik 
Debrecenbe, hogy megossza 
az elmúlt évek, évtizedek él-
ményeit az érdeklődőkkel.

A színművész, táncművész, 
kommunikációs- és marke-
tingszakember, motivációs 
előadó, tréner, utazó blog-
ger, de ahogy a debreceniek 
a szívükbe zárták: „Csuti” 
nevéhez máig emlegetett 
előadások fűződnek, 
mint például a Pán 
Péter. Azóta meg-
járta az El Caminót, 
keresztülgyalogolta 
a világot, megtanult 
b o n b o n t 
k é s z í -
t e n i , 
2 0 1 5 

szeptemberében útjára indí-
totta a Gondolat Bonbonok 
című előadássorozatát a Ma-
dách Színház Tolnay Szalon-
jában havi rendszeresség-
gel, és amelynek történetei, 

beszélgetései elegendő 
energiát szolgáltatnak 

a következő hónapra 
– olvasható abban a 
Facebook-bejegy-
zésben, mely de-
cember 2-án este 

találkozóra invitálja 
a közönséget a deb-

receni Páholy-
ba.  SZD

A „sportlédi” kórházba került
A testépítő Oláh Vivi-
ent ételallergiával vitte 
kórházba a mentő.
DEBRECEN. Mint arról koráb-
ban a Napló is beszámolt, a 
debreceni származású IFBB 
Pro testépítő, Oláh Vivi-
en családot alapított 
párjával, és született 
egy kisfiuk.

A sikeres sportolót 
azonban nem olyan fából fa-
ragták, hogy mindez véget 
vessen versenyzői pályafutá-
sának, ezért újra szigorú di-
étába kezdett, és hamarosan 
ismét színpadra áll.

Ám a felkészülését két 
hete egy kellemetlen inci-
dens zavarta meg – olvas-
ható a versenyző közössé-
gi oldalán. A sportolóhoz 
mentőt hívott párja, és a 
sürgősségin kötött ki étel-

a l l e r g i a 
m i a t t , 
de sze-
rencsé-

re még aznap este hazaen-
gedték, és mára minden 
rendben van.

Már minden rendben
„A diszpécser végighallgatva 
a panaszokat azonnal küldött 
kocsit, és bevittek a sürgős-
ségire. Elláttak, csodálkoz-
va végighallgatták, hétfő 
után miért is ettem kedden 
megint tonhalat (tuti gon-
dolták, ez hülye), megfi-
gyelgettek egy darabig, és 
este haza is engedtek” – írta 
ki Oláh Vivien, hozzátéve, 
hogy csak jókat tud mon-
dani az orvosokról, a nő-
vérekről és a mentősökről. 
 HBN

Csutka Istvánt jól ismerik a színházba járók  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Oláh Vivien szülés után is 
bombaformában van  
 FOTÓ: FACEBOOK

 Vivien szép hóesésre számít
Vivien 23 éves. Az idei ősz utolsó napját szabadtéri fotójával 
búcsúztatja. Reméli, szép hóeséssel köszön be a tél a követ-
kező napokban. A fotót párjának küldi.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Hétvégi 
szieszta

Dömike, a hét hóna-
pos himalájai perzsa 
cica mindig kihasz-
nálja a hétvégét, 
imád pihenni, végig-
nyúlni a szőnyegen, 
nagyokat nyújtóz-
kodni, és arra várni, 
hogy gazdája valami 
finomsággal kínálja 
meg. 
 FOTÓ: VARGA ANITA

Megér egy mosolyt
Kovács találkozik a bicegő barátjá-
val, és megkérdezi:
– Figyelj, te miért sántítasz?
– Semmiség, egy szimpla focibaleset 
történt!
– Nem is tudtam, hogy szoktál focizni.
– Nem is. Csak tegnap kikapott a vá-
logatott, és mérgemben belerúgtam 
a tévébe.

Orgazdaság és 
lopás a vád
HAJDÚDOROG. A hajdúdorogi 
körzeti megbízott november 
27-én 19 óra körül járőrözött, 
amikor észrevett egy gépko-
csit, amelyen nem volt hátsó 
rendszámtábla. Az egyenru-
hás megállította a járművet, 
majd átvizsgálta. Észrevett a 
gépkocsi csomagtartójában 
egy döngölőgépet, amelyről 
megállapította, hogy az meg-
egyezik egy hajdúdorogi csa-
ládi ház udvaráról ellopottal. 
A körzeti megbízott bűncse-
lekmény gyanúja miatt elfog-
ta az autóban utazó két férfit. 
A nyomozók az egyiket lopás 
vétség, míg a másikat orgaz-
daság vétség elkövetésének 
megalapozott gyanújával 
hallgatták ki. Ellenük a Haj-
dúböszörményi Rendőrkapi-
tányság folytatja a büntetőel-
járást.  HBN

Droggal kereskedhettek
DEBRECEN. A debreceni rendő-
röknek olyan információ ju-
tott a tudomására, hogy egy 
helyi férfi kábítószert és új 
pszichoaktív anyagot terjeszt. 
A nyomozók a Cívis Közterü-
leti Támogató Alosztály mun-
katársaival közösen november 

25-én elfogták a 22 éves férfit, 
akit kábítószer-kereskedelem 
elkövetésének meglapozott 
gyanújával kihallgattak. Előál-
lították a férfi barátnőjét is, aki 
a megalapozott gyanú szerint 
a párjával közösen vásárolt til-
tott szereket.  HBN

További viccek humor.haon.hu

www.haon.hu
További képek  
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