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ÉVES

7 °C
Felhős, dél
után napos 
idő, este szél, 
éjjel fagy

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  337,09  +1,35

USA-dollár  306,47  +1,97

Svájci frank  314,42  +1,34

Angol font  397,61  -0,28

Román lej  70,74  +0,44

Ukrán hrivnya  12,46  +0,17

Horvát kuna  45,20  +0,18

Lengyel zloty   79,23  +0,44

Devizaárfolyam
(2020. 02. 06.)

Helga jó  
pihenést és 

feltöltődést 
kíván  

a hétvégére
16. OLDAL

A tartalomból
Imával együtt lenni 6. oldal
Már várja a rajtot 10. oldal
Kultúrtippek 11. oldal
Új szerepben 16. oldal

Fennmaradnak 
az utókornak
LÉTAVÉRTES. Nagy megtisztel-
tetés érte Létavértesen a ko-
rábbi NB I.-es labdarúgó-test-
vérpárt, Plókai Mihályt és 
Attilát: a hétvégén róluk ne-
vezték el a település új mű-
füves pályáját. A felszentelt 
létesítmény átadójáról, vala-
mint az érzéseikről beszélget-
tünk a két exfocistával, akik 
még mindig kapcsolatban 
vannak a sportággal. /9.  HBN

Mihály (balra) és Attila  FOTÓ: M. I.

 Februárban is 
adtak vért

Évente legalább három-
szor, de van, hogy négyszer 
is ad vért Zoványi István cí-
visvárosi lakos (képünkön), 
aki tegnap a Hajdú-bihari 
Napló székházában immár 
140. alkalommal segített 
másokon. A férfi 1980 óta 
rendszeres véradó.
Ezúttal összesen 18-an 
jelentek meg a véradáson 
a Dósa nádor téren, akik 
a debreceni páros és sör 
mellé egy-egy farsangi 
fánkot is kaptak. 
 FOTÓ: KISS ANNAMARIE

A község történelmét 
vetette papírra
ESZTÁR. A magyar kultúra nap-
ja alkalmából pódiumbeszél-
getésre hívták Zsupos Zoltán 
történészt, néprajzkutatót, az 
Esztár község néprajza című 
könyv íróját a településre.

Esztárhoz való kötődésé-
ről elmondta, annak idején 
a bihari településeket kerék-
párral járta végig mint nép-
rajz iránt érdeklődő ember. A 
Hajdú-Bihar megyei ifjúsági 
táborokban a néprajzi cso-
port vezetője volt a ’80-as 

évek közepéig. A környező 
települések közül Nagyke-
rekiben, Bojton, Esztárban 
a gyerekekkel nagyon sok 
gyűjtése volt. Egy csoportba 
10-12 diák tartozott, közöt-
tük néhány esztári is. Meg-
ismerkedett Akai Józseffel, 
aki a helyi November 7 téesz 
főkönyvelője volt. Az ő fel-
kérésére írta meg a könyvet; 
Akai József felajánlotta neki, 
ha elkészül a kötet, fedezi a 
megjelentetését. /5.  NKM

Városfejlesztési 
stratégiákkal
DEBRECEN. Öt európai város 
népszerűsíti a környékén ta-
lálható fenntartható terüle-
teket az EU Interreg Europe 
programjához tartozó Pros-
pera programban; képvise-
lőik kétnapos tanácskozást 
tartottak Debrecenben. Cél a 
városperemi területek álla-
potfelmérése, fenntartható 
fejlesztésének beépítése a 
városfejlesztési stratégiába is. 
Balázs Ákos alpolgármester 
elmondta: bízik abban, hogy 
ez a projekt is segíteni fogja 
Debrecen nemzetközi kap-
csolatainak további erősödé-
sét. /4.  MSZ

Hajuk és koruk 
szépsége 
DEBRECEN. Egy új mozgalom-
hoz kapcsolódva mind több 
nő vállalja ősz haját, felis-
merve: azt nem szégyellni 
kell, hiszen gyönyörű is le-
het. „Minden ősz hajszál egy 
tapasztalat a megpróbálta-
tásokból, hogy mindig erős 
tudok maradni, nehéz élet-
helyzetekben is” – mondta 
a Naplónak Kovács Ildikó, 
egyike az „ezüstnőknek”, aki 
beszélt a kezdeményezésről, 
hangsúlyozva, hogy a nők ha-
jukkal együtt vállalják koruk 
szépségét is. /7.  LD

Az anyatej 
jótékony hatásai
DEBRECEN. A gyermek szüle-
tését követően sok édesanya 
aggódik, hogy képes lesz-e 
szoptatni a kicsit. Többek 
között praktikus tanácsokat 
adott, a szoptatás előnyei-
ről, a babáknak ideális napi 
anyatejmennyiségről, továb-
bá ezen időszak alatti ital- és 
ételfogyasztásról is beszélt a 
Naplónak Zsámboki Judit, a 
Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Szülészeti és Nőgyó-
gyászati Klinika vezető ápoló-
ja. /12.  ND

Balázs Ákos  FOTÓ: KISS A.

Pósánné Rácz Annamária  FOTÓ: K. A.

Követik a munkaerőpiacot
DEBRECEN. A felsőoktatási fel-
vételi tájékoztató hivatalos 
kiegészítése január végén 
jelent meg, azonban három 
új változtatás is történt az-
óta – jelentette be Pósánné 
Rácz Annamária, a Debreceni 
Egyetem oktatási igazgatója 
a csütörtökön az intézmény-
ben tartott sajtótájékoztatón.

Az újításoknak köszön-
hetően többek között bőví-

tik a férőhelyeket és újabb 
képzést is indítanak. Az 
egyetem számára kiemelt 
jelentőséggel bír a jövőben 
továbbra is a műszaki kép-
zés, hiszen a helyi vállalatok 
gyarapodása megköveteli az 
oktatás igazodását a felme-
rülő munkaerőpiaci változá-
sokhoz.

Az új járműmérnöki szak-
ra csupán február 15-ig van 

lehetőségük jelentkezni a to-
vábbtanulni vágyó fiatalok-
nak.

– A felmérések azt mutat-
ják, az utóbbi években már 
90 százalék fölött van azok-
nak a száma, akik a Debre-
ceni Egyetemen megszerzett 
oklevelükkel hat hónapon 
belül el tudtak helyezkedni – 
mondta Bartha Elek oktatási 
rektorhelyettes. /4.  GYT

„Garantált a fejlődés”
Idén is a beruházá
sok dominálnának az 
elfogadás előtt álló új 
debreceni költségve
tésben. 

DEBRECEN. Az év egyik leg-
fontosabb debreceni önkor-
mányzati közgyűlését tartják 
jövő hét csütörtökön, melyen 
a tervek szerint elfogadják a 
város 2020-as költségvetését 
– fogalmazott Papp László, 
Debrecen polgármestere a 

Régi Városházán tartott saj-
tótájékoztatóján tegnap. Ki-
emelte, a költségvetési mér-
legfőösszeg várhatóan 160,9 
milliárd forint lesz, melyen 
belül egyensúly alakul ki a 
kiadások és bevételek között. 
– Az új költségvetés garantál-
ja, hogy Debrecen az ország 
legdinamikusabban fejlődő 
vidéki városa legyen – jelen-
tette ki Papp László.

Elhangzott, hogy kertségi 
fejlesztésekre 5,3 milliárd fo-
rintot, városközpontiakra 7,2 

milliárdot, lakótelepiekre 7,3 
milliárdot, közlekedésiekre 
7,6 milliárdot, oktatásiakra 5,5 
milliárdot, kulturálisokra pe-
dig 10,2 milliárdot költenének.

– Jó döntés volt az elmúlt 
években a gazdaság fejlesz-
tésére helyezni a hangsúlyt. 
Helyi adókból tavaly 20,4 
milliárd forint folyt be az ön-
kormányzat kasszájába, idén 
már 21,5 milliárdot remélünk,  
melyen belül a legnagyobb 
tétel az iparűzési adó lesz 17,7 
milliárddal.

Az elsősorban az au-
tógyárnak otthont adó 
Észak-Nyugati Gazdasági 
Övezet fejlesztésére 44 mil-
liárd forintos kölcsönkeretet 
nyitott korábban Debrecen, 
melyből eddig 38 milliárdot 
hívtak le. – Remélem, ennél 
többre nem lesz szükség. 
Emiatt idén brutális adós-
ságszolgálatot teljesítünk, 
32 és fél milliárd forintot fo-
gunk törleszteni ebből – je-
lentette ki Papp László pol-
gármester. /3.  OCS

Ki örül, ki nem a félévi bizonyítványnak
E napokban veszik kézhez a tanulók a félévi értesítőket. A debreceni Abigél Többcélú Intézmény diákjai; (balról) Cifrák Ábel, 
Geréb Fanni, Varga Csenge, Nagy Richárd és Győrfi Ágnes tartják kezükben a tanév első szemeszterének „gyümölcsét”. Ők 
szemmel láthatóan elégedettek. /3.  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Videóiban ad 
szépségtippeket
DEBRECEN. Karin Dragos youtu-
bert mintegy 160 ezren követik 
a legnépszerűbb videómeg-
osztó portálon, ahol többnyi-
re sminkelési tanácsokat ad 
nézői számára. A nagykárolyi 
lány – aki egyetemi éveit Deb-
recenben töltötte – úgy véli, 
a női szépséget nem lehet 
konkrétan definiálni, hiszen 
számos tényezőtől függ. Sze-
rinte egy nő szép lehet attól, ha 
igényes, ha picit figyelni tud a 
külsejére, ha harmóniában van 
önmagával. A külső viszont 
nagyon nem elég. /8.  HBN

Ma 
TVműsor.hu 
magazinnal
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Kultúrára vidéken itt jut a legtöbb
Amennyiben megsza-
vazzák a költségvetést, 
három hosszú új ke-
rékpárút is épülhet a 
cívisvárosban.

DEBRECEN. A cívisváros elfo-
gadás előtt álló új, idei költ-
ségvetéséről azt mondta Papp 
László polgármester, hogy 
rengeteg fejlesztést tartalmaz. 
Ezek közül kiemelte a május-
ra újjáépülő Nagyerdei Stran-
dot. – Hiszem, hogy ez minden 
elemében izgalmas, modern, 
turistacsalogató, és a debre-
ceniek körében is rendkívül 
kedvelt szórakozási helyszín 
lesz – fogalmazott Papp Lász-
ló. Aztán bejelentette, hogy a 
szomszédban működő Aquati-
cum Mediterrán Élményfürdő 
megújítására tervpályázatot 
írtak ki.

A szintén a Nagyerdőben 
található Ötholdas Pagony 
játszóteret mind a négy év-
szakban használható gyer-
mekközponttá alakítanák.

A lakótelepi fejlesztések foly-
tatásaként megújulnak a Sesta-
kert, az Újkert, a Sóház, a Tócós-
kert és a Tócóvölgy közterületei.

Egyebek mellett korszerű-
sítik a Dózsa György utcai és 
a Bocskai általános iskolákat, 
a Lehel úti, az Ősz utcai, a 
Görgey utcai és a Sinai Mik-
lós utcai óvodát, valamint a 
Karácsony György utcai és a 
Károlyi Mihály utcai bölcső-
dét – számolt be a város első 
embere.

Egészségügy, szociális ágazat
Az elmúlt években a városi 
orvosi rendelők nagy részét 
már felújította az önkor-

mányzat, mely program idén 
is folytatódik, például a Sas 
utcai rendelő is sorra kerül.

A büdzsé szociális kiadások 
rovatában a főösszeg várható-
an 2,78 milliárd forint lesz, ami 

tartalmazza az ilyen intézmé-
nyek kiadásait. Ezenfelül a Vá-
rosi Szociális Szolgálat számos 
telephelyét, a Pallagi úti Idősek 
Házának és a Thomas Mann 
utcai Nyugdíjasok Házának 
egyes részeit felújítják. Sportra 
1,15 milliárd forintot költenek.

Béremelés a városi cégeknél
Az önkormányzat az egyik 
legnagyobb foglalkoztató a vá-
rosban, csaknem négyezren 
dolgoznak ilyen fenntartású 
cégeknél, szervezeteknél. Kö-
zöttük idén 1,7 milliárd forintot 
oszt majd szét a város béreme-
lés keretében saját forrásból – 
ismertette a polgármester.

Arról is beszámolt, hogy az 
intézményi közétkeztetés biz-

tosítását 2020-ban az állam 
1,3 milliárd forinttal támogat-
ja, melyhez a város több mint 
600 millió forintot tesz hozzá.

A polgárok elvárásának meg-
felelően idén a város üzemel-
tetésére 400, a zöldterületek 
fenntartására 500 millióval köl-
tenek majd többet, mint tavaly 
– hangsúlyozta Papp László.

Közlekedési beruházások
A tájékoztatón kiderült, hogy 
kiemelt fejlesztés lesz például 
a belvárosi nyugati kiskörút 3. 
ütemének megépítése, melyre 
1,7 milliárd forint jutna. A Dósa 
nádor tér átépítése, parkosítása 
február végén indul. Ezzel ösz-
szefüggésben a Vár utcát ismét 
megnyitnák a Kálvin tér felé az 

Új Városháza előtt. Szintén az 
ez évi költségvetés része a Déri 
tér és a Vármegyeháza utca fej-
lesztése. Idén rendbe hoznák a 
Bem és a Petőfi tér parkjait.

– Remélhetőleg a Miklós 
utcai 500 férőhelyes magán-
tulajdonú parkolóház kálvári-
ája is véget ér – mondta Papp 
László.

Azt is megtudtuk, hogy a 
Debreceni Közlekedési Vál-
lalat veszteségének finanszí-
rozására 2,4 milliárd forintot 
költenének, mely összeget 
az iparűzési adóbevételekből 
fogják fedezni.

Bőségesen jut kultúrára
A tervek szerint idén hozzá-
kezdenek a Csokonai Színház 

felújításához és a Latinovits 
Színház építésének befeje-
zéséhez. A Vojtina Bábszín-
házban kijavítják a tetőt, és 
elindítják egy múzeum kiala-
kítását.

Papp László határozottan 
cáfolta azokat a pletykákat, 
melyek szerint Debrecen ön-
kormányzata felszámolja a 
kultúra támogatását. Szerinte 
ezzel szemben az az igazság, 
hogy a vidéki városok közül 
éppen Debrecen költ a leg-
többet, ezúttal csaknem 6,1 
milliárd forintot ilyen intéz-
mények működtetésére.

A Modem csaknem annyi 
önkormányzati támogatás-
ra számíthat, mint tavaly. 
A Kodály Filharmónia költ-
ségvetése tavaly 830 millió 
forint volt, idén 893 millió 
forint lesz. Nonprofit szerve-
zeteknek 6,7 milliárdot adnak 
– hangzott el.

Végül arról is beszélt a pol-
gármester, hogy kerékpárút 
épülhet a Biczó István kert és 
a Panoráma út, illetve a Metro  
áruház és Kismacs, valamint a 
Wesselényi utca és a Sikló utca 
között. Rövidesen megkezdő-
dik, illetve folytatódik a Jú-
lia-telepi és a Nagysándor-te-
lepi utcák burkolása.

Papp László a főpálya-
udvarral kapcsolatban azt 
mondta, hogy a beruházás a 
következő uniós fejlesztési 
ciklusban valósulhat meg, de 
a buszpályaudvar és a 4-es 
főút ottani szakaszának föld 
alá viteléről lemondtak.  OCS

A költségvetés 
erősen fejlesz-
tésközpontú, 
racionálisan meg-
tervezett, stabil, 
kiegyensúlyozott.  
PAPP LÁSZLÓ

Papp László hangsúlyozta, hogy a Debrecenbe települő új cégek jóvoltából egyre több a város bevétele  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Látogasson el hírportálunkra!

Új autóbuszok állnak 
forgalomba a megyében
HAJDÚ-BIHAR. Országszerte 352 
új autóbusz áll forgalomba a 
Volánbusz járműflottájában 
ezekben a hetekben. Infor-
mációink szerint ebből 9 da-
rab új Credo autóbusz már 
meg is kezdte szolgálatát Haj-
dú-Bihar megyében. 

Az újonnan érkezett au-
tóbuszok jellemzően a Deb-
recen–Hajdúböszörmény, a 
Debrecen–Nyírlugos, a Debre-
cen–Bagamér, a Debrecen–Sá-
ránd, illetve a Debrecen–Hajdú-
nánás vonalakon közlekednek. 
Jelenleg 282 darab autóbusz 

teljesít szolgálatot a megyében, 
amelyek átlagéletkora 13,6 év. 
Ez nagyságrendileg megfelel az 
országos átlagnak.

A Volánbusz 2019 és 2022 
között összesen 3 ezer 930 
darab új autóbusz beszerzé-
sét tervezi, így a vállalat teljes 
járműflottájának 60 százalé-
ka lecserélődhet. A Volánbusz 
2022 végéig 8,9 évre, 2031 vé-
géig pedig 5,7 évre szeretné 
leszorítani járművei átlag-
életkorát – közölte a cég Kom-
munikációs Igazgatósága la-
punk megkeresésére.  OCS

Hamarosan új buszokkal utazhatunk  FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

Ártándon fogták el a 
román férfit a rendőrök
ÁRTÁND. Egy román férfi be-
lépésre jelentkezett 2020. 
február 5-én 16 óra 30 perc 
körül Ártánd Közúti Határ  
átkelőhelyen. A rendőrök 
ellenőrizték a külföldi ada-
tait, amely során megállapí-
tották, hogy vele szemben 
a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság XX. és XXIII. kerüle-

ti Rendőrkapitányság közok-
irat-hamisítás bűntett miatt 
elfogatóparancsot adott ki 
– olvasható a rendőrség hi-
vatalos weboldalán, a police.
hu-n. Mint ahogyan a cikk-
ben írják, az egyenruhások 
elfogták a férfit, majd elő-
állították a Biharkeresztesi 
Rend őrőrsre.  HBN

Segítség, türelem, minőségi idő
A rossz félévi bizonyít-
vány esetén is hinnünk 
kell abban, hogy gyer-
mekünk egy csoda – 
állítják a szakemberek.

DEBRECEN. Ha február, akkor 
farsang és bizonyítványosz-
tás. Ez utóbbi azonban nem 
tartogat önfeledt boldogságot 
minden debreceni iskolásnak. 
A Hajdú-Bihar Megyei Rend-
őr-főkapitányság a szemesz-
ter végéhez közeledve külön 
közleményben tájékoztat, mi 
a teendő, ha az iskolás gyerek 
a rossz jegyei miatt válságos 
lelki állapotba kerül, esetleg 
elcselleng, hogy ne szembe-
süljön az otthoni retorzióval. 
– Amennyiben úgy érezzük, 
hogy nem tudunk elég segítsé-
get nyújtani gyermekünknek, 
forduljunk szakemberhez, akár 
pszichológushoz is, eltűnése 
esetén pedig azonnal tegyünk 
bejelentést az illetékes rendőr-
kapitányságon vagy a 112-es 
segélyhívó számon! – áll a rend-
őrség figyelmeztetésében.

Inkább legyen boldog négyes
Azért, hogy néhány rossz osz-
tályzat miatt ne kelljen tár-
csáznunk a fenti számot, Bozó 
Judit, a debreceni Abigél Több-
célú Intézmény igazgatóhe-
lyettese osztotta meg szülők-
nek szóló intelmeit a Naplóval. 
A pedagógus szerint ebben a 
helyzetben a szülő elsősorban 
úgy motiválhatja tanulásra 
a gyereket, ha olyan szerető 
családi hátteret biztosít neki, 
amelyben értékes embernek 
érzi magát, akármilyen jegyet 
is visz haza. Érdekes körforgás 
ez, mert ha a fiatal érzi, hogy 
elfogadják őt, minőségi időt, 
segítséget, türelmet és figyel-

met kap, az automatikusan 
meglátszik a bizonyítványán,  
hiszen bízik magában, és akar 
is tanulni. A másik fontos té-
nyező, hogy sok szülő mosta-
nában kiveszi a gyereket azok-
ról a különfoglalkozásokról, 
melyek inspirálnák és motivál-
nák őt, csak hogy az iskolában 
jobban teljesítsen. A sporttevé-
kenység, a tánc, a zenetanulás 
ugyanis külön energiát ad a 
gyerekeknek, ezért ha meg-
fosztjuk ettől őket, szomorúak 
lesznek, s ezzel a szándékaink-
kal ellenkező hatás váltunk ki. – 
Gyakran azt tapasztalom, hogy 
boldog a gyerek akkor is, ha a 
bizonyítványában négyes osz-
tályzatok szerepelnek, és sok-
kal sikeresebb felnőtt lesz belő-
le. Az ilyen fiatal talpraesettebb 
lesz, hisz magában, motiválja 
magát, és lesz ereje küzdeni 
majd az életben, inkább, mint 

annak, aki jeles bizonyítványt 
szerez erős megszorítások árán 
– világított rá Bozó Judit.

Dicséret és közös terv kell
A félévi bizonyítvány a szak-
ember szerint irányadó jellegű 
dokumentum csupán; azt mu-
tatja csak meg, hogy szeptem-
bertől januárig hogyan teljesí-
tett a gyermek, így ez nemcsak 
a diákoknak, hanem a szülők-
nek is visszajelzés arról, amin 
változtatni kell. – Elsőként min-
dig meg kell dicsérnünk a gyer-
mekünket azokért a jegyekért, 
melyek a legjobbak lettek, ez 
akár lehet matematikából egy 
hármas, majd közösen ki kell 
találnunk, hogy azok a jegyek, 
melyek nem jól sikerültek, év 
végére hogyan javíthatóak ki 
– tanácsolja Bozó Judit, aki sze-
rint az is fontos, hogy anya, apa 
támogató és ne hideg energiá-

kat képviselő, ítélkező család-
tag legyen a bizonyítvány érté-
kelésénél. A gyerek azzá válik, 
aminek mi látjuk, ezért szidal-
mazással és fenyegetéssel egy 
célt érhetünk csak el: romlik 
a tanulmányi eredmény, vala-
mint a kapcsolat a szülőkkel.

– Minden gyerek különböző 
tempóban érik, ezért önma-
gukhoz képest és nem mások-
hoz hasonlítva kell értékelni 
őket. Vannak olyan pályák, me-
lyekhez a gyereknek nagyon 
magas tanulmányi eredményt 
kell elérnie, de ha valaki pél-
dául remek szakács vagy grafi-
kus szeretne lenni, nem olyan 
lényeges, milyen jegyeket visz 
haza a közismereti tárgyak-
ból. Hinnünk kell a gyerekben, 
hogy ő is higgyen magában, 
rosszabb esetben pedig kérjük 
magántanár segítségét – ösz-
szegzett Bozó Judit.  SZD

Az elfogadó háttér is segíti a jó jegyek elérését FOTÓ: MOLNÁR PÉTER
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Hamarosan kezdődik 
az Agora bővítése
DEBRECEN. Már ebben a hónap-
ban elkezdik építeni az Agora 
Irodaház második ütemét a 
Barna utcában, a város tö-
megközlekedési csomópontja 
mellett.

A beruházó Dryvit Profi Kft. 
tájékoztatása szerint az iroda-
ház iránt a kezdetektől nagy 
volt az érdeklődés. Mostanra 
az első ütem 30 százalékát 
bérbe adták, egy hónapon 
belül pedig már várhatóan 
az épület 80 százaléka bér-
lőre talál. A Napló megtudta: 
a további bérlők igényei az 
új területek iránt a jelenleg 
rendelkezésre álló kapacitás 
háromszorosát teszik ki, így 
emiatt 2020 februárjában a 
társaság elkezdi a második 

fejlesztési fázist is. Ezzel ki-
egészülve összesen 15 ezer 
négyzetméterre bővül majd 
az irodakomplexum, ahol ez-
által (maximális kihasznált-
ság esetén) több mint ezer 
ember tud majd dolgozni.

Környezetkímélő
A projektben a cégcsoport 
generálkivitelezőként, vala-
mint bérbeadóként és üze-
meltetőként is részt vesz. Az 
irodaház környezetkímélő, 
energiahatékony építészeti 
megoldásokkal készül. Ren-
delkezni fog többek között 
elektromos autótöltő állomá-
sokkal, kerékpáros-öltözők-
kel, zuhanyzóval és tetőtera-
szokkal is.  VA

Magaslest is kapott 
az interaktív tanösvény
DEBRECEN. Teljesen megújítot-
ta a Nyírerdő Zrt. a korábbi, 
csaknem két évtizeddel ez-
előtt létrehozott Borostyán 
tanösvényt a debreceni Nagy-
erdőn.

A Debreceni Erdészet köz-
pontjának tőszomszédságá-
ban 11 állomást alakítottak ki. 
A gyerekek modern, interak-
tív – esetenként napkollek-
torral ellátott – táblák hasz-
nálatával ismerhetik meg a 
térségre jellemző állatokat, 
növényeket. A Nagyerdei Er-
dészeti Erdei Iskola munka-
társai mágneses táblák segít-

ségével mutatják be az erdő 
szintjeit, az ehető és mérgező 
gombafajtákat. A tanösvé-
nyen apró- és nagyvadetető, 
valamint magasles is helyet 
kapott.

Nevelő célzattal
A környezettudatosságra ne-
velést komposztáló és szelek-
tív hulladékgyűjtő segíti.

A Borostyán tanösvényre 
saját forrásból mintegy ötmil-
lió forintot költött a Nyírerdő 
Zrt. – tájékoztatta a Naplót dr. 
Szalacsi Árpád, a társaság ve-
zérigazgatója.  HBN

A létesítmény a Kartács utcán található   FOTÓK: NYÍRERDŐ

A leendő épületegyüttesben ezren dolgozhatnak  FOTÓ: DP-LÁTVÁNYTERV

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a parkot és az eszközöket

Nemzetközi összefogás 
a városperemi részekért
A konferencián megis-
mert jó gyakorlatok se-
gíthetnek a települések 
zártkerti problémáinak 
megoldásában.

DEBRECEN. A városperemi terü-
letek fenntartható fejlesztése 
volt a központi témája annak 
a tanácskozásnak, amit szer-
dán és csütörtökön tartottak 
Debrecenben. Az EU Interreg 
Europe programjához tarto-
zó Prospera programban öt 
európai város népszerűsíti a 
környékén található fenntart-
ható területeket.

Természeti örökségek
A projekt fő céljai közé tarto-
zik a városperemi területek 
jelenlegi állapotának felmé-
rése, fenntartható fejleszté-
sének beépítése a városfej-
lesztési stratégiába, a régió 
jellemzőinek megismerteté-
se, valamint a téma népszerű-
sítése a sajtóban.

A projektindító konferenci-
án Debrecen mellett ezúttal 
Reggio Emilia városa mutat-
kozott be az érdeklődőknek. 
A rendezvényen a szakembe-
reknek lehetőségük nyílt ta-
pasztalatcserére, már bevált 
jó gyakorlatok elsajátítására, 
mellyel a jövőben hozzájárul-
hatnak a városperemi terüle-
tek fenntartható fejlesztésé-
hez. A konferencián egyebek 

mellett terítékre került a cí-
visváros körzetének gazda-
sági háttere, az EU természeti 
örökségekkel és városgazdál-
kodással kapcsolatos irányel-
vei és perspektívái.

Intenzív gazdaságfejlesztés
Köszöntőjében Balázs Ákos 
alpolgármester elmondta, bí-
zik abban, hogy ez a projekt 

is segíteni fogja Debrecen 
nemzetközi kapcsolatainak 
tovább erősödését.

– A projekt témája nagyon 
aktuális kérdéseket vet fel vá-
rosunkban is, ahol az elmúlt 
években intenzív gazdaságfej-
lesztési folyamatok indultak 
el, s melyekről szeretnénk, 
hogy fenntartható módon 
játszódjanak le. Tanuló vá-

rosként kiemelten fontosak 
számunkra ezek a nemzetkö-
zi együttműködések. Szeret-
nénk olyan jó gyakorlatokat 
gyűjteni és helyben alkalmaz-
ni, amelyeket beépítve a vá-
rosfejlesztési stratégiába, se-
gítenek a zártkerti problémák 
megoldásában és a természeti 
értékeink megóvásában – 
mondta el Balázs Ákos.  MSZ

Carlotta Bonvicini, Balázs Ákos és Andrea Porcelluzzi  FOTÓ: KISS ANNAMARIE 

Egyetemi felvételi: új változások
Február 15-ig lehet 
választani a szeptem-
berben induló felsőok-
tatási képzések közül.

DEBRECEN. Mit tegyen, aki kül-
földön érettségizett, de hazai 
felsőoktatási intézménybe je-
lentkezne? Évek óta működik 
a Felsőoktatási felvételi szak-
mai vizsgarendszer, amely-
lyel a külföldön érettségizett 
jelentkezők kiválthatják az 
emelt szintű érettségijüket, s 
azok is célba érhetnek vele, 
akik az emelt követelmény 
bevezetése előtt, 2006-ban 
érettségiztek – ismertette Pó-
sánné Rácz Annamária.

Az oktatási igazgató hoz-
zátette: a felvételi tájékoz-
tató január végi hivatalos 
kiegészítésében 3 új változás 
történt. – Az egyik: akik a jár-

műipari képzésre jelentkez-
nének, február 15-ig tehetik 
meg, mert eddig engedi az 
e-felvételi. Másik kiegészítés: 
Nyírbátorban elindítjuk a vi-
dékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzést levelező tagoza-
ton, illetve a szociális munka 

alapszak 30 helyett 100 fővel 
indul, ha van elég jelentkező.

– Általában olyan tényezők 
döntenek a választásban, 
mint a jól fizető elhelyezke-
dési lehetőség száma vagy 
a tehetségnek megfelelő 
szakterület megtalálása. A 

Debreceni Egyetemnek ez jó 
stratégia, hiszen a városban 
olyan választékot tudunk 
kínálni, amely Magyarorszá-
gon a teljes képzési kínálatot 
lefedi – mondta Bartha Elek 
oktatási rektorhelyettes. – A 
felmérések szerint az utóbbi 
években 90 százalék fölötti 
azok aránya, akik az egyete-
men megszerzett oklevelük-
kel 6 hónapon belül el tudtak 
helyezkedni.

Dr. Ailer Piroska Gyön-
gyi műszaki innovációért és 
képzésfejlesztésért felelős 
rektorhelyettes felhívta a fi-
gyelmet a műszaki képzés 
fontosságára is. Hangsúlyoz-
ta: a városban működő cégek 
átalakítják a jelenlegi mun-
kaerőpiacot, és ezáltal egyre 
nagyobb számban lesz szük-
ség mérnökökre a különböző 
gyártási területeken.  GYT

Ailer Piroska, Bartha Elek és Pósánné Rácz Annamária  FOTÓ: KISS A.

Látogasson el hírportálunkra!

Közös kiindulási pont a kihívásokban
A tanácskozáson az olasz 
partner képviseletében Car-
lotta Bonvicini, Reggio Emi-
lia alpolgármestere arról be-
szélt, hogy az ilyen projektek 
lehetőséget kínálnak arra, 
hogy megismerjék más or-
szágok jó gyakorlatait.

– Olyan módszerekről van 
szó, amelyek biztosítják a 

fenntarthatóságot. Jelenleg 
olyan korban élünk, amikor 
az emberiség a bolygót kimoz-
dította a természetes állapo-
tából, egyszerű résztvevőből 
domináns alakítójává vált a 
Földnek. Csak együtt tudjuk 
ezeket a kihívásokat kezelni, 
s emiatt szolgál nagy örö-
mömre, hogy részt vehetünk 

ebben a projektben. Hiszen 
ez egyfajta közös kiindulási 
pontként szolgálhat a törek-
véseinkhez. Úgy gondolom, 
hogy ebben az együttmű-
ködésben a közepes méretű 
városok különösen jelentős 
szerepet tölthetnek be – fo-
galmazott Carlotta Bonvicini 
alpolgármester.

 „Nótaszó, boldogság, szerelem” FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Homokkerti és macsi 
farsangi mulatságok
DEBRECEN. Nótaszó, boldog-
ság, szerelem – ezzel a cím-
mel rendezett mulatságot a 
DMK Homokkerti Közösségi 
Ház és a Homokkerti Nyugdí-
jas Klub csütörtökön délután, 
a városrészi közművelődési 
intézményben.

A ház hamarosan újabb far-
sangi bulit tart: február 15-én 

15 órától a Motolla farsangra 
várják az ünneplőket. A „Kul-
túrházak éjjel-nappal” prog-
ramsorozathoz kapcsolódó, 
22 óráig tartó eseményt a Mo-
tolla Egyesület szervezi.

Előtte, február 13-án 10 órá-
tól a Kismacsi Közösségi ház-
ban lesz óvodásoknak farsan-
gi játszóház. HBN
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Maskarás gyerekek a 
farsangra hangolódva
HAJDÚDOROG. A Görög Demeter 
Művelődési Ház munkatársai 
varázsoltak karneváli hangu-
latot szerdai kézműves-fog-
lakozásukon az intézmény 
falai közé. A Szent Bazil Gö-
rögkatolikus Általános Iskola 
első osztályos tanulói jelmez-
készítő tehetségük mellett, 
hawaii virágfüzér és karne-
váli maszk készítésével mú-
latták az időt. Ügyes kezeik 

alatt színes tollak, gyöngyök, 
szalagok kerültek a karton-
álarcokra, melyekben büsz-
kén díszelegtek a foglalkozás 
után – adta hírül közösségi 
oldalán a művelődési ház. A 
szervezők farsangi fánkkal 
kedveskedtek az ügyes kezű 
diákoknak, melyet a Móra Fe-
renc Általános Iskola és AMI 
konyhájának dolgozói készí-
tettek.  MISKA ANDREA

Röviden

12 ezer naposcsibe 
menekült meg
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. Egy csirke-
hodály mellé épített kazánház 
gyulladt ki szerda késő este 
Hajdúböszörményben, a Kül-
ső-Hadházi úton. A hajdúná-
nási, a hajdúböszörményi és 
a hajdúszoboszlói hivatásos 
tűzoltók több vízsugárral és 
kéziszerszámokkal oltották el 
a lángokat. A tűz nem terjedt 
át a csirkeólra, így a 12 ezer na-
poscsibe nem sérült meg.  HBN

Játékok vásárlása 
az adományból

NYÍRADONY. A IX. jótékonysági 
bálját tartotta a Szent Mihály 
Görögkatolikus Óvoda és Ál-
talános Iskola tantestülete és 
szülői közössége majdnem 
250 ember társaságában feb-
ruár 1-én. A színvonalas mű-
sorokkal, tombolasorsolással 
tarkított mulatságon befolyt 
adományokat, az iskola ud-
vari játékainak fejlesztésére 
szánja az intézmény vezető-
sége.  MOLNÁR CSILLA

Eloltották a 
lángokat a tűzoltók
KABA. Egy családi házban a 
kémény égett Kabán, a Bocs-
kai István utcában szerdán. A 
püspökladányi hivatásos és 
a kabai önkéntes tűzoltókat 
riasztották, akik két vízsugár-
ral és porral oltó készülékkel 
valamint kéziszerszámokkal 
avatkoztak be.  HBN

Kedvük telhet a 
maskarádéban
NYÍRACSÁD. Farsangi mulat-
ságra várják a gyerekeket és 
a szülőket is február 8-án a 
település görögkatolikus kö-
zösségi szolgáltató házába, 
délután két órára. A szerve-
zők bíznak benne, hogy idén 
is sok apróság ölt majd magá-
ra jelmezt.  KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Diákoknak a 
közlekedésről
HAJDÚDOROG. Baleset-megelő-
zési előadást tartott a Hajdú-
dorogi Rendőrőrs parancs-
noka a helyi Móra Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola felső tago-
zatos tanulóinak szerdán. 
Kelemen Sándor rendőr alez-
redes ismertette a diákokkal a 
gyalogos- és kerékpáros-köz-
lekedésre vonatkozó legfon-
tosabb ismereteket, valamint 
tájékoztatást adott a város-
központban kiépített körfor-
galomban való közlekedés 
szabályairól is.  HBN

Terdik Dóra énekelt  FOTÓ: M. CS.

A körforgalomról is szó volt  
 ILLUSZTRÁCIÓ: ARCHÍV

Vendégként jött a néprajzkutató
Egykor könyvet írt a 
faluról, most azokra 
bízná, akik ma foglal-
koznak a hagyományok 
gyűjtésével.

ESZTÁR. A magyar kultúra 
napja alkalmából Esztárba 
pódiumbeszélgetésre hív-
ták Zsupos Zoltán történész 
és néprajzkutatót, az Esztár 
község néprajza című könyv 
íróját.

A berettyóújfalui származá-
sú, ma Dunakeszin élő törté-
nész a könyve megírása – 1987 
óta – nem volt a községben. 
Jóleső érzés töltötte el, ami-
kor január 22-én, szavait idéz-
ve: „egy jeles napon, egy jeles 
eseményre” meghívták a be-
szélgetésre, amelyen a könyve 
írásáról, keletkezéséről me-
sélt, valamint munkájáról, ami 
nem „csak” munkája, hanem 
az élete öröme, hobbija is.

Nagy tudású, egyszerű emberek
Tanulmányait a Debreceni 
Egyetemen végezte, utána a 
Bihari Múzeumban, a Debre-
ceni Egyetem néprajzi tanszé-
kén, a MTA titkárságán, majd 
a Duna Televíziónál dolgo-
zott, ahol 1000 önálló filmet 
készített. 2008 óta a Magyar 
Országos Levéltár fő levéltá-
rosa. Számos publikációja je-
lent meg, 2003-ban Dercsényi 
Dezső-sajtódíjat kapott.

Esztárhoz való kötődésé-
ről elmondta, hogy annak 
idején a bihari településeket 
kerékpárral járta végig mint 
néprajz iránt érdeklődő em-
ber. A Hajdú-Bihar megyei 
ifjúsági táborokban a néprajzi 
csoport vezetője volt a ’80-as 
évek közepéig. A környező 
települések közül Nagyke-
rekiben, Bojton, Esztárban 
a gyerekekkel nagyon sok 
gyűjtése volt. Egy csoportban 

10-12 diák tartozott, közöt-
tük néhány esztári is. Meg-
ismerkedett Akai Józseffel, 
aki a helyi November 7 téesz 
főkönyvelője volt. Az ő felké-
résére írta meg a könyvet, aki 
felajánlotta neki, ha elkészül 
a kötet, fedezi a megjelente-
tését. 1987-ben Debrecenben 
a Néprajzi Tanszékre került, 
ott Ujváry Zoltán profesz-
szorral került kapcsolatba. A 
professzor ígéretet tett arra, 

hogy ezt a munkát a folklór- 
és etnográfiasorozatba kiadja.

A könyv eleje egy törté-
nelmi áttekintést tartalmaz, 
amelyben a természeti kör-
nyezet, a történelmi múlt sze-
repel, hogy fogalma legyen 
az olvasónak, bárki, aki nem 
esztári, hogy mi a múltja a 
településnek. Azt követően a 
legfontosabb dolgok, amelyek 
feltárhatóak voltak, azokat 
írja le. Elmondta a könyv író-

ja, hogy ő paraszti családban 
született és nőtt fel, számára 
az, hogy egy 70-80 éves néni-
vel, bácsival beszélgetett, hi-
hetetlen élmény volt, hiszen 
az ő tudásuk univerzális. Egy-
egy parasztembernek nagy 
tudása volt az állattenyésztés-
ről, a növényter mesztésről, a 
folklórról.

Boszorkányok, pásztorok
– Amikor az anyagot gyűjtöt-
tem a könyvhöz, 1986-ban és 
1987-ben, akkor még élt az a 
nemzedék, amelynek tagjai 
aktívan ismerték a több ezer 
évre visszamenő tudásanya-
got. Itt gondolok a boszor-
kányhitre, a pásztorokhoz 
köthető ismeretekre. Mind 
az anyagi, mind a szellemi 
kultúrában megpróbáltam a 
legarchaikusabb réteget is fel-
tárni, és sikerült is – idézte fel 
a gyűjtés mozzanatait Zsupos 
Zoltán.

Arra a kérdésre, hogy újabb, 
a településsel kapcsolatos nép-
rajzi könyvet szeretne-e írni, a 
néprajzkutató azt válaszolta, 
hogy a helyieknek már több 
tudásuk van ezekről a dolgok-
ról. Mivel ő elkerült a környék-
ről, így akik itt élnek, és ilyen 
kutatással foglalkoznak – mert 
van egy ilyen csoport – sokkal 
alaposabban el tudják végezni 
azt a kutatást, ami szükséges 
egy újabb mű létrehozásához.

– Nagy örömmel töltött el, 
hogy a községben milyen lel-
kes munka folyik, a hagyo-
mányőrzés is fontos szerepet 
kap – tette hozzá a történész. 
 NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Zsupos Zoltán történész és néprajzkutató Esztárba látogatott  FOTÓ: NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Egészségünk érdekében
Ismét ingyenes szűré-
seken lehetett részt 
venni az esztári műve-
lődési házban.

ESZTÁR. A Létamed Egész-
ségcentrum orvosai február 
elsején délelőtt a következő 
szűréseket végezték: szív- 
és érrendszeri kockázatok 
szűrése (vércukor-, vérnyo-
másmérés), férfiaknál prosz-
tatarákszűrés (PSA-szűrés) 
vérből, gyorsteszttel 50 éves 
kor felett, anyajegyszűrés. A 
vizsgálatokra mintegy ötven 
fő jelentkezett, közülük tíz 
főt magas vérnyomás miatt ki 
is szűrtek.

– A szűrésekre egyrészt 
az egészségük érdekében is 
érdemes volt elmenni a he-
lyi lakosoknak, másrészt ha 
igazolja a lakos, hogy részt 
vett a vizsgálaton, mentesül 
a 8000 forintos kommunális 
adó megfizetése alól – tette 

hozzá Csörsz Gyula alpolgár-
mester.

Február 7-én (ma) ismét 
lesz lehetőség a szűrésekre, 
az előzőekben felsoroltakat 
hallásvizsgálattal, Fibro-
scan-zsírmájv izsgálattal 
kiegészítve. Gellei László-
né diabetológiai szakápoló, 
edukátor a sztrókról tart 

előadást, s elsősegélynyúj-
tást, valamint gyerek-, illet-
ve felnőtt-újraélesztést mu-
tatnak be szimulációs babán. 
A hét folyamán nőgyógyá-
szati szűrést is szerveznek; 
aki szeretne részt venni, au-
tóbusszal szállítják Esztárból 
Létavértesre.  
 NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Dr. Komoróczy Éva anyajegyszűrést végez Széles Lajos esztári lakoson 
 FOTÓ: NAGYNÉ KELEMEN MÓNIKA

Fél évszázad a betegek szolgálatában
Rengeteg virág, aján-
dék, ölelés és hálaköny-
nyek a doktornőt bú-
csúztató ünnepségen.

GÖRBEHÁZA. Dr. Kandra Edit 
Olga címzetes főorvos, Gör-
beháza háziorvosa 50 évnyi 
szolgálat után nyugdíjba vo-
nult. 

Ez alkalomból – a magyar 
kultúra napja alkalmából 
rendezett ünnepségen – az 
egész település köszöntötte 
őt, és háláját fejezte ki a ge-
nerációkon átívelő gyógyító 
munkáért. A művelődési ház 
színházterme zsúfolásig telt, 
a lakosság jelentős része fon-

tosnak tartotta, hogy jelen 
legyen az ünnepségen, és 
személyesen is kifejezhesse 
köszönetét a doktornőnek 
a sok évtizednyi áldozatos 
szolgálatáért.

Elismerések
A doktornő 1969-ben szer-
zett orvosi diplomát Debre-
cenben. Ezt követően 1971-ig 
iskolaorvosként dolgozott, 
majd 1971. január 15-én 
kezdte meg háziorvosi mun-
káját Görbeházán, s a tele-
püléshez egészen nyugdíjba 
vonulásáig hű maradt. 

Hivatástudat, elkötelezett-
ség, felelősség, alázat. Ezek 
a szavak jellemzik talán leg-

jobban dr. Kand ra Edit Olga 
szakmai pályafutását. Hűsé-
gét és szakmai elhivatottsá-
gát a fél évszázad alatt több 
ízben is elismerték, hiszen 
1987-ben Miniszteri Dicsé-
rettel, 2011-ben a Görbeháza 
Díszpolgára címmel gazda-
godott. Az elmúlt esztendő-
ben kézbe vehette aranydip-
lomáját is.

Éjjel, nappal
– Betegeivel személyes, köz-
vetlen kapcsolatban állt, er-
kölcsi tartása, személyisége, 
embersége okán nem csu-
pán befogadta őt a lakosság, 
de példaként szolgálva ki is 
emelte. Mindenki tudta, hogy 

nem tett különbséget éjszaka 
és nappal, hétköznap és ün-
nepnap között, ha szükség 
volt rá, ha a kötelesség szólí-
totta – fogalmazott Giricz Béla 
Lászlóné polgármester az 
ünnepségen. A polgármester 
asszony megható szavaihoz 
csatlakoztak az intézmények 
vezetői és a lakosság is, akik 
mind fontosnak érezték, 
hogy tiszteletüket fejezzék 
ki ebből a jeles alkalomból. 

A rengeteg virág, ajándék, 
ölelés és hálakönnyek mel-
lett a jelenlévők vastapsa 
szavak nélkül is kifejezte a 
dr. Kandra Edit Olga szakmai 
életútja iránt érzett mély 
tiszteletet.  HBN

Dr. Kandra Edit Olga  

 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Látogasson el hírportálunkra!

Karneváli hangulat az iskolában  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Imádsággal, játékkal együtt lenni
Bártfay Katalin néven 
született, de ezt már 
csak személyazonos-
ságának hitelesítésére 
használja Zsuzsa nővér.

DEBRECEN. Egyszerre két aktua-
litása is van, ami miatt a Napló 
a napokban felkereste a Svetits 
Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium 
igazgatóját; január 31. a szerze-
tesek világnapja volt, emellett 
február 2-án tartotta a katoli-
kus közösség Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepét. 

M. Zsuzsanna vallásos csa-
ládban nőtt fel Budapesten 
három testvérével, a közép-
iskolát Moszkvában végezte, 
ott kezdte a tanár szakot is az 
egyetemen, majd hazatért. – 
Sokat szerettem olvasni a szen-

tek életéről, köztük Árpád-házi 
Szent Margitról, majd olvastam 
az akkor egyetlen katolikus új-
ság, az Új ember hirdetését: hi-
vatástisztázó lelkigyakorlatot 
hirdetnek az iskolanővérek. Je-
lentkeztem – emlékszik vissza 
Zsuzsa nővér, amikor a Napló 
szerzetessé válásáról kérdezte. 

Ez a csendes időszak azt szol-
gálja, hogy mindenki keresse a 
saját útját: mire hívja el Isten, 
ami persze lehet egy szép hiva-
tás, például az anyaság is. 

Az iskolanővérek története
Debrecenben a Svetits házas-
pár hallotta meg azt a hívást, 

hogy a katolikus családok 
lánygyermekeinek az 1800-as 
évek vége felé megoldatlan 
volt a nevelése-oktatása. Az ő 
gyerekeik meghaltak, így Sve-
tits Mátyás, aki a Debreceni 
Iparkamara első elnökeként is 
ismert, feleségévével úgy dön-
tött, hogy azt a vagyont, me-
lyet összegyűjtöttek, végren-
deletükben a katolikus lányok 
oktatására fordítják. – Amikor 
1896-ban ennek folyománya-
ként megindult a Svetits, akkor 
minket, Boldogasszony isko-
lanővéreket kértek meg, hogy 
vegyük kézbe az oktatás-ne-
velés megszervezését, ahogy 
ezt azóta is, 128 éve tesszük. 
Több mint ezer gyermek jár 
valamelyik intézményünkbe: 
óvodásaink nyolc csoportban, 
általános iskolásaink ötszázan 

vannak, valamint több mint 
háromszáz gimnazistánk van, 
a kollégiumunkban negyven-
öten laknak – összegzett az in-
tézményvezető. 

Modern módszerek
– Amit kínálunk, az egy elkö-
telezett keresztény értékrend 
alapján meghatározott neve-
lés, oktatás. Minden gyerek-
kel személyesen teremtünk 
kapcsolatot. Rendalapítónk, 
Gerhardinger Terézia erről úgy 
ír: célunk, hogy minden drága 
gyermeket teljes kibontakozá-
sához segítsünk, és hisszük, 
hogy a világ ilyen neveléssel 
változtatható meg. Manapság 
mások a hatékony utak az is-
kolában, másképp lehet a mai 
gyerekekkel megtalálni a han-
got úgy, hogy ők a lehető leg-

többet fejlődjenek, növeked-
jenek. Rendalapítónk azonban 
forradalmi modernséggel gon-
dolkodott, nagyon fontosnak 
tartotta, hogy a szerzetes nő-
vérek és munkatársaik a lehe-
tő legképzettebbek és minden 
korban nyitottak legyenek a 

valóságra, a legkorszerűbb ok-
tatási módszerek alkalmazásá-
ra – fogalmazott Zsuzsa nővér.

Mindent átható szeretetben
– Ahogy valaki belép a Sve-
titsbe, valamit megérez a 
békéből, nyugalomból, sze-
retetből, amit itt próbálunk 
mindannyian a nap 24 órá-
jában továbbadni, hiszen Is-
tentől nap mint nap, percről 
percre szeretetet kapunk, így 
természetes, hogy ebbe szeret-
nénk mindenkit bekapcsolni, 
továbbadni. Amikor reggelen-
ként a gyerekek megérkeznek 
intézményünkbe, a napot kö-
zös beszélgetéssel, imádsággal 
kezdik az óvodától a gimnázi-
umig. Megosztják örömeiket, 
bánataikat, a nagyobbak közös 
korcsolyázást vagy mozizást 
szerveznek, megünneplik a 
születésnapokat vagy együtt 
éreznek azzal, aki bánattal 
érkezik. Csak ezután fogunk 
neki a szaktárgyi óráknak és a 
többi tevékenységnek. Ez nem 
szorítkozik a hittanóra kere-
teibe: áthatja a többi órát is, 
ahogy jelen vagyunk, ahogy a 
világ bármely részletéhez kö-
zelítünk.  SZD

A gyerekek megosztják örömeiket, bánataikat, a nagyobbak közös korcsolyázást, játékot vagy mozizást szerveznek  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Lassú, de biztos úton 
lehet eljutni a célig
Ha valaki a szerzetes-
rendhez szeretne csat-
lakozni, többlépcsős, 
hosszú esztendőkig tar-
tó folyamaton esik át.

DEBRECEN. Zsuzsa nővér a 
Napló kérdésére elmondta, 
hogyan lehet valakiből apá-
ca, szerzetes. Elsőként hiva-
tástisztázó lelkigyakorlaton 
kell részt vennie a jelentkező-
nek, aki ezt teljesítve egy két-
éves időszak elé ér sok imád-
sággal, majd novícia lesz: 
ekkor már rendi ruhában 
csatlakozik a fiatal közös-
séghez, de még fogadalom 
nélkül, szorosabban kapcso-
lódva a rendhez, majd három 
évre tehet fogadalmat. Ekkor 
még mindig dönthet úgy, 
hogy másfelé vezet az útja, 
vagy egész életére elkötele-
ződhet örök fogadalommal, s 
csatlakozik a szerzetesközös-
séghez. – Nagyon ritka, hogy 
valaki innen mégis családot 
szeretne alapítani, és bonyo-

lult egyházjogi folyamat, míg 
külső felmentést kap. De ha 
valaki nyolc-tíz évet arra ké-
szül, hogy elköteleződjön, 
sokat és komolyat adott már 
az életéből, s ezért nem is ug-
rik ki csak úgy belőle. Az éle-
tünket keretező szabályzat 
nagyon szabadon fogalmaz.

Ahogy egy házas nőnek a 
férje az egyetlen, mi így va-
gyunk Istennel, a hozzánk 
érkező gyerekekkel, és a 
szerzetesközösségben is elfo-
gadjuk egymást. A tisztasági 
fogadalom sem tilalmi lis-
tát jelent, hanem egy nagy-
nagy szeretetből induló el-
köteleződést életünk végéig, 
amivel az Istennek tettünk 
fogadalmat: elköteleztük 
magunkat, hogy anélkül, 
hogy házasságban élnénk 
vagy más férfival kapcsolat-
ba kerülnénk, mi Istennel 
képzeljük el az utunkat. Isten 
számomra az első szerelem 
öröme, aki nagyon boldog 
életre hívott – vallja a szerze-
tes nővér.  SZD

Nyolc-tíz éves gyakorlat kell ahhoz, hogy valaki a szerzetesrend tagjává 
váljon  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Hivatásukat népszerűsítik
A szerzetesek, apácák 
életéről napjainkban 
sok tévhit terjeng, ezért 
is engednek bepillan-
tást mindennapjaikba.

DEBRECEN. A Boldogasszony is-
kolanővérek rendje ebben az 
évben hirdette meg elsőként a 
hivatások évét. Ebben az idő-
szakban megpróbálnak olyan 
programokat, alkalmakat te-
remteni, amikor az érdeklő-
dők bepillanthatnak az iskola-
nővérek életébe. Budapesten 
44-en élnek a rendházban 
együtt, ott és Debrecenben is, 
az iskolanővérek.hu oldalon 
folyamatosan követhetőek 
ezek az alkalmak. M. Zsu-
zsanna azt tapasztalja, a mai 
lányokban nagy az érdeklődés 
az apácaélet iránt.

– Az emberek nagyon érde-
kes dolgokat gondolnak a szer-

zetességről, az apácaságról. 
Ezt nap mint nap tapasztaljuk, 
s gyakran semmi közük a való-
sághoz. Sokan azt hiszik, hogy 
nem szabad táncolnunk vagy 
humorizálnunk, ami például 
nem igaz. Szeretjük a vidám-
ságot, és azt gondolom, Isten 
célja is, hogy boldogan éljünk 
és boldogságot teremtsünk. 

Normális, természetes em-
berek vagyunk, ugyanolyan 
hibákkal, mint bárki más, saj-
nos akkor sem lesz tökéletes 
az ember, ha ezt az életformát 
választja. Vannak gyengesége-
ink, hiányosságaink, amin nap 
mint nap próbálunk javítani, 
amit pedig nem sikerül, azzal 
pedig együtt kell, hogy éljünk. 

Nekem Istennel a legnagyobb 
alapélményem az a hatalmas 
szeretet, mellyel olyan fino-
man hív, hogy bármikor mond-
hatnék nemet, de nagyon 
boldogan mondtam igent és 
mondok újra és újra, minden 
nap abban, amiben vagyok – 
vallott Zsuzsa nővér.   SZD

A jubiláló iskolanővérek mutatnak élő példát arra, hogy szerzetesnek 
lenni egy életre szóló küldetés  FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM

Meghurcolt évtizedek 
A rend a Svetitsben akkor is 
folyamatosan működhetett, 
amikor az országban az egyet-
len apácarend volt, melynek 
engedélyezték a működését 
1950 és a rendszerváltozás 
között. 1950-ben az egyházi 
iskolákat feloszlatták, a szer-
zetesrendeket pedig bezárat-
ták. Magyarország minden 
szerzetesrendjének férfi és 

női tagjait táborokba hurcol-
ták, akkor több tárgyalást kö-
vetően olyan megállapodás 
született az állam és az egy-
ház között, hogy egy női és 
három férfi szerzetesrendnek 
engedélyeztek csak nagyon 
korlátozott működést. Egyhá-
zi iskolából mindössze nyolc 
működhetett, ezek egyike a 
Svetits-gimnázium volt.

Látogasson el hírportálunkra!

Ahogy valaki belép 
a Svetitsbe, valamit 
megérez a béké-
ből, nyugalomból, 
szeretetből.  
ZSUZSA NŐVÉR

A rend alapítója, Carolina Gerhar-
dinger

 A megszentelt élet 
napján

A szerzetesi hivatásokért is 
imádkoztak a hívek február 
2-án, Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony ünnepén. Ebből 
az alkalomból Palánki Ferenc 
debrecen–nyíregyházi me-
gyés püspök mutatott be ün-
nepi szentmisét a debreceni 
Szent Anna-székesegyház-
ban, amely előtt megáldotta 
a gyertyákat a templom 
bejáratánál. A szertartást 
követően az egyházmegyé-
ben szolgáló szerzetesek égő 
gyertyával vonultak az oltár-
hoz, végül balázsáldásban is 
részesülhettek a hívek, mivel 
az egyház február 3-án emlé-
kezik Szent Balázs püspökre 
és vértanúra.  FOTÓ: M. I.
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Új női mozgalom az évek múlásának jegyében
„Ezüstnőként” büszkén 
vállalják ősz hajszá-
laikat a hajfestéket 
elhagyók. 

DEBRECEN. – Egy éve kacér-
kodok a gondolattal, és pár 
hónap alatt döntöttem el 
ténylegesen, hogy hajszínben 
is a természetességet szeret-
ném választani, ezzel a saját 
egészségem mellett pénztár-
cát és környezetet is kímélve 
– mondta a Naplónak Kovács 
Ildikó, a Csokonai Színház 
munkatársa, aki immár az 
ezüstnők táborát erősíti. De 
miről is van szó pontosan?

Egyre több nő ismeri fel: az 
ősz hajat nem szégyellni kell, 

hiszen gyönyörű is lehet. Ha-
zánkban Ujvári Ildikó indította 
el külföldi mintára azt a moz-
galmat, amivel olyan nőket 
toboroz, akik vállalják koruk 
szépségét, az ősz hajszálak-
kal együtt. Célja megmutatni, 
hogy ez belső megerősítést, ön-
bizalmat és egyfajta szabadsá-
got ad. A magyarországi moz-
galom a közösségi médiában is 
megjelent. A csoport azoknak 
szól, akik az őszülés folyamatá-
nak elején tartanak, vagy már 

túl vannak rajta, és történetük-
kel segíthetnek a többieknek.

Elindulni az úton
– Először egy éve olvastam az 
ezüstnő mozgalomról. Amikor 
felfedeztem ezt a csoportot, 
azonnal elhatároztam, hogy 
követem a példájukat, hiszen 
már előtte is érlelődött a gon-
dolatom a hajfesték elhagyá-
sáról. Még több bátorságot 
kaptam általuk. Az évek múl-
nak, az öregedés természetes 
folyamat, amit el kell fogadni, 
nekem ezzel nincs gondom. 
Vállalom az ötven évemet tes-
tileg és lelkileg egyaránt, és 
nem is érzem magam ennyi 

idősnek. Csak a személyi iga-
zolványban egy adat a születé-

si dátumunk – mondta Ildikó 
büszkén. Hazánk keleti felén 

nem ismer más ezüstnő kép-
viselőt. Hozzátette, budapesti 
nőtársai az első kezdeménye-
zők, akik csoportot hoztak 
létre itthon, s ebbe az ország 
különböző pontjairól csatla-
koznak. – A folyamat, ami által 
eljutunk a végeredményhez, 
már az is örömforrás. Szabad 
érzés a saját hajszínemmel 
lenni; olyan, mintha egy nagy 
követ dobtam volna le ma-
gamról. Önmagam vagyok. 
Bízom benne, hogy egyre több 
követőm lesz Debrecenben és 
környékén is. Egy határozott 
döntés kell hozzá. Azt tapasz-
talom, hogy még nem va-
gyunk sokan, de ébredeznek 
a természetesség felé forduló 
hölgyek – fejtette ki Ildikó, aki 
igazi nő, hiszen imádja a ruhá-
kat és a cipőket. De vajon az új 
hajszín mennyire hatott ruha-
tárára? – Alapjában nem kel-
lett megváltoztatni, és sokkal 
bátrabban veszem fel a piros, 
zöld, kék és sárga színek vál-
tozatait is, mint eddig – tette 
hozzá.  LASZKÁCS DENISE

Egyre több nő ismeri fel: az ősz hajat nem kell szégyellni   ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK.COM

Látogasson el hírportálunkra!

A női vonzerő egyik titka
Kleopátra idején illa-
tok, aromák s persze a 
feromon volt a rejtély.
DEBRECEN. Az illatok fontos 
szerepet játszanak életünk-
ben. Történelmünkben is 
megannyi példa bizonyít-
ja az illatok erejét: például 
Kleopátra aranyhajójának 
vitorlája – melyen Marcus 
Antoniust várta – rózsaolaj-

jal volt át itatva. A virág erő-
teljes illatát a szél mérföl-
dekre elvitte, a krónikák 
szerint pedig férfiak közt 
alig akadt, aki az egyiptomi 
királynőnek képes lett vol-
na ellenállni. A rózsa s illata 
ekkor vált divattá Rómá-
ban. A parfümkészítés tehát 
méltán volt igen jelentős és 
megbecsült munka az ókori 
Egyiptomban. Itt az egyes 

„mágikus illatú” balzsamo-
kat Ré napisten verejtéké-
nek nevezték. Az első euró-
pai, alkoholbázisú parfümöt 
pedig királynévíznek vagy 
magyar víznek hívták. A 14. 
században készült, egész 
Európát meghódító parfüm 
a hagyomány szerint Károly 
Róbert magyar király felesé-
ge, Erzsébet királyné paran-
csára készült.  HBN

Az energiával teli napokért
Tegyünk a fáradt napok 
és a rossz hangulat 
ellen!
DEBRECEN. Ha növeljük ener-
giaszintünket, egészségeseb-
bek és boldogabbak leszünk 
a szürke, téli napokon is, ol-
vasható a dietaesfitnesz.hu-n. 
Íme néhány tipp, amivel ki-
egyensúlyozottabban várhat-
juk a tavaszt.

Lépésről lépésre
Az ébredés előtti utolsó óra 
fontos, hiszen ezt a fázist 
társítják a tanuláshoz és az 
emlékezéshez. A legjobb 
módszer a kipihent ébredés-
re az, ha a vekker csörgése 
után azonnal felkelünk. Ez-
után folytathatjuk a napot 
nyújtással. Gyógytornászok 
állítják, hogy mindössze két 
perc nyújtással megannyi 
hátprobléma megelőzhető. 

A legjobb módja, hogy len-
dületesen indítsuk a napot 
a forró víz, citrom és méz. 
Masszázszuhannyal növel-
hetjük a pulzusszámot, javít-
hatjuk a vérkeringést.

Ezután időt szakíthatunk a 
frizuránkra, hiszen az ápolt 
haj segít, hogy magabiztos-
nak érezzük magunkat. A 
pszichológusok úgy vélik, 
azoknak az embereknek, akik 
elégedetlenek a hajukkal, ala-
csonyabb az önbecsülésük, 
mint azoknak, akik frissen 
mosott hajjal kezdik a napot. 
Elengedhetetlen továbbá az 
energiát adó reggeli. Munka-
helyünk felé tartva olvassunk 
utazás közben: jótékony ha-
tással van az agyműködés-
re. Fogyasszunk tízóraira 
szárított gyümölcsöket. A 
vashiány okozhat vérsze-
génységet, ennek pedig egyik 
leggyakoribb tünete a fáradt-

ság. Az aszalt gyümölcsök, 
mint például a sárgabarack és 
a szilva vasban gazdagok.

A délutáni lista
Ebédünk ne tartalmazzon 
túl sok sót: dehidratálja a 
szervezetet, ami rövid távon 
hatással lehet a koncentráci-
ós képességre, hosszú távon 
emelheti a vérnyomást. Ha 
van rá lehetőség, sétáljunk 
egy kicsit napközben, így 
frissebben térhetünk vissza 
a munkába. Délután java-
solt egy kis sport: meghálálja 
szervezetünk a mozgást. A 
szauna remek módja a lazí-
tásnak, akár sport után is be-
iktathatjuk. Érdemes találni 
valamilyen hobbit is, hiszen 
boldogabbnak érezzük tőle 
magunkat. Napunkat zárjuk 
korai lefekvéssel: a pihent 
emberek boldogabbak és ha-
tékonyabbak is.  HBN

Pár apró lépéssel boldogabbá tehetjük napjainkat  ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK

Egy csoport tagjaként több a bátorság
Az elhatározás után nem volt 
kérdés Ildikó számára: itt az 
ideje a sarkára állni, s meg-
valósítani önmagát, hiszen 
– véli – ez egyfajta önmeg-
valósítás is. – A fodrászom 
partner volt ebben, és együtt 
ötleteltünk tovább. Először a 
hajam világosítása volt a cél, 
amit ősz színű melírcsíkok-
kal dobtunk fel, de ezek és 
a hajtő ezüst csillogásának 
kontrasztja nagyon szembe-

tűnő volt, így elhatároztam: 
hozzuk egy színbe az egész 
frizurát – beszélt az elhatáro-
zás utáni első lépésekről. 

A változást negatív véle-
mények is kísérték, azonban 
ezek vannak kisebb számban. 
– Észrevettem, azóta többen 
„sunyiban őszülnek” hajfes-
tékkel. Boldoggá tesz, hogy 
tanácsért, megerősítésért is 
fordulnak már hozzám, mióta 
új színnel s fazonnal látnak. 

Szívesen segítek, mert én is 
egy csoport tagjaként kap-
tam több bátorságot. Minden 
ősz hajszál egy tapasztalat a 
megpróbáltatásokból, hogy 
mindig erős tudok maradni, 
nehéz élethelyzetekben is. 
Erre nagyon büszke vagyok – 
mondta végül. Mottója: nem 
a hajfestéshez kell bátorság, 
hanem az ősz haj és az éveink 
felvállalásához! Boruljanak 
ezüstbe a hajkoronák!

Megoldás az érbetegeknek
Milyen új lehetőségek 
vannak az érszűkület 
kezelésében a Vital 
Port Egészségcent-
rumban?
DEBRECEN. Az érszűkület so-
káig nem okoz panaszt, később, 
járáskor fáradékonyság vagy a 
vádliban fájdalom, görcs jelent-
kezik. Belső szerveknél az adott 
szerv károsodását okozza, a 
szívnél szívinfarktushoz, agy-
nál agyinfarktushoz vezethet. 
Évente Magyarországon ötezer 
végtagot amputálnak, melynek 
nagy részét meg lehetne előzni. 
Az érszűkület férfi aknál gyakran 
okoz potenciaproblémákat. Ezen 
problémák megelőzésére, keze-
lésére fejlesztették ki a „Mofetta 
M” kabint, melyben szén-dioxid 
gyógygázzal lehet kezelni az 
érszűkületes betegeket, bárhol 

az országban. Magyarorszá-
gon a szakorvosok hivatalosan 
is javasolják az érbetegeknek a 
szén-dioxid-terápiát.

Kezelés előnyei
A „Mofetta M” szén-dioxid-terá-
pia előnye, hogy mellékhatások 
nélküli, a teljes érrendszerre 
fejti ki hatását, alkalmazható a 
meglévő gyógyszeres kezelé-
sek mellett, ugyanakkor fájda-
lommentes, nincs káros hatása 
a szervezetre, a járástávolság 
nő. Csökkennek, vagy meg-
szűnnek a fájdalmak és a gör-
csök, a fekélyek könnyebben 
gyógyulnak, illetve javul a kon-
centráció és emlékezet, a köz-
érzet és az alvás minősége is. 
– 82 éves vagyok. Évek óta 
egyre jobban fájtak a lábaim. 

Alig bírtam menni. Eleinte csak 
éjszaka, de most már nappal is 
többször húzta a görcs a lába-
mat. Kékes-lilás elszíneződések 
voltak rajta. Három lábujjam any-
nyira fájt, hogy azt sem bántam 
volna, ha levágják. A lányom vitt 
el a rendelőbe. Azonnal elkezd-
tük a kezeléseket, s a 8-9. alka-
lom után megszűntek a görcsök, 
könnyebben bírok járni. A láb-
ujjaim egyáltalán nem fájnak, a 
színe is visszajött. Nagyon örü-
lök, hogy kipróbáltam a „Mofetta 
M” kezelést – mondta el tapasz-
talatait Sz. László egyeki lakos.  

·  végtagfájdalom (pl. lábszárgörcs),
·  hideg, elkékült kezek-lábak, fáradé-

kony lábak
·  szédülés, fejfájás, fáradékonyság
·  érszűkület, magas vérnyomás
·  meddőségi és impotencia problémák
·  ízületi fájdalmak, csökkent járástá-

volság
·  derékfájdalom, Raynaud-szindróma

Alábbi panaszok 
kezelésében segít

Enyhíti a panaszokat 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

VITAL PORT  
EGÉSZSÉGCENTRUM

Tel.: 06-70/376-77-77  
Debrecen, Simon� y u. 54 .

Hajdúböszörmény, Kórház tér 1. 
www.vitalport.hu  

„Mofetta M” terápia
bérlet áraiból, 

Doppler-érvizsgálat
árából 15%

kedvezmény
Érvényes 2020. február 7-től 14-ig,

a kupon felmutatásával együtt.

38
61

97

HIRDETÉS

Az évek múlnak, 
az öregedés ter-
mészetes folya-
mat, amit el kell 
fogadni.  
KOVÁCS ILDIKÓ
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Látogasson el hírportálunkra!

Egyre több az 
influenzás beteg
EGÉSZSÉG. Tovább nőtt az 
influenzaszerű megbetegedé-
sek száma. A figyelőszolgálat-
ban részt vevő orvosok jelen-
tései alapján végzett becslés 
szerint az országban 2020. 
január 27. és február 2. között 
30 ezer fő, az előző hetinél 72 
százalékkal több beteg fordult 
orvoshoz influenzaszerű tü-
netekkel; 100 ezer lakos kö-
zül 307 fő kereste fel orvosát 
influenzás panaszok miatt. 
Míg Hajdú-Bihar megyében a 
4. héten 100 ezer személyből 
mintegy 95-en, az év 6. heté-
ben mintegy 116-an keresték 
fel orvosukat. Összességé-
ben elmondható, hogy a leg-
gyakrabban az óvódások az 
általános iskoláskorú gyerme-
kek között fordult elő a meg-
betegedés. A Nemzeti Nép-
egészségügyi Központban 
összesen 23 influenza A-vírust 
és 5 influenza B-vírust azono-
sítottak.  HBN

 Lelki töltekezés
Jön a hétvége, és ha kint el is romlik az idő, a négy fal között 
is töltekezhetünk lelkileg. Például vegyünk elő egy jó könyvet, 
és olvassunk!  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Magabiztosságot ad a jól elkészített smink
Karin Dragos szépség 
témájú videóival vált 
népszerűvé követői 
körében.

DEBRECEN. – Elsődleges célja 
a videóimnak az, hogy meg-
oszthassam a tippjeimet, 
trükkjeimet a nézőimmel. 
Mivel én is magam tanultam 
meg sminkelni autodidak-
ta módon, úgy gondolom, 
hogy a sminkelés elsajátítá-
sa bárkinek sikerülhet némi 
gyakorlással és kitartással. 
Ugyanakkor imádok tartal-
mat gyártani, kreatívnak 
lenni, és a közösségépí-
tés is nagyon fontos 
számomra – mondta el 
a Naplónak Karin Dra-
gos youtuber, akit 
a legnépszerűbb 
videómegosztó 
portálon több 
mint 160 
e z r e n 
követ-

nek, de az Instagram és 
Face book rajongóinak szá-
ma is napról napra nő. Mint 
elmondta, teljes mértékben 
tudatosan kezeli ezeket a 
platformokat, ám túl nagy 
előkészület nem jellemzi a 
posztolásait. 

– Sokszor nagyon spontán 
vagyok ilyen téren, viszont 
tudom azt, hogy felelősség-
teljesnek kell lennem min-
denben, amit kommunikálok. 
Ez nem nehéz, hisz mindig 

igyekszem 
az alapve-

tő érté-
keimet 

természetes módon képvisel-
ni és akár átadni a követők-
nek – fogalmazott a Debreceni 
Egyetem egykori hallgatója.

Kellemes időtöltés
Karin úgy véli, a női szépséget 
nem lehet konkrétan definiál-
ni, hiszen számos tényezőtől 
függ. 

– Számomra kettő viszony-
lata is van a női szépségnek. 
Véleményem szerint egy nő 
szép lehet attól, ha igényes, ha 
picit figyelni tud a külsejére, 
ha harmóniában van önma-
gával. A külső viszont nagyon 
nem elég. A legszebb egy nő 
mégis a kedvessége és a meleg 
szíve által lehet – fogalmazott. 

Karin életében a szépség 
mindig központi téma volt 
már gyermekkora óta. Akkor 
még nézte, ahogyan az édes-
anyja sminkeli magát, ma 
pedig már ő ad tanácsokat a 
leginkább 18 és 24 év közötti 
követőinek. – Minden kis sze-
mélyes trükkre kíváncsiak a 

nézőim, illetve általában 
az új termékek is nagyon 

felkeltik az érdeklődé-
süket. Tapasztalataim 
alapján a legnépsze-

rűbb témák közé 
tartoznak például 
a drogériás termé-

kekkel készült 
sminkek, általá-
nosságban pe-
dig a drogériás 

termékek – vála-
szolta. 

– Az én életemben 
egy fontos szerepet tölte-

nek be a sminkek, a smin-
kelés. Úgy gondolom, hogy 
magabiztosságot ad a nők-
nek egy kellemes kis smink, 
ugyanakkor egy kreatív 
folyamat is tud lenni, ami 

képviseli az adott személyt. 
Számomra kikapcsolódás is, 
egyszerűen csak imádom a 
sminkeket és a sminkelés fo-
lyamatát – tette hozzá.

Mindenki szép?
A népszerű youtubernél arra 
is rákérdeztünk, mit tanácsol 
azoknak a bizonytalan lá-
nyoknak, akik hadilábon áll-
nak azzal, hogy megtalálják 
magukban a szépet. – Nem 

minden a külső. Tényleg so-
kat számít a megjelenés, vi-
szont ha az nincs párosítva 
egy kellemes jellemmel, ta-
lán semmit sem ér. A szépség 
mindenkinek mást jelent, 
és én még nem láttam olyan 
nőt, akin ne lett volna vala-
mi szép, valami különleges. 
Lehet az egy gyönyörű szem, 
szép bőr, szeplők, dús haj. 
Bár a magabiztosságunkat a 
kapott nevelésünk alapozza 

meg, én legalábbis ebben na-
gyon hiszek, lehet rajta dol-
gozni a későbbiekben. Meg 
kell találni azokat a külső/
belső jellemvonásokat, amik 
különlegesek, és máris köny-
nyebb lesz ez a folyamat – 
hangsúlyozta.  VK

Karin szerint fontos a külső megjelenés, ám a belső értékek számítanak igazán  FOTÓK: CRISTIAN NAGHI 

A népszerű lány videóit leginkább a 18–24 év közöttiek követik

TELJES KÖRŰ 
FOGÁSZATI 

ELLÁTÁS
 

Dr. Horai Zsolt
FOGORVOS

DIVINUS FOGÁSZAT
www.divinus-fogaszat.hu

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

KERTVÁROSI FOGÁSZAT
www.fogszerviz.hu

+36 (20) 945-7198 38
60

15

Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

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

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

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!

37
30

60

DR. HALMY KLÁRA
Bőrgyógyász, kozmetológus,

mikológus szakorvos
Rendel: 

4027 Debrecen, Dózsa György u. 25. 1/7.
(Fogtechnika épülete)

Rendelési idő: Hétfő: 14.00-16.00, 
Csütörtök: 13.00-15.00

Bejelentkezés telefonon: 

06/20/501-06-95

38
60

12

Napló-olvasó: A jól informált ember! 

34
18

79

380971

382312

HIRDETÉSEK
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Tudunk ennél jobbak lenni. Sokat kell dolgoz-
nunk, hogy még magasabb szintre lépjünk.

1–1-es döntetlent játszott a DVSC futballcsapata a bajnoki címre törő Fehérvár ellen. Vitelki Zoltán, 
a debreceni vezetőedző azonban nem dől hátra amiatt, hogy tavasszal még veretlen a csapata

32
A labdarúgó NB I.-ben sze-
replő Mol Fehérvár FC a hon-
lapján jelentette be, hogy a 
klubban folytatja Nikolics 
Nemanja. A 32 éves támadó 
szerződése az év végén lejárt 
az MLS-ben szereplő Chicago 
Fire-nél, így szabadon igazol-
hatóvá vált. Nikolics 2010 és 
2015 között volt a Vidi játé-
kosa, ez idő alatt háromszor 
volt gólkirály a magyar élvo-
nalban, illetve kétszer nyert 
bajnokságot a csapattal.

Elhalasztják az 
Újpest–Fradit
LABDARÚGÁS. A Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ) 
csütörtöki határozata szerint 
elhalasztják az OTP Bank Liga 
hétvégi 20. fordulójában ese-
dékes, szombat estére terve-
zett Újpest-Ferencváros rang-
adót. A lila-fehérek honlapján 
megjelent közlemény szerint 
a két klub halasztási kérelmet 
nyújtott be a szövetségnek, 
amely ezt elfogadta. Az MTI 
tájékoztatása szerint a mér-
kőzés pótlásának időpont-
járól és helyszínéről később 
döntenek.

Felemelő volt számukra
A Plókai-fivérek boldo-
gok, hogy még életük-
ben neveztek el pályát 
róluk Létavértesen.

LABDARÚGÁS. Mint arról ko-
rábban beszámoltunk, a hét-
végén pályaavatót tartottak 
Létavértesen: a település új 
műfüves játékterét vasárnap 
óta Plókai-pályának hívják. A 
névadó testvérek, Mihály és 
Attila természetesen ott vol-
tak a felszentelt létesítmény 
átadásakor, illetve az azt 
követő ebéden, s a késő dél-
utánba nyúló ünnepségen.

Ahogyan azt sokan tudják, 
a létavértesi Plókai Mihály 
NB I.-ig vitte, játszott többek 
között a DVSC-ben és a Hon-
védban is, az öccse, Attila 
ugyancsak volt az említett 
két klub játékosa, sokszoros 
élvonalbeli tapasztalattal ren-
delkezik, és hétszer szerepelt 
a válogatottban is.

Nem hitték volna
– Örökre szóló, fantasztikus 
élmény volt – mondta el la-
punknak az idősebb, Mihály. 
– Korábban nem gondoltuk 
volna, hogy megtörténik ve-
lünk ez, úgy, hogy még élünk. 
Általában akkor szoktak el-
nevezni valamit az emberről, 

amikor már nincs az élők so-
rában. Hatalmas elismerés 
ez, és köszönjük mindenki-
nek, aki ezt megszervezte, és 
annak a sok embernek, akik 

eljöttek vasárnap. Tisztele-
tét tette sok korábbi játékos-
társunk, akár a Honvédról, a 
Lokiról a vagy a létai csapat-
ról beszélünk – mondta az 
idősebbik Plókai, aki jelenleg 
a megyei első osztályban sze-
replő Kaba edzője, emellett a 
debreceni öregfiúknál futbal-
lozik.

Játszik a Honvédban
Az ifjabb testvér, Attila Buda-
pesten él, így ritkábban talál-
kozik a létavértesi barátokkal, 
rokonokkal, emiatt is nagy 
volt az öröm, hogy újra itt le-
hetett. Nemcsak a pályaava-
tó szerepelt a programjában, 
hanem előző este bővebb 
családi körben bográcsoztak 
Plókaiék.

– Nagyjából két éve, ami-
kor felavatták a Vancsa-lelá-
tót a sporttelepen, már volt 
róla szó, hogy mi is névadók 
lehetünk – fogalmazott At-
tila. – Most, hogy realizáló-
dott,  felemelő érzés kerített 
hatalmába. Árva Barna, aki 
az egész rendezvény motorja 

volt, meghívta a kispesti já-
tékostársainkat is, s a korábbi 
remek tréner, Szurgent Lajos 
bácsi jelezte, hogy természe-
tesen jönnek. Olyan nagy ne-
vekről beszélünk, mint Pisont 
István, Kovács Kálmán vagy 
Cseh András, megtisztelő volt 
a jelenlétük. Ugyancsak jó 
volt sztorizgatni a debreceni 
és a létai játékostársakkal, ba-
rátokkal. Repült az idő, észre 
sem vettük, hogy már majd-
nem este van, olyan oldott 
volt a hangulat a csarnokban, 
ahol megterített asztaloknál 
ültünk – mondta a nemzeti 
csapatban Málta ellen anno 
gólt is szerzett Plókai Attila.

A korábbi védő jelenleg a 
kispesti öregfiúk gárdában 
kergeti a labdát, és gyakran 
kint van a Budapest Honvéd 
mérkőzésein, ezért rendsze-
resen találkozik a honvédos 
harcos társakkal.  TN

A meghatódott testvérpár: a csatár Plókai Mihály (balra) és a védő Attila  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

DEAC: vissza lehet vágni
A Debreceni Egyetem 
futsalosai a kecskemé-
tieket látják vendégül 
pénteken este.

FUTSAL. A 17. fordulót rende-
zik meg a hétvégén és a jövő 
hét elején a férfi futsal NB I. 
küzdelmeiben. 

A DEAC együttese ha-
zai környezetben, a DE-
SOK-csarnokban fogadja 
pénteken 18 óra 30 perctől 
az SG Kecskemét Futsal ala-
kulatát. A házigazdáknak 
van miért visszavágniuk, 
hiszen november elején 
a kecskemétiek nyertek a 

Hírös Városban 3–2-re. Az 
MVFC Berettyóújfalu hétfőn 

meccsel 19 órától a Rubeola 
otthonában.  HBN

Haraszti Patrikék hazai pályán játszanak  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Nagy Tímea most már szeretne aranyérmet szerezni  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Egy, csak egy leány van 
talpon a vidéken...
A debreceni bokszoló, 
Nagy Tímea bejutott a 
döntőbe a Bocskai-em-
lékversenyen csütörtök 
délután.

ÖKÖLVÍVÁS. Immáron az elő-
döntőket rendezték meg 
csütörtökön délután a 64. 
Bocskai-emlékversenyen a 
debreceni Oláh Gábor utcai 
Sportcsarnokban.

A cívisvárosi illetőségűek 
közül már csak a Madárfé-
szek színeiben bokszoló Nagy 
Tímeáért szurkolhattunk, 
ugyanis előző este az utolsó 
debreceni férfi öklöző, Nagy 
Bence is búcsúzott a küzdel-
mektől.

Az ugyancsak a Madárfé-
szekben sportoló, de egyéb-
ként cívisvárosi, s korábban 
a DVSC-t erősítő Nagy Tímea 
maradt egyedül versenyben, 

ő a 75 kilósok mezőnyében 
kazah ellenféllel harcolt az 
elődöntőben csütörtökön.

A rivális erejéről mindent 
elmond, hogy olimpiai bronz-
érem tulajdonosa. Tímea 
azonban nagyot harcolva, egy 
csúnya, birkózós meccsen fe-
lülmúlta a kazah hölgyet, és 
pénteken az aranyért bunyóz-
hat orosz ellenfelével.

– Nagyon elfáradtam, de 
nagyon boldog vagyok, ter-
mészetesen – mondta a ring-
ből kilépve Nagy Tímea. – Az 
ellenfelem is nemrég szült, 
ahogyan én, tehát még ér-
dekesebb volt számomra az 
összecsapás. Az edzőm, aki 
ugyebár egyben a férjem is, 
elmondta, hogy mit hogyan 
csináljak, de sajnos nem na-
gyon tartottam be, sokszor 
leálltam birkózni. A lényeg, 
hogy sikerült, jó lenne most 
már aranyat szerezni.  TN

Fellebbezhet a döntés 
ellen Burján Csaba
GYORSKORCSOLYA. A Magyar 
Országos Korcsolyázó Szö-
vetség (MOKSZ) etikai és fe-
gyelmi bizottsága egy évre 
eltiltotta az olimpiai bajnok 
rövidpályás gyorskorcsolyá-
zót, Burján Csabát.

A testület megállapította, 
hogy a versenyző a közössé-
gi médiában december 3-án 
közzétett bejegyzésével fe-
gyelmi és etikai vétséget kö-

vetett el. Az eltiltás december 
5-én jár le.

A 25 éves sportoló Kínát 
sértő mondatot posztolt a re-
pülőtéri várakozás pillanatait 
és a tömeget megörökítve 
Instagram-oldalára, amikor a 
válogatott Nagojából utazott 
Sanghajba. Burján, aki azóta 
bocsánatot kért tettéért, 15 
napon belül írásban fellebbe-
zést nyújthat be.  MTI

Látogasson el hírportálunkra!

Válogatott focisták, Pisont István és Kovács Kálmán, Papp Zoltán (közé-
pen) alpolgármesterrel  FOTÓ: FACEBOOK
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Elhunyt a Debrecen 
legendás csapatorvosa
Dr. Kraszits István közel 
25 esztendőn át kezelte 
a Loki sportolóit.
GYÁSZ. Hosszas betegeske-
dés után szerdán elhunyt dr. 
Kraszits István, a DVSC egy-
kori legendás csapatorvosa. 
A Loki hivatalos honlapja 
így emlékezik a doktorra: „A 
hűség mintaképe – így jelle-
mezhetjük röviden összefog-
lalva szakmai és magánéletét. 
Mint traumatológus és orto-
péd szakorvos, majd főorvos 
1970-től 2007-ig dolgozott 
első és mindvégig egyetlen 
munkahelyén, a Kenézy Gyu-
la Egyetemi Kórházban, ahol 
műtétek százait végezte el 
csaknem négy évtizedes pá-
lyafutása során. Nagyon sze-
rette a különböző sportága-
kat, különösen a labdarúgást 
és a kézilabdát, amelyhez 
szorosan kötődött évtizede-
ken át.

A DVSC labdarúgócsapatá-
nak sportorvosa volt a ’80-as 
évek közepétől 2008-ig, 25 
éven át, és munkájába köz-
vetlen kollégáit is szívesen 
bevonta, akik a sportpályá-
kon is utódai lettek. Szinte 
mindenféle sportág képvise-

lői megfordultak nála, a fut-
ballistákon kívül a DVSC női 
kézilabdázói is bármikor szá-
míthattak segítségére.

A megye és Debrecen 
sporttársadalma érdekében 
kifejtett lelkiismeretes gyó-
gyító tevékenységét Hajós Al-
fréd-díjjal is elismerték.

Dr. Kraszits István szemé-
lyében az ország egyik leg-
kiválóbb traumatológus és 
ortopéd szakorvosától, egy-
ben nagyszerű sportorvosától 
köszönünk el, akinek végső 
búcsúztatása február 25-én, 
kedden 13 órakor lesz a Deb-
receni Köztemetőben.” – áll a 
megemlékezésben.  HBN

Dr. Kraszits István  FOTÓ: DVSC.HU

Vaida Beáta  
az Eötvösben 
RÖPLABDA. A brazil nyitásfogadó 
ütő Tavares Ferreira Loureiro 
Anna Carolina után Vaida Beáta 
személyében újabb játékost szer-
ződtetett a röplabda NB I.-ben 
szereplő DSZC-Eötvös DSE.

A teremröplabdában több-
szörös román juniorválogatott 
Vaida hat évvel ezelőtt az LPS 
Satu Mare színeiben torna-
győztes volt a debreceni Eötvös 
Kupán, sőt, akkor a torna válo-
gatottjába is beválasztották. 
Ezután inkább a strandröplab-
dára fókuszált, amiben négy-
szeres felnőtt román bajnok és 
román felnőttválogatott lett. 
A 2017-es U22-es Európa-baj-
nokságon, Badenben ezüstér-
met nyert, Brazíliában pedig 
aranyérmes lett a FIVB-strand-
röplabdatornán, míg tavaly az 
először megrendezett Román 
Kupát is megnyerte párjával, 
máig ezek a legnagyobb sikerei. 
Az Eötvös év eleji megkeresése 
után azonnal a cívisvárosba ér-
kezett, és azóta közösen készül 
az együttessel.

Szombathy András, az Eöt-
vös DSE vezetőedzője biztos 
benne, Vaida érkezésével nem-
csak a védekező és a támadó-
játék, hanem csapata akarata, 
valamint mentalitása is erősö-
dött.  HBN

Vaida Beáta  
 FOTÓ: WOMEN.VOLLEYBOX.NET

Délig még lehet szavazni
Immár tíz-tíz jelölt vár-
ja a voksokat, az utolsó 
fordulóban már a végső 
győzelem a tét.

SZAVAZÁS. Mint arról már több-
ször beszámoltunk, idén is ke-
ressük az év legjobb hajdú-bi-
hari sportolóit, azokat, akik 
2019-ben olyan kimagasló telje-
sítményt nyújtottak, hogy pro-
dukciójuk elismerést érdemel.

Az utolsó kör
Szerkesztőségünk minden ka-
tegóriában kiemelt öt-öt jelöl-
tet, s január 13-a és 20-a között 
a Hajdú Online-on olvasóinktól 
vártuk a további javaslatokat, 
kik csatlakozzanak hozzájuk. 

A jelölések beérkezése után a 
játékra kedvet érzők először 
azokra szavazhattak január 
29-én, szerdán délig, akiket az 
olvasók ajánlottak; kategórián-
ként a legtöbb voksot kapó öt-
öt sport ember, illetve csapat 
került a végleges mezőnybe, a 

kiemeltek mellé. Immár tíz-tíz 
jelölt várja az utolsó forduló-
ban a szavazatokat – voksolni 
ezúttal is a Naplóban megjele-
nő szelvényen, valamint a Haj-
dú Online-on lehet január 31-e 
és február 7-e között. A játék 
vége tehát vészesen közeleg, 
pénteken délben lezárul a sza-
vazás lehetősége.

Február 12-én kiderül
A közönség által odaítélt elis-
meréseken túl a Napló sport-
rovatának tagjai szakmai 
díjakat osztanak ki. Az ered-
ményeket február 12-én, szer-
dán hozzuk nyilvánosságra. 
Figyeljék a Hajdú-bihari Nap-
lót, valamint a Hajdú Online-t, 
és játsszanak velünk!  HBN

A jelöltek listája
Az olvasók jelöltjei
Az év felnőtt férfi sportolója:
Hubicska Patrik (DEAC, röplabda)
Göttlinger Dániel (Békessy Béla Vívó 
Klub, kerekesszékes vívás) 
Csősz Richárd (DVSC, labdarúgás)
Stefan Moody (DEAC, kosárlabda)
Juhász Balázs (DSC-SI, atlétika)
Az év felnőtt női sportolója:
Rénes Janka (Aktív Fitness, fitnesz)
Dr. Szentpéteri Diána (DSC-SI, triatlon)
Kovács Anna (DVSC Schaeffler, kézi-
labda)
Mihály Kata (Békessy Béla Vívó Klub, vívás)
Bordás Réka (DVSC Schaeffler, kézilabda)
Az év utánpótlás férfi sportolója:
Baráth Péter (DVSC, labdarúgás)
Kiss Imre (DEAC, röplabda)
Darabos László (Püspökladányi NSE, 
birkózás)
Madar Kristóf (DKA, kosárlabda)
Kis Ferenc (DVSE, vízilabda)
Az év női utánpótlás sportolója:
Sólyom Anna (Shogun SE, karate)
Kálmán Gyöngyvér (Interfencing Deb-
recen SC, vívás)
Nagy Mirella (DLA, labdarúgás)
Szabó Dóra (DVSC Schaeffler,  
kézilabda)
Nagy Anikó (HTE, futsal)

Az év csapata:
Shogun SE (karate)
DEAC (férfi röplabda)
DVSC (labdarúgás)
DEAC (női futsal)
DEAC (jégkorong)
Az év edzője:
Rácz Csaba (Shogun SE, karate)
Fodor Antal (DEAC, röplabda)
Badacsonyi Attila (DTKK SE,  
karate)
Kovácsné Laurinyecz Julianna  
(Flex-HD SE, aerobik)
Miroslav Bajin (DVSE, vízilabda)
A kiemeltek
Az év felnőtt férfi sportolója:
Mónus József (Hajdúnánás, íjászat)
Hetényi Zoltán (DEAC, jégkorong)
Milos Boriszov (DEAC, kosárlabda)
Kálucz Martin (Taskó Fighting, küzdő-
sport)
Nagy Sándor (DVSC, labdarúgás)
Az év felnőtt női sportolója:
Senánszky Petra (Debreceni Búvár-
klub, uszonyos úszás)
Kácser Zita (DSC-SI, atlétika)
Kerekes Gréta (DSC-SI, atlétika)
Kozák Luca (DSC-SI, atlétika)
Triffa Ágnes (DVSC Schaeffler,  
kézilabda)

Az év utánpótlás férfi sportolója:
Fekete Gergő (DVSE, vízilabda)
Tóth Kristóf (DSC-SI, tollaslabda)
Varga Kevin (DVSC, labdarúgás)
Bernáth Attila (DVSC, ökölvívás)
Arany Attila (DSC-SI, triatlon)
Az év női utánpótlás sportolója:
Gál Kincső (DSC-SI, úszás)
Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler, kézilabda)
Szabó Anita (Debreceni Búvárklub, 
uszonyos úszás)
Ferenczi Nikolett (DSC-SI, triatlon)
Battai Sugár Katinka (Interfencing 
Debrecen SC, vívás)
Az év csapata:
DEAC (kosárlabda)
MVFC Berettyóújfalu (futsal)
Flex-HD SE (aerobik)
Debreceni Búvárklub (uszonyos úszás)
DVSC Schaeffler (kézilabda)
Az év edzője:
Suba László (DSC-SI, atlétika)
Kókai Dávid (Debreceni Búvárklub, 
uszonyos úszás)
Berényi Sándor (DEAC, kosárlabda)
Herczeg András (DVSC, labdarúgás)
Köstner Vilmos (DVSC Schaeffler, ké-
zilabda)

Mónus József és Mónusné Ruszin 
Anna Mária  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER 

Nagyon várja már a rajtot
A spanyol bajnokság 
után egy vadonatúj so-
rozatban húzza a gázt 
Varga Tibi.

MOTORSPORT. Mint arról koráb-
ban már beszámoltunk, Nort-
hern Talent Cup (NTC) néven 
új utánpótlás-sorozatot in-
dít a MotoGP versenyeket is 
szervező Dorna. A kizárólag 
Észak- és Kelet-Európából 
származó pilóták részére ki-
írt versengésen 2020-as KTM 
RC4-R-es motorokkal szágul-
doznak majd a fiatalok.

Nem egyszerű bekerülni 
egy nemzetközi sorozatba, 
hiszen a szakemberek sok 
mindent figyelembe vesznek 
a kiválasztásnál. Nézik a fia-
talok viselkedését, fejlődését, 
megjelenését és bizony a le-
hetséges későbbi reklámérté-
két is. Mivel a hagyományos 
motoros nemzetek verseny-
zői mellett kisebb esélye van 
bekerülni más országok ver-
senyzőinek, a Dorna életre 
hívta az NTC-t, hogy a kevés-
bé reflektorfényben lévő piló-
ták is kihozhassák magukból 
azt, ami a tehetségük alapján 
bennük van.

Felemás szezon
A 24 fős mezőnyt 11 ország 
versenyzői alkotják, hazánkat 
Görbe Soma és a debreceni 
Varga Tibor képviseli majd a 
sorozatban. A 12 éves Varga 
,,Szikla44” Tibit ezúttal is a 
korábbi Európa-bajnok Györfi 

Alen és csapata, a Forty Ra-
cing készíti fel a versenyekre.

– A tavalyi idényemre 
felemás érzésekkel tekin-
tek vissza – árulta el Varga 
Tibi. – Voltak jó versenye-
im, de időnként megtréfált 
a technika, előfordult, hogy 
egy futam alatt kétszer állt 
le alattam a motor, amivel 
dobogós helyezéstől estem 
el. A spanyol bajnokságban 
olyan fiatalokkal kellett fel-
vennem a versenyt, akik 
szinte azokon a pályákon 
nőttek fel, én pedig sokszor 
csak a versenyhétvégén tud-
tam körözni az aszfalton. Az 
edzéseken párhuzamosan 
tanultam a versenycsíkot és 
állítgattuk a motort. A leg-
többször úgy nézett ki, hogy 
a kvalifikációs helyezésem-
hez képest a versenyeken 
pozíciókat jöttem előre, 
hiszen ahogy egyre jobban 
éreztem a pályát, úgy gyor-
sultam – elevenítette fel a 

2019-es szezonját a hajdúsá-
gi kislegény.

Nagyon készül
A fiatalok számára külön mo-
tiváló lehet, hogy az NTC-s 
pilóták többször is a világ 
legjobbjai előtt mutathatják 
meg magukat, ugyanis egy-
szer a Superbike-vb, kétszer 
a MotoGP, míg háromszor a 
német bajnokság (IDM) betét-
futamaként rendezik meg az 
aktuális versenyüket.

– Nagyon izgultam, hogy 
bekerülök-e a kupába, ha nem 
jött volna össze, akkor ma-
radtunk volna a hispán baj-
nokságban, de egy osztállyal 
feljebb a PreMoto4-es kate-
góriában. A NTC-ben 17 év a 
felső korhatár, én leszek a har-
madik legfiatalabb, de nem 
vészes, mert a legtöbben 13-14 
esztendősek lesznek a me-
zőnyben. A motorok végse-
bessége 210-220 km/óra nagy-
jából, szóval a tempóra biztos 

nem lesz panasz. Nagyon örü-
lök ennek a lehetőségnek, ko-
molyan készülök rá, napon-
ta edzek és hetente kétszer 
muay thai edzésre is eljárok. 
Szerencsére erre a szezonra 
növekedett a szponzoraim 
száma is, akik segítsége is nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy 
rajthoz álljak az NTC-ben. A 
győztes itt is lehetőséget kap 
majd a Red Bull Rookies Cup-
ban, szóval motivációban 
nincs hiány. Február 15-én 
tesztelünk Spanyolországban, 
már alig várom – nyilatkozta 
Varga Tibi.  MSZ

Varga ,,Szikla44” Tibi ezentúl a Northern Talent Cup mezőnyében száguld majd  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 
a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségébe

SPORTÚJSÁGÍRÓ 
munkatársat keres

A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival a 
Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női-, 
bulvár-, gasztro-, ifjúsági-, gazdasági- és sportmagazin-portfóliójával, 
digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfon-
tosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat 
országszerte.

A „Content fi rst”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele, és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. 

FELADATOK:
• Tudósítások, interjúk, riportok készítése.
• Cikkek írása, szerkesztése.
• Sporteseményeken, sajtótájékoztatókon való részvétel, 

ezekről beszámoló, híranyag, illetve kommentár írása.

ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú végzettség.
• Többéves szakmai tapasztalat.
• Jó helyesírás és íráskészség.
• Sportújságírás területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Jó kommunikációs készség.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, kihívásokkal teli feladatkör.
• Nagyvállalati háttér, jó munkakörülmények.
• Versenyképes bérezés.
• Dinamikus csapat.
• Barátságos munkahelyi légkör.

MUNKAVÉGZÉSI HELY: 
• Debrecen.

Pályázatát 2020. 02. 23-ig a munkakör és a bruttó fi zetési igény 
megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.
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A versenynaptár
Április 4–5.: Oshersleben (teszt)
Április 17–19.: Assen
Május 20–22.: Red Bull Ring
Június 4–6.: Oshersleben
Június 19–21.: Sachsenring
Augusztus 7–9.: Brno
Szeptember 11–13.: Lausitzring
Szeptember 25–27.: Hockenheim

Látogasson el hírportálunkra!

Ifjú korongosok a jégen
JÉGKORONG. Újra CJHL-fordu-
lónak ad otthont Debrecen a 
hétvégén. A Carpathian Ju-
nior Hockey League (CJHL) 
versengésében ezúttal az 
U14-es korcsoportba neve-
zett együttesek adnak ran-
devút egymásnak pénteken 
10 órától a Debreceni Jég-

csarnokban. Azok, akik nem 
tudnak kimenni a korábbi 
tapasztalatok alapján igen 
izgalmasnak ígérkező ösz-
szecsapásokra, az élőképes 
közvetítésnek köszönhető-
en nyomon követhetik az 
eseményeket a DHK YouTu-
be-csatornáján.  HBN
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DALLAM-
kereső

Beethoven 250
Kodály 
FilharmoniKusoK

A 2019–2020-as évad-
ban, pontosabban 
2020-ban ünnepli a 
zenei világ Ludwig van 
Beethoven születésé-
nek kétszázötvenedik 
évfordulóját. 

A Kodály Filhar-
monikusok ennek 
alkalmából a nagy 
klasszikus mester va-
lamennyi szimfóniáját 
megszólaltatják feb-
ruár 11-én (kedden) 
a debreceni Kölcsey 
Központban. Ludwig 
van Beethoven leg-
főbb kifejező eszköze 
a szimfonikus zenekar 
és a zongora volt. Eze-
ket a hegedű követi a 
sorban, hiszen számos 
alkotásban szánt ve-
zető szerepet ennek a 
hangszernek. 

Az 1806-ban keletke-
zett D-dúr hegedűver-
seny a zeneirodalom 
kivételes remekműve.

Mélyáramok 
Petrányi Zsolttal
Petrányi Zsolt művészet-
történész a kiállítás ka-
talógusában markánsan 
fogalmaz, amikor ezt írja: 

„Ma, a globális felmelege-
dés korában, az iparosítás 
káros hatásainak elemzése 
idején, a természeti ön-
pusztítás médiahíreinek 
kontextusában a tájat mint 
témát elővenni felelősség-
teljes feladat.” De mind a 
kiállításon, mind a kataló-
gusban számos más szem-
pontrendszer és megköze-
lítés is ugyanúgy érvényes, 
mint a környezettudatos 
vagy épp a digitális utó-
munka létjogosultságát 
feszegető felvetés.

Február 9-én 16 órától 
Petrányi Zsolt személye-
sen is elmondja gondo-
latait a Mélyáramokról, a 
kiállítás kapcsán megfo-
galmazott irányokról, 
párbeszédekről vagy 

épp annak hiányáról. A táj-
kép mellett szóba kerül a 
tárlat másik két tematikája 
is, a portré és a csendélet, 
a három hagyományos 
műfaj (előbbi kettő mellett 
a tájkép) kortárs megköze-
lítése, párbeszédbe állítása 
egyaránt.

Portrévilágítás 
vakuval és 
Urbán Ádámmal 
Egy lapos, árnyékmentes 
alakzatból vajon hogyan 
lesz térbeli? Mi a különb-
ség a főfény, a derítőfény 
és a reflexiós fény között? 
Mennyire számít a színhő-
mérséklet? Hányféle mó-
don tudjuk befolyásolni az 
expozíciós értékeket a tö-
kéletes Instagramm-szelfi 
érdekében?
Február 15-én, szombaton 
Urbán Ádám vezeti be a 
portérfotózás iránt érdek-
lődőket a világítástechni-
ka alapjaiba.
Legyen az lelkes amatőr, 
haladó, profi és hobbi fo-
tós, mindenkit várnak a 
Modemben 15 órától tar-
tandó workshopra.

Fehér VÁSZON SZÍNHÁZI esték
Kálmán Imre: 
Csárdáskirálynő
Kálmán Imre Csárdáski-
rálynő című operettjét 
méltán említik minden 
idők legnépszerűbb és 
legtöbbet játszott operett-
jének. Az operett-statiszti-
kusok szerint nincs egyet-
len perc, amikor a Föld 
valamelyik pontján – szín-
házban, koncerten, filmen, 
tévében vagy rádióban – 
föl ne csendülne Kálmán 
Imre valamelyik népszerű 

melódiája… Legtöbbször a 
Csárdáskirálynő egyik slá-
gere. Bécsben, az 1915-ös 
premier helyszínén 533 es-
tén át játszották, majd vé-
gigsöpört a mű Európán: 
az I. világháború ellenére 
azonnal bemutatták Svéd-
országban, Finnország-
ban, Lengyelországban, 
Oroszországban, Olaszor-
szágban, majd Budapes-
ten 1916 novemberében, s 
végül eljutott egy eszten-

dővel később a New York-i 
Broadwayre is.

Ritka kivételként tartják 
róla, hogy akár zene nélkül 
is remek színdarab lenne, 
ugyanis egy nagyon izgal-
mas családi dráma bomlik 
ki az események során a 
néző előtt. Természetesen 
a végén, mint ahogy azt az 
operettek törvényei köve-
telik, minden jóra fordul.

Ehhez jönnek még a 
valóban örökké népsze-
rű melódiák, melyekről 
a korabeli kritikusok így 
írtak: ,,Kálmán a Csárdás-
királynőben ötvözni tudta 
a bécsi keringőt és a magá-
val ragadó, temperamen-
tumos magyar zenét. A 
remek számok nemcsak a 
népszerűséget biztosítják, 
de igazi zenei élményt is 
nyújtanak”…

Az operett legnagyobb 
slágereit mindenki isme-
ri: „A lányok, a lányok, a 
lányok angyalok…”, „Jaj, 
cica, eszem azt a csöpp 
kis szád…”, „Álom, álom, 
édes álom…”, „Emlék-
szel még?”, „Te rongyos 
élet…”, „Az asszony ösz-
szetör…”, „Húzzad csak 
kivilágos virradatig…” és 
természetesen „Hajmási 
Péter, Hajmási Pál”

Előadás
Február 7-én (pénteken) 
18 órától a Csokonai 
Színházban.

KÖNYV-
jelző

Második látásra
Jodi Picoult

Jodi Picoult váratlan for-
dulatokkal teli regénye az 
emberi sorsról, a szenve-
délyről, a bűnről és a meg-
váltásról

Vermont államban egy 
kisváros élete teljesen fel-
bolydul, amikor az egyik 
lakó eladja a telkét, hogy 
egy modern üzletközpon-
tot építhessenek rá. A helyi 
abenaki indiántörzs tilta-
kozik, hiszen hitük szerint 
a föld a törzs ősi temetke-
zési helye. Amikor soka-
sodnak a természetfeletti 
jelenségek a környéken, a 
befektető, hogy lenyugtas-
sa a kedélyeket, egy szel-
lemvadászt bíz meg, hogy 
kiderüljön: kísértetek már-
pedig nincsenek.
 

Elveszett levelek
sarah mitchell
A negyvenes évei elején 
járó Marthának édesapja 
váratlan halála után nem 
csak a gyásszal kell meg-
küzdenie. Apja utolsó 
éveiben emlékiratain dol-
gozott, és amikor Martha 
a csonkán maradt szöveg 
alapján nyomozásba kezd, 
egyre több kérdést – és egy-
re kevesebb választ – talál.

Sylvie férje a második 
világháború kitörésekor 
azonnal belép a hadse-
regbe, így a két kisgyer-
mekével magára maradt 
fiatalasszony egyedül néz 
szembe az angliai bom-
bázásokkal és a háború 
élet-halál kérdéseivel. 
Egyetlen társa egy másik 
asszony, Connie, akire rá-
bízza legféltettebb titkait: 
egy titkos szerelem és egy 
gyermek történetét.

Egy „mélyáram” FOTÓ: K. A.

Jelenet a darabból  FOTÓ: M. P.

ÉS  NYERJETEK  EGY  RÁADÁS  NÁSZUTAT
A HOTEL  BONVINO  WINE  &  SPA-BA!
ÉÉÉS NYERJETEK EGY RÁADÁS NÁSZUTAT

LEGYETEK TI AZ ÉV HÁZASPÁRJA
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A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
MUNKATÁRSAT

keres

A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival, a 
Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női-, 
bulvár-, gasztro-, ifjúsági-, gazdasági- és sportmagazin-portfóliójával, 
digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfon-
tosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat 
országszerte. 

A „Content fi rst”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele, és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. 

FELADATOK:
• Apróhirdetések, gyászjelentések, jókívánságok felvétele,
   rögzítése
• Előfizetői újságdíjak kezelése
• Pénztári feladatok ellátása
• Saját kiadványok értékesítése
• Rendezvényekre jegyárusítás
• Reklamációkezelés
• Adminisztratív tevékenységek
• Információnyújtás

ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség
• Számítógépes alapismeretek
• Kiváló kommunikáció
• Kitartás
• Határozott fellépés
• Gyors problémamegoldás

AMIT KÍNÁLUNK:
• Piacvezető, kimondottan stabil cég biztos háttere és 
   kiépült infrastruktúrája
• Szakmai megbecsülés, hosszú távú személyes fejlődés
• Lendületes, kreatív csapat
• Versenyképes fizetés

MUNKAVÉGZÉSI HELY: 
• Debrecen

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szeretne egy sikeres
cég munkatársa lenni, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát 
– a pozíció és fi zetési igény megjelölésével – az alábbi e-mail-címre:
karrier@mediaworks.hu
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Az anyatej egyszerre étel és ital is
A szoptatás csökkenti a 
női nemi szervek rossz
indulatú daganatára 
való hajlamot. 

DEBRECEN. A nyolcvanas évek-
ben született egy ajánlás, mi-
szerint az újszülött, illetve 
csecsemő optimális táplálása 
legalább hat hónapos korig 
kizárólag szoptatással, anya-
tejjel történjen. Ez eltarthat 
akár a gyermek másfél-két 
éves koráig is, természetesen 
a kiegészítő táplálás mellett. 
Valamint szopáskor erősödnek 
az állkapocsizmok, s kevesebb 
lesz a fogszabályzós gyermek, 
sőt az elhízott, felnőttkorban 
2-es típusú diabéteszben szen-
vedő beteg és a szív-érrend-
szeri megbetegedések lehető-
ségét is csökkenti. – Az anyatej 

olyan élő anyag, ami tartalmaz 
immunanyagokat, enzimeket, 
hormonokat, növekedési fak-
torokat és fehérjét, sőt szén-
hidrátot, zsírokat, vitamino-
kat és nyomelemeket is, tehát 
minden olyan anyagot, ami a 
gyermek egészséges fejlődé-
sét biztosítja. Nagyon fontos 
tulajdonsága az anyatejnek, 
hogy védelmet nyújt számos 
betegség ellen – tudtuk meg 
Zsámboki Judittól, a Debrece-
ni Egyetem Klinikai Központ 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika vezető ápolójától. Hoz-
zátette: az anyatej prebiotikus 
hatással is bír, nem allergizál, 
illetve nincs fertőzésveszélye.

Kialakul a kapcsolat
Sokszor már a terhesség 
vége felé észlelik a kisma-
mák, hogy az emlőbimbón 

megjelenik egy-két csepp tej. 
Zsámboki Judit elmondta, 
ez a colostrum vagy előtej, 
ami tartalmaz immunglobu-
linokat, laktózt, zsírt, A-, E-, 
K-vitamint, ásványi anyago-
kat, valamint fehérjét. – Fon-
tos, hogy ezt az értékes ösz-
szetevőkkel bíró colostrumot 
megkapja az újszülött, mert 
az előtej egy védőréteget ké-
pez a tápcsatornáján. A szü-
letés utáni korai bőrkontaktus 
nemcsak melegíti a kisbabát, 
de segíti a mihamarabbi, igény 
szerinti szoptatást is. Ezért is 
nagyon fontos az úgynevezett 
szülés utáni „aranyóra”, ami-
kor az újszülött az édesanyja 
mellkasán pihen, ismerked-
nek, szagolgatják egymást, 
öleléssel, simogatással, „be-
szélgetéssel” ismerkednek 
és felfedezik egymást. Ezen 

idő alatt megtörténik az első 
mellre helyezés is – fogalma-
zott a vezető ápoló. 

Kiemelte, minél többször 
„kínáljuk meg” a babát, annál 
hamarabb indul meg a tejel-
választás, ami a 3-4 napon 
teljesedik ki. Arra is figyel-
meztette az anyukákat, hogy 
nem kell megijedni, hiszen az 

első étkezésre elég pár csepp 
colostrum, hiszen az újszü-
lött gyomra nem nagyobb, 
mint egy kisebb cseresznye. 
Ahogy telnek a napok, nő a 
tej mennyisége, amit a minél 
gyakoribb emlőre helyezéssel 
tudunk fokozni.

Ideális mennyiség
A gyermek igényei szerint 
alakuló szoptatás elősegíti a 
kellő mennyiségű tej terme-
lődését. – A jó pszichés álla-
pot nagyon fontos! Legyen az 
édesanya biztos abban, hogy 
tud szoptatni. Legyen türel-
mes, s ha rövid ideig szoptat 
az édesanya, nem ürül ki a tej 
megfelelően. Felváltva kell 
mindkét mellből szoptatni. 
Ha azt tapasztalja, hogy nő a 
baba igénye, többször tegye 
mellre. Pihenjen eleget! Ilyen-
kor fehérje- és vitamindús 
ételek fogyasztása, valamint 
kellő folyadékbevitel ajánlott 
– tanácsolja Zsámboki Judit, 
majd hangsúlyozta az ideá-
lis napi anyatejmennyiséget 

nem lehet meghatározni, hi-
szen minden babának más az 
igénye. – Olyan baba is van, 
aki 8-12 alkalommal szopik, 
és olyan is előfordul, akinek 
6-8 alkalommal elég a meg-
kapott mennyiségű anyatej. 
Megnyugodhat a kismama, 
ha a gyermeke kéthetes ko-
rára eléri, illetve meghaladja 
a születési súlyát. A heti súly-
növekedés 100-150 gramm az 
első hónapokban – jelezte.

A szoptatás előnyei
Az anyák szempontjából 
is sokkal kényelmesebb a 
szoptatás, mint a tápszeres 
táplálás. Nem utolsó szem-
pont, hogy olcsó és „mindig 
kéznél van”. – Előnyei közt 
kiemelkedően fontos, hogy 
csökken a csontritkulásra, 
női nemi szervek rosszin-
dulatú daganatára (emlő, 
petefészekrák) való hajlam. 
A szoptatás azonban sokkal 
több mint a gyermek táp-
lálása, hiszen örömet okoz 
a gyermeknek és édesany-
jának, elmélyíti az anyaság 
érzését, bensőséges, meghitt 
kapcsolatot teremt anya és 
gyermeke között – sorolta 
Zsámboki Judit.  ND

A szoptatás örömet szerez az anyának és a babának, elmélyíti a köztük lévő kapcsolatot  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Látogasson el hírportálunkra!

Legyen az édes-
anya biztos ab-
ban, hogy tud 
szoptatni!  
ZSÁMBOKI JUDIT

Tilosak a hasfájást okozó táplálékok
A szoptatáshoz nagy meny-
nyiségű energiára van 
szükség, amit változatos 
táplálkozással tudunk biz-
tosítani. Zsámboki Judit ki-
emelte, kellő mennyiségű 
fehérjére, sovány hús for-
májában, lehetőség szerint 
teljes kiőrlésű gabonafé-
lékre, növényi olajra, ás-

ványi anyagokra, valamint 
az elengedhetetlen vitami-
nokra, zöldség- és főzelék-
félékre, gyümölcsökre, tej, 
tejtermékekre és kellő fo-
lyadékbevitelre van szük-
ség. – Azokat az ételeket 
kerülje, amikre gyanakszik, 
hogy a gyermeknek has-
fájást okoznak. Fűszerek, 

só helyett használjon fű-
szernövényeket, kerülje a 
színezékeket, mesterséges 
ízfokozókat, tartósítószert 
tartalmazó ételeket. Nem 
javasolt a nyers hal, tojás, 
szénsavas üdítők és a kávé, 
fekete tea fogyasztása. S ti-
los az alkohol! – tudtuk meg 
a klinika vezető ápolójától.

HAJDÚ-BIHARI

Tisztelt Partnerünk!

A régió egyik legnagyobb munkaerőpiaci sereg-
szemléjén a pályát választó fi atalok, aktív munka-
keresők egy helyen találkozhatnak a munkaadók-
kal, valamint az oktatási, képzési intézmények 
képviselőivel. A kiállítást megelőzően jelenítjük 
meg nagy példányszámban az Állásbörze Maga-
zint, melyben egyedülálló hirdetési felületet biz-
tosítunk partnereink számára.

ÁLLÁSNA
PL
Ó

BÖRZE
2020. 

március 19. 
Debrecen, Lovarda 
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JELENTKEZZEN 
kiállítónak!

rendezveny@mediaworks.hu
vagy a haon.hu aloldalán

SORSOLTUNK!
PÁROS MOZIJEGYET 
NYERTEK A ZÁRÓJELENTÉS 
CÍMŰ FILM VETÍTÉSÉRE:

Február 27-től a mozikban!

A vetítés helyszíne: Apolló mozi, 
Debrecen, Miklós u. 1.
A vetítés időpontja:
2020. február 14. 18:30 órakor

A nyerteseket hamarosan értesítjük!
Gratulálunk!

• Kapitányné Poór Margit - Mikepércs
• Tóth Ilona - Debrecen
• Grosz Zsuzsanna - Debrecen
• Elek Róbert - Debrecen
• Pál� Gergely - Debrecen
• Csató János - Debrecen
• Nagy Ibolya - Debrecen
• Keleti László - Debrecen
• Szilágyi Tibor - Hajdúszoboszló
• Dávid József - Debrecen
• Gyenge András - Debrecen
• Katona Józsefné - Debrecen
• Fodor Eszter - Debrecen
• Sólyom József - Debrecen
• Molnár József - Debrecen
• Futó Zsolt - Debrecen
• Juhos László - Debrecen

• Benczéné Szécsi Mária - Debrecen
• Lévai Mártonné - Debrecen
• Roskó Dénes - Debrecen
• Asbóth Vanda - Debrecen
• Szakály Sándor - Debrecen
• Dávid Diána - Debrecen
• Papp Ernőné - Debrecen
• Németh Ildikó - Debrecen
• Lénárt Andrea - Debrecen
• Balla András - Debrecen
• Csendes József - Debrecen
• Tanka Lászlóné - Debrecen
• Nagy Gábor - Debrecen
• Erdei József - Debrecen
• Magyar Melinda Barbara - Debrecen
• Csige Imre - Debrecen
• Kovács Pálné - Debrecen

• Baráti Sándorné - Debrecen
• Borbély Sára Bianka - Debrecen
• Majorikné Egri Edit - Debrecen
• Báthory Zoltánné - Debrecen
• Békési Erika - Létavértes
• Fülöp Judit - Debrecen
• Magyarosi Dénesné - Debrecen
• Csebotarjevné Ábri Erika - Debrecen
• Vizi Istvánné - Debrecen
• Kapitányné Posta Ilona - Debrecen
• Fehér Eszter - Debrecen
• Kerekes Tibor - Debrecen
• Oroszné Kiss Andrea - Debrecen
• Szabóné Fekete Klára - Debrecen
• Ács Jolán - Hajdúböszörmény
• Fazekas István - Hosszúpályi

A nyerteseket hamarosan értesítjük!
Gratulálunk!

WWW.HAON.HU
381413

HIRDETÉSEK
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Cinema City 
1917  

 119 perc/Háborús 
• 2D (hang: magyar) 15.00 20.00

A FELTALÁLÓ  
 126 perc/Életrajzi, dráma 

• 2D (hang: magyar) 17.50

A NEVEK DALA  
 113 perc/Dráma 

• 2D (hang: magyar) 20.15

ÁROK  
 95 perc/Thriller 

• 2D (hang: magyar) 22.30

AZ ÁTOK HÁZA  
 94 perc/Horror  

• 2D (hang: magyar) 22.30

BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ  
 122 perc/Akció, Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 15.00 17.30 
   20.00 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   22.30

DOLITTLE  
 102 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 14.50 17.20

JOJO NYUSZI 
 108 perc/Vígjáték, dráma, 

háborús 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   17.30

JOKER  122 perc/Bűnügyi, 
dráma, thriller 
• 2D (hang: magyar) 19.40

JUMANJI – A KÖVETKEZŐ SZINT  
 123 perc/Akció, kaland, 

vígjáték 
• 2D (hang: magyar) 15.15

KISASSZONYOK  
 135 perc/Romantikus dráma 

• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   17.00

MANCS ŐRJÁRAT – VIGYÁZZ,  
KÉSZ, MANCS!  

 67 perc/Animációs, családi 
• 2D (hang: magyar) 13.10 15.40

NE JÁTSSZ A TŰZZEL  
 97 perc/Vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 14.30 16.30 
   18.30 20.30

RAGADOZÓ MADARAK (ÉS EGY 
BIZONYOS HARLEY QUINN 
CSODASZTIKUS FELSZABA-
DULÁSA)  

 109 perc/Akció, kaland 
• 4DX 2D (hang: magyar) 13.00 
   15.15 17.30 19.45 22.00 
• 2D (hang: magyar) 13.45 16.00 
   18.15 19.00 20.30 22.30 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   21.15

SEVELED  
 96 perc/Romantikus vígjáték 

• 2D (hang: magyar) 14.40

TŐRBE EJTVE  
 130 perc/Bűnügyi 

• 2D (hang: magyar) 13.00 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   22.15

ÚRIEMBEREK  
 113 perc/Akció, bűnügyi  

• 2D (hang: magyar) 13.00 16.40 
  19.30 
• 2D (hang: angol; felirat: magyar) 
   21.50

Sudoku

6 4 7 1

3 1 9

2 5

8 3 5 6

2 1 9 8

5 3 9

1 6 3 5

6 7 2

2 4

8 2

1 9 5

5 7 1

5 6

7 3 4

2 7 4 9

4 6 9

6

7 3 8 5

8 6 7 2 5 1 4 9 3

4 9 1 6 8 3 7 2 5

3 5 2 9 7 4 1 8 6

1 3 8 7 6 9 5 4 2

9 2 6 3 4 5 8 7 1

5 7 4 8 1 2 6 3 9

6 8 3 5 2 7 9 1 4

2 1 5 4 9 8 3 6 7

7 4 9 1 3 6 2 5 8

8 3 6 7 4 2 5 9 1

7 5 4 6 1 9 3 2 8

9 1 2 3 5 8 6 7 4

6 9 7 1 2 3 4 8 5

5 8 3 4 9 7 2 1 6

4 2 1 5 8 6 7 3 9

3 4 8 9 7 5 1 6 2

2 7 5 8 6 1 9 4 3

1 6 9 2 3 4 8 5 7

MOZIműsor
HEVES,
ÉRZÉKI

MEGFEJTÉS
ELSÕ

RÉSZE

BIBLIAI NÕI
NÉV

JELET VÉS

CSODÁL-
KOZÓ HANG

T
BARIKÁD

LEVEGÕVEL
KAP-

CSOLATOS

SZIGET AZ
ADRIAI-

TENGER-
BEN

PÉNTEK A
NAP-

TÁRBAN

...RYAN,
SZÍNÉSZNÕ

PÁSZTOR...,
ÉNEKESNÕ

ULTRAVI-
OLA,RÖV.

EZEN A
NAPON

KÉPES RÁ

A
MEGFEJTÉS

MÁSODIK
RÉSZE A

ALÁ-
TÁMASZT

NANO-

EZZEL
SZEMBEN,

ÁM

LEVEGÕ-
BEN FENN-

MARAD

ALOM

A KÖZÖLT
IDÕTARTAM

ALATT

KEREK
SZÁM

A
MEGFEJTÉS
HARMADIK

RÉSZE

ROSSZUL
SÚLYOZ

SZOLMIZÁ-
CIÓS HANG

KEDD A
NAP-

TÁRBAN

NÉMÁN
LERÓ!

K
GERMÁN
TÖRZS V.

VONALZÓ,
RÉGIESEN

SZIMBÓLUM

SAV-
MARADÉK!

STEKSZ,
ZSOZSÓ

BECÉZETT
FÉRFINÉV

SZÉLSEBES

BECÉZETT
NÕI NÉV

SZÁLLÍT-
HAT

RÉGI,ÓDON

SZEMÉLYES
NÉVMÁS

EURÓPAI
FOLYÓ

AFFÉLE,
OLYAN

DUNA
MELLÉK-
FOLYÓJA

SZÁLAS,
INAS HÚS

A
SZOBÁBAN

A FEKETE
...,BIBÓ

LAJOS-MÛ

FOLYÓS

ERRE A
HELYRE

FÉLÉDES!

A KÖZE-
LEBBIT

AZ EGYIK
VÉR-

CSOPORT

LUSTA,
TUNYA

RHODE
ISLAND

FÉLELEM!

NEM
IGAZI

LONDONI
ITAL!

BÁJ,
VONZERÕ

(FÉRFI)

MEGA-

D LEVÉL-
FELÜLETI

INDEX

HAJDÚ-BIHARI

2020. február 5., szerda:
gépi számsorsolás:
9, 12, 14, 17, 20, 21, 32
kézi számsorsolás: 
2, 3, 9, 11, 12, 16, 22
Nyeremények:
7 találatos szelvény nem volt; 
a 6 találatosokra 401 435; az 
5 találatosokra 6685; a 4 talála-
tosokra 1565 forintot fizetnek. 
Következő jackpot: 115 millió Ft
Az adatok tájékoztató jellegűek!

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

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

2020. február 5., szerda:
2, 4, 6, 10, 15, 23, 25, 29, 32, 33, 42, 
46, 47, 49, 53, 65, 68, 69, 77, 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

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

Telefon: 52/416-275, hely: Debreceni Egyetem, 
Nagyerdei krt. 98. sz. – Gyermekklinika épülete. 
Rendelkezésre állás: hétköznap: 18-tól 8-ig, 
hétvégén folyamatos.
Mentők: 104   Tűzoltók: 105   Rendőrség: 107
ÉMKK-információ (Külső vásártér): 52/518-129
DKV-információ (helyi): 52/531-513
Hibabejelentés (áram): 80/210-310

Hibabejelentés (gáz): 80/300-300
Hibabejelentés (víz): 52/534-510
T-Com tudakozó: 11800; 11888;  
hibabejelentő: 1412 (lakossági);  
1435, 1400 (üzleti)
Diszpécserszolgálat hajléktalanoknak:  
A Periféria Egyesület nonstop száma:  
42/504-618

Ügyeletek

Kezdő Haladó

BEST FM 

DTV 

32. feladatKeresztrejtvény

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.

32. feladat

Kezdőknek, 32. Haladóknak, 32. Megfejtések, 1. számú feladat

A feladvány Szabó Magda 
gondolatát rejti.

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

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

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: haon.hu/jatekszabalyzatok
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2020. február 7., péntek

Behálózva  Angol–amerikai thriller 
1.40 Alice Creed eltűnése  Angol krimi

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahú-
zó 05.55 ATV START 08.35 START 
plusz 09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 
12.00 ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 
Ékszer TV 15.40 Fórum 16.45 Világ-
híradó 17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 
17.55 A nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 
Egyenes beszéd 20.30 Dumakabaré 

 21.30 Columbo  23.40 Haza-
húzó 00.30 Világhíradó 00.45 Kul-
túrtipp 00.50 A világ teteje  01.20 
Egyenes beszéd 02.10 700-as klub  
02.35 A nap híre 03.10 Dumakabaré 

 04.00 Fórum

06.00 Jóbarátok  06.30 Jóbarátok 
 07.00 Jóbarátok  07.35 Jóbará-

tok  08.05 Jóbarátok  08.35 Agy-
menők  09.00 Agymenők  09.25 
Szívek szállodája  10.25 Szívek szállo-
dája  11.25 Castle  12.20 Castle  
13.10 A mentalista  14.10 Szellemek-
kel suttogó  15.10 Lucifer  16.05 
Lucifer  17.05 A mentalista  18.05 
Castle  19.00 Castle  20.00 Ész-
bontók  21.00 Toy Story – Játékhá-
ború  22.50 Államérdek  01.30 
Észbontók  02.15 Lucifer  02.55 
Lucifer  03.40 Szívek szállodája  
04.25 Szívek szállodája  05.05 Az 
élet csajos oldala  05.30 Teleshop

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 
MHz) 6.00–10.00 Best FM reggel – 
Fazekas Lacival. Benne: hírek, autópá-
lya, traffipax információk, országos me-
teorológiai jelentés, ügyeleti hírek, név-
nap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp, 
napropó, a reggel gondolata, gazdasá-

gi hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-
mok. 10.00–12.00 Best FM Délelőtt 
Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Dé-
li hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kí-
vánságműsor Ginával 14.00–18.00 Best 
FM Délután (Műsorvezető: Pálóczi Józsi) 
Benne: hírek, közlekedési információk, 
traffipax-információk, játékok, program-
ajánlat (Tourinform ajánlatok) 16.57 He-
lyi hírösszefoglaló, sporthírek, tőzsdehírek 
18.00–20.00 Best FM kívánságműsor 
Mv.: Szilágyi Ilona (Kívánságvonal: 500-
540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046) 
20.00–24.00 DISCO*S HIT Bárány Atti-
lával 24.00–06.00 zene az éjszakában.  
Adás telefonszám: 52/500-540.

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 8.55 Kirakat 9.00 Napszem-
le (ism.) 9.15 Köz-ügy – háttérmagazin 
(ism.) 9.40 Első kézből (ism.) 9.45 Haj-
rá – sporthírek (ism.) 9.55 Siker (ism.) 
10.05 Képújság 16.10 Kirakat 16.15 Al-
ba Fehérvár KC – DVSC Schaeffler K&H 
kézilabda-mérkőzés közvetítése felvé-
telről (ism.) 17.35 Vásárlási műsorab-
lak 17.45 Forgószínpad (Szeged TV) 
18.15 Praktikák magazinműsor (ism.) 
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Es-
ti közelkép – háttérmagazin 19.41 Es-
ti ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker 
20.00 Napszemle (ism.) 20.15 Időjá-
rás 20.20 Csak a Loki – labdarúgó ma-
gazin 20.50 Megyei Tükör – magazinmű-
sor 21.20 Bronzba öntött álmok – Sass 
Lászlóról készült film 22.00 Napszem-
le (ism.) 22.15 Esti Közelkép – háttér-
magazin (ism.) 22.40 Első kézből (ism.) 
22.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 22.55 Si-
ker (ism.) 23.05 Kirakat 23.10 Képújság

Sporthíradó 17.15 Jégkorong magazin 
17.45 Felvezető műsor 18.00 Kosárlab-
da-közvetítés 19.45 Érték 20.00 Lab-
darúgó-közvetítés 22.00 Sporthíradó 
22.30 Férfi vízilabda Bajnokok Ligája 
FTC Telekom Waterpolo – A-HÍD OSC 
mérkőzés 23.55 Labdarúgó-közvetítés 
01.50 Labdarúgó-közvetítés 03.40 Ké-
zilabda-közvetítés 

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

 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásár-
lási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Hát-
térkép ism.  12.00 Híradó 12.30 He-
ti terror ism.  13.00 Hírek 13.05 Ke-
ménymag ism.  14.00 Hírek 14.05 
Csörte ism. 15.00 Híradó 15.25 Sport-
hírek 15.30 5 kedvenc ism. 16.00 Hírek 
16.05 Panaszkönyv ism. 17.00 Híradó 
17.25 Sporthírek 17.30 Plusz-mínusz 
18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 
Paletta 19.00 Híradó 19.25 Sporthí-
rek 19.30 Magyarország élőben 20.00 
Hírek 20.05 5 kedvenc 20.30 Informá-
tor  21.00 Hírek 21.05 Troll  22.00 
Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Európai 
híradó 23.00 Hírek 23.05 Magyaror-
szág élőben ism. 23.30 Plusz-mínusz 
ism. 0.00 Híradó

5.00 Droghadsereg  Amerikai akció-
thriller 6.50 A végrehajtó  Amerikai 
akciófilm 8.25 Veszélyes meló  Ame-
rikai–mexikói akciófilm 10.10 A három 
testőr  Német–amerikai–angol–fran-
cia kalandfilm 12.15 Műkincsvadászok 

 Amerikai–német vígjáték 14.40 A 
lázadó  Amerikai kalandfilm 16.55 
Sebhelyek  Amerikai akciófilm 18.55 
The Expendables – A feláldozhatók  
Amerikai akciófilm 21.00 Mátrix – For-
radalmak  Amerikai akciófilm 23.40 

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 
07.20 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 
Híradó 09.15 Ma délelőtt 09.30 Hírek 
09.33 Ma délelőtt 10.00 Híradó 10.15 
Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.33 Ma dél-
előtt 10.35 Életkor 11.00 Híradó 11.15 
Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.33 Ma dél előtt 
11.35 Itthon vagy! 12.00 Déli harangszó 
12.01 Híradó 12.39 Nemzeti Sporthír-
adó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma délután 
13.00 Híradó 13.17 Ma délután 13.30 
Hírek 13.33 Ma délután 14.00 Híradó 
14.19 Most történik 14.30 Hírek 14.33 
Ma délután 14.35 Magyar gazda 15.00 
Híradó 15.15 Most történik 15.30 Hírek 
15.33 Ma délután 15.35 Életkor 16.00 
Híradó 16.15 Most történik 16.30 Hírek 
16.33 Ma délután 16.35 Itthon vagy! 
17.00 Híradó 17.16 Ma délután 17.30 Hí-
rek 17.33 Ma délután 17.34 Kék bolygó 
környezet és klímavédelmi magazin 17.54 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti 
Sporthíradó 18.43 Ma este 19.00 Hírek 
19.03 Ma este 19.05 Életkor 19.30 Hír-
adó 20.31 Ma este 21.00 Híradó 21.26 
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 23.33 
Német nyelvű hírek 23.42 Orosz nyelvű 
hírek 23.51 Kínai nyelvű hírek 23.56 Ma 
éjjel 00.00 Himnusz 

05.00 Pecatúra 05.30 Múlt és Jelen 
06.00 Aranyoroszlánok 06.30 Sport-
híradó 07.00 Sporthíradó 07.30 Labda-
rúgó-közvetítés 09.30 DVSC Tv 10.00 
Sporthíradó 10.35 Kézilabda-közvetí-
tés 12.20 Pecatúra 13.00 Sporthíradó 
13.35 Férfi vízilabda Bajnokok Ligája FTC 
Telekom Waterpolo –A-HÍD OSC mérkő-
zés 15.00 Labdarúgó-közvetítés 17.00 

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

Tv- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.40 Kenó  
06.45 Életkerék 
07.15 Öt kontinens 
07.45 Ridikül  
08.40 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo – III. évad  

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát 
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 A világ egy terített asz-

tal  
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.25 Tengerek, városok, embe-
rek  
német ismeretterjesztő so-
rozat

14.15 A hegyi doktor – V. évad  
német családi filmsorozat

15.05 Sorsok útvesztője  
török tévéfilmsorozat

16.00 Don Matteo – III. évad  
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor – V. évad  

német családi filmsorozat
20.30 Cherbourgi esernyők  

francia, német zenés film
22.00 Kenó  
22.05 Katharina Luther  

német életrajzi film
00.00 Brown atya – V. évad  

angol bűnügyi tévéfilm-
sorozat

00.50 Hogy volt?! 
szórakoztató műsor

01.45 Rúzs és selyem  

09.25 Cili seriff és a Vadnyugat 
09.50 Sam, a tűzoltó 
10.00 Vipo, a repülő kutya ka-

landjai
10.25 Bing 
10.35 Claude
10.55 Mesék Mátyás királyról
11.05 Sebaj Tóbiás 
11.10 Mirr-Murr kandúr kalandjai 
11.15 Kíváncsi Fáncsi
11.25 Fabulák 
11.35 Magyar népmesék 
11.40 Kérem a következőt! 
11.55 Mézga Aladár különös ka-

landjai 
12.20 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
12.45 Kemy, a felfedező 
13.10 Hevül a vegyület
13.15 Sziklaszirti mesék
13.30 Bubbi Guppik 
13.55 Bobby és Bill
14.20 Dózerkék
14.45 RoboVonatok 
15.00 A dzsungel könyve 
15.20 Moncsicsik 
15.45 Sammy és barátai 
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.10 Bubbi Guppik 
16.35 Heidi 
17.00 Szófia hercegnő 
17.25 Jake és Sohaország kaló-

zai 
17.50 Mickey és az autóverseny-

zők 
18.10 Cili seriff és a Vadnyugat 
18.35 RoboVonatok 
18.50 Nils Holgersson csodálatos 

utazása 
19.15 Sam, a tűzoltó 
19.25 Dózerkék
19.50 Bing 
19.55 Hetedhét kaland
20.15 Született szinglik 
20.35 Családmeséink 

04.00 Győzike  
reality komédia

04.55 Top Shop 
05.20 Barátok közt  

magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

élő magazinműsor
09.05 Asztro Klub 
10.05 Top Shop 
12.20 Fókusz  

közszolgálati magazin
13.35 Drága örökösök  

magyar filmsorozat
14.50 Bátrak földje  

magyar filmsorozat
16.00 Az én kis családom  

török filmsorozat
17.10 Barátok közt  

magyar filmsorozat
18.00 RTL Híradó – Esti kiadás 
18.55 Fókusz  

közszolgálati magazin
20.05 Drága örökösök  

magyar filmsorozat 
Renátóék külföldön, míg Ti-
bi és Kristóf Budapesten nyo-
moz. Tamás kellemetlen lá-
togatók elől menekül. Míg a 
polgárőrség a faluban járőrö-
zik, Subicznak hüllőkkel gyűlik 
meg a baja.

21.20 Bátrak földje  
magyar filmsorozat

22.30 Barátok közt  
magyar filmsorozat

23.10 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás 

23.50 Bosszúra törve  
amerikai akciófilm

01.45 Romy és Michele: Micsoda 
spinék!  
amerikai vígjáték

04.05 Ausztrál expressz  
ausztrál kalandfilmsorozat

05.10 Ausztrál expressz  
ausztrál kalandfilmsorozat

04.50 Csapdába csalva  
német doku-reality sorozat

05.20 Családi Titkok  
magyar realitysorozat

06.15 MOKKA  
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel 
hírműsor

06.55 MOKKA  
magazinműsor

08.45 MOKKACINO  
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Csapdába csalva VI.  

német doku-reality sorozat
11.15 Tények Plusz
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Walker, a texasi 

kopó VI.  
amerikai akciófilm-sorozat

13.30 Walker, a texasi 
kopó VI.  
amerikai akciófilm-sorozat

14.30 A vidéki doktor XIV.  
német filmsorozat

15.40 Amanda  
chilei romantikus filmsorozat

16.45 Remények földje  
török romantikus filmsorozat

18.00 Tények 
hírműsor

18.45 Tények Plusz
19.30 Mintaapák  

magyar fikciós sorozat
20.00 Exatlon Hungary  

extrémsport-reality
22.05 Drágám, add az életed!  

game show
23.20 Magánnyomozók II.  

magyar doku-reality sorozat
00.25 Családi Titkok  

magyar realitysorozat
01.30 Walker, a texasi 

kopó VI.  
amerikai akciófilm-sorozat

M1  
ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  
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Látogasson el hírportálunkra!

      Küldjön nekünk babafotót

Egy gyermek érkezése a legnagyobb 
boldogság a család életében.  Arra 

 

hagyományos vagy digitális képet az  
új családtagról (legfeljebb egyéves  
korig), mellékelve hozzá a legfonto- 
sabb információkat: a gyermek és 

születési helyét és idejét,  
a család pontos lakcímét és  
telefonszámát. Mindössze ennyit 
kérünk, és a gyermek képe  
ingyenesen megjelenik  
a Hajdú-Bihari Naplóban!

A fotókat a naplo@naplo.hu e-ma
címére (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.) várjuk.

Üzenet
Fodor Ákos (1945–2015) költőtől

Egy-egy nyugodt pillanatot
életemben ha még kapok:
jutalom, 
amiért – bár mit se várva –
időzöm, mint rózsa árnya
a falon.

 Újabb újévi túra
Aktív nyugdíjasok a jó egészségük megőrzése érdekében 
rendszeresen túráznak. Így tettünk mi is január elsején, a 
tizedik alkalommal végigjárt újévi túránkon. Minden újév-

kor elmegyünk a Mézeshegyi-tóhoz, a Naplót is magunkkal 
vittük – osztotta meg a Naplóval Szőllősi Ferenc.  
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Olvasói levél

Szomorú mementó
Gettó, gulág, málenkij robot. 
Mind-mind a II. világháború 
borzalmait juttatják eszünk-
be. Balmazújvárosnak is volt 
egy gettónak kijelölt, magas 
deszkapalánkkal elkerített 
része. 1944 tavaszán át-
menetileg ide száműzték a 
zsidónak minősített helyi, 
tiszacsegei és egyeki szeren-
csétlen, ártatlan embereket, 
hogy aztán az egykori nagy 
falu főutcáján csendőröktől 
a vasútra kísérve, végállomá-
suk valamelyik koncentráci-
ós tábor legyen. Nemsokkal 
később aztán másmilyen 

táborok felé robogott innen 
a vonat, a környékről is 
úgyszintén Balmazújvárosba 
összegyűjtött, majd „egy kis 
robotra” a Szovjetunióba de-
portált emberek sokaságával. 
Rájuk nemrég emlékeztünk 
városunkban.

A helyi gettónak kijelölt 
terület a település ma is mély 
fekvésű, egykor mocsaras 
részén volt. Ide nyúlott a mi 
ősi ingatlanunk hátsó kertje 
is, aminek kerítését így a get-
tó mintegy két méter magas 
palánkja adta. A régi-régi 
telekkönyvi bejegyzés sze-
rint, telkünk jelentős része is 
mocsárként van megjelölve. 
Kisgyerekként, 1952–53-ban 
én még láttam a deszkapa-
lánk megmaradt részeit. 

Emlékszem rá, hogy apám és 
később a gettó helyén lakó 
szomszéd is, bontott le a 
deszkákból. Mi az udvarunk 
rozoga kéménykerítésének 
kijavítására használtuk fel 
azokat.

Az egykori palánk oszlopai 
maradtak meg legtovább a 
helyükön, mígnem nagy ré-
szük kirohadt. Több évtizede 

már annak, hogy nekiláttam 
tűzrevalónak felhasogatni, 
felaprítani ezeket az akácfa 
oszlopokat. Már a legutolsót 
is kettéhasítottam, amikor 
valamiféle belső késztetést 
éreztem arra, hogy memen-
tóként, ebbéli mivoltában 
meghagyjam.  
 CSIGE JÓZSEF LÁSZLÓ 
 BALMAZÚJVÁROS

Emléktábla Balmazújvárosban  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Tisztelt olvasónk!
A Napló ezen oldalának a Fórum címet adtuk, mert itt első-
sorban az olvasóktól érkezett leveleket, fotókat helyezzük el. 
(Természetesen kerülhetnek ide szerkesztőségi vagy egyéb 
cikkek, hirdetések is.) Nem garantáljuk, hogy minden bekül-
dött írás és kép megjelenik. A mellőzés oka lehet helyhiány, a kép gyenge mi-
nősége vagy kicsi mérete, érdektelen tartalma. A szövegekkel kapcsolatban 
azt kérjük, hogy a fogalmazás legyen  könnyen értelmezhető, és ne tartal-
mazzon másokra nézve sértő, becsmérlő megjegyzéseket. Ha kézírás, akkor 
fontos, hogy nehézségek nélkül kiolvashassuk! A levelek közlése nem jelenti 
azt, hogy szerkesztőségünk egyetért azok tartalmával. Reagálásokat, eltérő 
véleményeket szívesen fogadunk – egészen addig a határig, amíg úgy látjuk, 
hogy a levélírók nem önmagukat ismétlik, hanem új érveket, információkat 
sorakoztatnak fel, amelyek az olvasóink számára még érdekesek lehetnek. 
Fogalmazzanak tömören, úgy nagyobb esélye van a mielőbbi megjelenésnek. 
A Napló a Fórum oldalon verseket és névtelen leveleket nem közöl! Alkalman-
ként – kifejezetten indokolható okból – a levélíró nevét nem hozzuk nyilvá-
nosságra. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel lehetősége érdekében mindig írják 
meg a címükkel együtt a telefonszámukat is! Megértésüket köszönjük! 

A szerkesztőség

Véradások a megyében
HAJDÚ-BIHAR. A Vöröskereszt 
Hajdú-bihar megyei munka-
társai az alábbi időpontok-
ban és helyszíneken várják a 
segítő szándékú véradókat, 
akik már elmúltak 18 évesek, 
de még nem töltötték be 65. 
élet évüket, s legalább 56 nap-
ja nem adtak vért. (Szükséges 
fényképes igazolvány és taj-
kártya is!) 

Február 7-én a Debre-
ceni Regionális Vérellátó 
Központban 7.30–17.30-ig, 
ugyanitt másnap 9.00–13.00 

óráig, és február 10-én 7.30–
17.30-ig.

Február 11-én Szentpétersze-
gen, a faluházban 9.00–11.00 
óráig, Váncsodon, a művelő-
dési házban 12.00–14.00 óráig, 
Nádudvaron szintén a művelő-
dési házban 13.00–16.00 óráig.

Február 12-én a Debreceni 
Regionális Vérellátó Központ-
ban 7.30–17.30-ig.

 Február 13-án pedig Tisza-
csegén, a Szolgáltató Csarnok-
ban 9.30–11.30-ig várják a segí-
teni  akarókat.  HBN

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

Ingyenes parkolási lehetőség!

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRT YA

Étterem

Névnapi és Születésnapi meglepetésünk!
A névnapjukon vagy születésnapjukon érkező vendégeink

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

További részletekért érdeklődjön éttermünkben!

379586

380590

WWW.HAON.HU

HAJDÚ-BIHARI

A MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. 
a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségébe

ÚJSÁGÍRÓ 
munkatársat keres

A Mediaworks Hungary Zrt. ismert és közkedvelt napilapjaival, a 
Nemzeti Sporttal, a Világgazdasággal, 19 megyei napilappal, női-, 
bulvár-, gasztro-, ifjúsági-, gazdasági- és sportmagazin-portfóliójával, 
digitálismédia-termékeivel, nyomdáival Magyarország egyik legfon-
tosabb médiavállalata, mely közel 2300 munkavállalót foglalkoztat 
országszerte.

A „Content fi rst”, azaz „Első a tartalom” szlogen azt hivatott kifejez-
ni, hogy a vállalat hisz a tartalomban, invesztál bele, és ezt tartja egy 
médiavállalkozás legfontosabb alapkövének. 

FELADATOK:
• Tudósítások, interjúk, riportok készítése.
• Cikkek írása, szerkesztése.
• Társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális eseményeken, 

rendezvényeken, sajtótájékoztatókon való részvétel, ezekről 
beszámoló, híranyag, illetve kommentár írása.

ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú végzettség.
• Többéves szakmai tapasztalat.
• Jó helyesírás és íráskészség.
• Jártasság és érdeklődés a helyi politikai és szociális ügyekben.
• Jó kommunikációs készség.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Változatos, kihívásokkal teli feladatkör.
• Nagyvállalati háttér, jó munkakörülmények.
• Versenyképes bérezés.
• Dinamikus csapat.
• Barátságos munkahelyi légkör.

MUNKAVÉGZÉSI HELY: 
• Debrecen.

Pályázatát 2020. 02. 23-ig a munkakör és a bruttó fi zetési igény 
megjelölésével a karrier@mediaworks.hu e-mail-címre várjuk.
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2020. február 9., vasárnap 10.00 óra
Vojtina Bábszínház

asárnap 10.00 óra2020. február 9.,, v
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28 Iciri-piciri mesék– SZÍNHÁZTEREM
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HIRDETÉSEK

Hirdessen Ön is tematikus termékünkben!

35
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58
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Hirdetés  15
HAJDÚ-BIHARI

A kegyeleti hirdetéseket 
az interneten is megtekintheti: 

haon.hu/gyaszhirek/

34
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GYÁSZHÍR A haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

       
„Törékeny élet, álom, madár 

Kék madár – ég és fehér felhők 
tenger és tajtékos habok

Szárnya barna, föld-színű és 
földre húzó

Fejébe nem látsz… tér-ki-be 
Egyedi madár, gyönyörű…” 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

DR. VERES GÁBOR
egyetemi tanár

2020. január 28-án, életének 51. évében elhunyt. 
Kivételes életéért Istennek hálát adva, engesztelő szentmisén 

búcsúzunk Tőle a Szent Flórián templomban 
2020. február 12-én, szerdán 17.30 órakor. 

Hamvait 2020. február 13-án, csütörtökön 15 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Gyászoló családja
és

a Debreceni Egyetem

„Istennek köszönjük, hogy miénk volt és marad, mert aki 
szeretettel szívünkben tovább él, nem halt meg, csak távol van.”

(Szent Ágoston)

Farkasréti temető Makovecz-ravatalozó 
(1124 Budapest, Németvölgyi út 99.)

Budai Görögkatolikus Parókia 
(Szent Flórián templom, 1027 Budapest, Fő u. 88.)386370

       A gyászoló család és a Debreceni Egyetem 
mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja mindazokkal, 

akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
 

PROF. DR. FÖLDES ISTVÁN

a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
Professor Emeritusa, 

az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 
volt társprofesszora,

számos díj és kitüntetés birtokosa
 

életének 96. évében, 2020. január 23-án 
örökre eltávozott közülünk.

 
Búcsúztatására 2020. február 14-én, pénteken 12 órakor, 

polgári szertartás szerint kerül sor 
a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozójában.

 
Dr. Földes Istvánt a Debreceni Egyetem és az 

Általános Orvostudományi Kar saját halottjának tekinti.
 
 Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük.

383715

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

77  éves  korában  csendesen  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2020.
február  12-én,  szerdán  12:00  órakor  lesz  a  Debreceni  Köztemető  2-es
számú   ravatalozó   terméből   a   református   egyház   szertartása   szerint.
 
Drága emléke szívünkben örökké megmarad!

A gyászoló család

KÓRÓDI ANNA
szül: Herbály Anna

"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három,
ezek között pedig legnagyobb a szeretet."
(Pál I. levele a Korintusbeliekhez 13 r. 13 v.)

384050

Fájó  szívvel  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és  szerették,  hogy
szeretett testvérünk, nagynénénk, kedves rokonunk és ismerősünk

83  éves  korában  csendesen  megpihent.  Szeretett  halottunk  hamvasztás
utáni   búcsúztatása   2020.   február   11-én,   kedden   12:30   órakor   lesz   a
Debreceni  Köztemető  1-es  számú  ravatalozó  terméből  a  római  katolikus
egyház szertartása szerint.
Lakás: Debrecen, Soó Rezső u. 19.

A gyászoló család

SZABADOS LÁSZLÓNÉ
Dr. Szabó Edit

háziorvos

Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké élni fog, kit igazán szeretnek.

384053

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

78  éves  korában  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2020.február  11-én,
kedden  13.00  órakor  lesz  a  debreceni  köztemető  2-es  számú  ravatalozó
terméből református szertartás szerint.

A gyászoló család

SZÉLES KÁROLY
volt esztári lakos, cipőgyári dolgozó

386182

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

65  éves  korában  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2020.  február  12-én,
szerdán  11.00    órakor  lesz  a  józsai    köztemető    ravatalozó  terméből  polgári
szertartás szerint.

A gyászoló család

CSUKA JÓZSEFNÉ
szül. Sárkány Mária

385253

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

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

Hidvégi Sándorné

384045

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

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

BUZÁS GÁBORNÉ
Román Mária

384057

"  Mikor  a  lekem  roskadozva  vittem,  csöndesen  és  váratlanul  átölelt
az isten"  (Ady Endre)
 
Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és
szerették, hogy szeretett feleségem

életének  89.,  Boldog  házasságának  66.  évében  2020.  január  29-én  vissza
adta lelkét teremtőjének. Szeretett halottunk temetése 2020. február 13-án
12:00 órakor lesz a debreceni köztemető 2-es számú ravatalozó termében
római katolikus szertartás szerint.
 
Emlékét   örökre   megőrizzük:   Férje,   gyermekei:   Judit,   István,   unokái,
dédunokája.

A gyászló család.

BODA ISTVÁNNÉ
Dr. Porkoláb Judit

a Kossuth Gimnázium volt tanára

384728

lelkem

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

Mély  fájdalommal  tudatjuk,  mindazokkal,  akik
szerették és ismerték, hogy a drága jó édesanyám,

életének 88 évesen csendesen megpihent. Szeretett halottunk hamvasztás
utáni  búcsúztatása  2020.  február    12-án  11.  00  órakor  lesz  a  Szent  Anna
székesegyház  altemplomába.  Kegyeletüket  egy  szál  virággal  róják  le.
 
                                                              Bánatos lánya, veje és családjuk.

SZEREPI ISTVÁNNÉ
Szül.: Szabó Veronika

384771

88. évében
12-én 

KÖZLEMÉNY

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

38
15

11

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

*383376*

VÖRÖS tojóhibridek, és kettős hasznúak 
ingyenes szállítással eladók. 06/70/406-
7155.

*386102*

ÁLLÁST KÍNÁL

KAMIONSZERVIZÜNKBE 
szerelőket és géplakatosokat 
keresünk.  

06-30/
952-1662 

38
53
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Jelentkezés: Ideál T Plusz T Kft.

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

Pannonjob Kft.

KERESÜNK SZÉKESFEHÉRVÁRRA, SZÁLLÁSSAL,

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT
Bérezés: Br. 220.000 Ft/hó 

Cafeteria: Br. 350.000 Ft/év
+36 20 336 38 03

GÉPKEZELÕKET keresünk növényvédõszer 
gyártó céghez! 

Ingyenes, felújított apartmanok!
+36 20 282 35 70

Órabér: br. 1450 Ft; cafeteria: br. 71300 Ft/hó

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS szerelőt felveszek. T.: 
0630/228-1307 (Víz-Kő Kft)

*383571*

A Veolia Energia  
Magyarország Zrt.

VILLANYSZERELŐ 
és MŰSZERÉSZ

pozícióba  
teljes munkaidőben,  

határozatlan időtartamra 
munkatársat keres.

Munkavégzés helye:  
Debrecen

Amit nyújtani tudunk:
•  Stabil munkahely
•  Azonnali munkakezdési lehetőség
•  Önkéntes nyugdíjpénztári hozzá-

járulás
•  Szükséges szakmai továbbkép-

zések
•  Munkába járás támogatása
•  Hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, 
és bruttó fizetési igény megjelölésé-
vel lehet a következő e-mail címen:  

csilla.sandor@veolia.com
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TANYÁRA állatgondozót keresek ott lakás-
sal (juh). Gyöngyösi Ernő, 06-30/2099-
447.

*385476*

ÁLLÁST KERES
TAKARÍTÁSI munkát keresek lakásban.  
T.: 0620/616-8555

*385796*

FÖLD, KERT
BOJTON 21,1984 ha, 451,13 AK szántó 
eladó. T: 52/748-688, 20/496-7005

*381533*

SZOLGÁLTATÁS

Kútfúrás, kompresszorozás, 
szivattyújavítás és aknaásás! 
Kútgyűrű kapható!

Kovács, 
tel.: 30/

273-7813384574

VILLANYSZERELÉSI kisebb, nagyobb 
munkát vállalok. 06-70/7784-846.

*379953*

LAKÁSELADÁS
DEBRECENBEN, a Sámsoni úton  
2. emeleti, azonnal költözhető 51 m2-es  
1+2 félszobás lakás eladó. 18,99 M Ft 
+36/30-315-3842

*383651*

ÉPÍTŐANYAG

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

Db., Kishegyesi út 133. T.: 52/411-379, +36-30/935-2300
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VEGYES
AKÁC tűzifa 2500 Ft/q-tól , nyár 1700 Ft/q. 
EUTR: AA 6121943. Tel.: 70/ 392-9295.

*380816*

AKÁC tűzifa méteres szálban eladó  
24 000 Ft/erdei m3 (14 120Ft/m3) 
30/4732344, AA6011705

*383599*

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

Megértésüket köszönjük!
341942

BÚTOR

Debrecenben a Malom Bútoráruházban 
fenyőbútorok óriási választékban, gyógy-
matracok egészségügyi kártyára is kap-
hatók. Db., Böszörményi út 1. (Shell kút-
nál) www.malombutor.hu 383045

RÉGISÉG

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

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

Villás Galéria, Db., Bem tér 2. 
Tel.: 52/456-600
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ALBÉRLETET KÍNÁL
ISTVÁN úton 2,5 szobás kertes ház (fő-
bérlő nélküli) kiadó. 52/345-350, 30/569-
7116.

*385425*

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

*372230*

NÖVÉNY
FÉMZÁROLT vetőburgonya (több faj-
ta), válogatásból kieső 40 Ft/kg, étke-
zési eladó, Újfehértó. 20/559-3252 
www.vetoburgonya.hu

*385000*

SZÁRÍTOTT kukorica házhoz szállítással 
eladó. Tel.: 06/30/2-899-094.

*386410*
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HAJDÚ-BIHARI

Debrecen,  
Dósa nádor tér 10.

Hirdetési ügyekben 
keresse kollégáinkat!
Cégek részére!

Mátyás-Sipos Beatrix 

 +36-20-290-5139
Balogh-Elekes Renáta 

 +36-20-513-3109

Szabó Tibor 
 +36-70-198-1197

Illyés Balázs 
 +36-70-705-2297

Jákim Péter Dániel 
 +36-70-512-9161

Seres Krisztina  
 +36-20-485-5073
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EUROPEAN WEATHER SERVICE
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Balmazújváros

Berettyóújfalu
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Komádi

Vámospércs
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Téglás

február 7., péntek
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Ma jelentős fronthatás nem lesz hazánk 
térségében. Az átmenetileg még mindig meg-
megélénkülő szél jelentősen rontja a hőérzetet, 
ezért ajánlott szél ellen védő ruházatot 
választani. 

Ma az erős széllökések, illetve 
esők nehezítik időjárási szem-
pontból a közlekedést. 

Felhős, délután napos, 
este szél, éjjel fagy.-1 °C

7 °C 0 °C  6 °C

-1 °C  4 °C

0 °C  5 °C

0 °C  6 °C -1 °C  6 °C

0 °C  6 °C

0 °C  7 °C

0 °C  6 °C

Napsütés, 
szélcsend, de 
hideg, éjjel 
fagyos idő.

Napsütés, 
gyenge déli 
szél. Éjjel 
felhősödés.

Erős déli szél. 
Borús, délután, 
este eső.

Szeles, vál-
tozékony idő 
záporokkal.

Élénk szél, nap-
sütés ígérkezik 
jellemzőnek.

-4 °C  3 °C -3 °C  5 °C 1 °C  7 °C 2 °C  8 °C 2 °C  6 °C

Péntek reggel erősen 
felhős ég, fagypont kö-
rüli hőmérséklet, gyenge, 
mérsékelt légmozgás 
várható.

Délelőtt felhős égbolt, 
elvétve zápor, hózá-
por várható. A déli 
óráktólkisüt a nap, 
élénkül a szél.

Este derült égbolt, erősö-
dő északkeleti szél ígér-
kezik. Hajnalra erősebb 
fagy, gyenge légmozgás 
várható.

0 °C  6 °C  -2 °C  

Horoszkóp
Ma belépett a 
Vénusz az első 
sorsterületére, 

emiatt vágyai erőteljesen nyilvánulnak 
meg. Szívesen flörtöl, a „vadászatot” 
most különösen izgalmasnak találja. 
Meglehetősen türelmetlen lehet.

A most kezdő-
dő kapcsola-
tok nagyon 

sok izgalmat és frissességet hoznak a 
napjaiba, mert a Vénusz a merész Kos 
jegyébe lépett, a szerelemben most 
meglehetősen rámenősen viselkedik.

Most 
valószínűleg 
nagyon 

sokat töpreng a munkahelyi ügyeken, 
a karrierjén, sok energiát fektet bele a 
megfelelő stratégia kidolgozásába.

Ma elárasztják 
feladatokkal. 
Ön fegyelme-

zetten és szorgalmasan munkálkodik 
napközben, de este már felszaba-
dultabb lehet, mert a Hold is átlép a 
játékos Oroszlán jegyébe.

Talán 
mostanában 
túl nagy 

figyelmet a fordított a munkájára, és 
emiatt elhanyagolta otthoni ügyeit. Ma 
sajnos az ebből fakadó problémákkal 
kell szembesülnie, ami nehezére esik. Az 
este már sokkal könnyedebben telik.

Gyermekeihez 
fűződő kap-
csolata kerül a 

fókuszba. Hatalmi játszma, félreértések 
– ezek okozhatják a problémát. Szeren-
csére gyorsan felismerik mi a gond.

A Vénusz 
belépett 
a hetedik sors-

területére, ez az állás nagyon kedvezően 
hat a párkapcsolatára, de minden más 
érzelmi kötelékére is. Egy új románc 
indulhat az életében, ami akár hosszú 
távra is szólhat.

A munká-
jára pozitív 
hatással van 

a Vénusz-bolygóállás, minden gördülé-
kenyen fog menni. Valamilyen váratlan 
előnyhöz is juthat pénzügyi vagy más 
vonalon, ezt a Hold is megtámogatja.

Bármilyen 
kreatív vagy 
művészeti al-

kotásra kedvező a mai nap. Szeretteivel 
kiegyensúlyozott viszonyt ápol, remek 
alkalom, hogy szórakozni menjen.

Érzelmileg 
kissé meg-
terhelő nap 

lehet a mai az Ön számára, magá-
nyosnak érezheti magát vagy kissé 
elszigeteltnek. Szerencsére este már 
oldódik a helyzet.

A Vénusz ma 
a harmadik 
sorsterületét 

látogatja meg, ez önt szeretetteljessé 
és vidámmá teszi. Jólesik önnek az a 
szeretet és ragaszkodás, ami körülveszi.

A Vénusz 
belép a 
második sors-

területére, ha vigyáz arra, hogy ne essen 
túlzásokba, amit később megbánna, 
akkor ez egy kiváló nap lehet pénzügyi 
tárgyalásokra, befektetésre, esetleg 
műtárgyakkal kapcsolatos üzletelésre.

Tódor, Rómeó, 
Richárd

100 éve született Béres József 
tudományos kutató, rákkutató, 
a Béres-csepp megalkotója.

Új szerepben láthatjuk
Halottfotós lesz a 
Mintaapák sztárja a 
mozivásznon.
DEBRECEN. Az első magyar hor
rorfilm, a Post Mortem fősze
replőjeként tűnik fel a debre
ceni Klem Viktor. A Bergendy 
Péter által rendezett film for
gatását 2018 novemberében 
kezdték, az alkotás pedig 
idén kerül majd a mozikba.

Borzongásra fel!
A történet az első világhábo
rú és a spanyolnáthajárvány 
után játszódik egy kísértet
járta magyar faluban. Ide ér
kezik Tomás, a post mortem 
halottfotós (Klem Viktor), 
aki családjaik körében készít 
fényképeket az elhunytak
ról. A bonyodalmak pedig 
ott kezdődnek, hogy a falu
ban élő kislány, Anna (Hais 
Fruzsina) Tomás segítségét 
kéri, hogy ketten szálljanak 
szembe a kísértetekkel. A 
film szereplőgárdáját többek 
között olyan művészek erősí
tik, mint a szintén debreceni 
Schell Judit, valamint Anger 
Zsolt és Reviczky Gábor. A 
film ötletét Bergendy Péter és 

állandó alkotótársa, Helleb
randt Gábor jegyzi, a forga
tókönyv Zánkay Piros nevét 
dicséri. 

A 41 forgatási nap jelentős 
része a Szentendrei Skanzen
ben zajlott: itt vették fel a 
háború utáni vidéki faluban 
játszódó jeleneteket. A stáb 
emellett forgatott még a fóti 
homokbányában, Pilisszent
ivánon, Sóskúton, Budaör
sön, Tárnokon és az aszódi 

Podmaniczkykastélyban is. 
A magyar horrorfilm a Ma
gyar Nemzeti Filmalap támo
gatásával készült. 

Klem Viktor az egyik legígé
retesebb magyar színész, lát
hatták a nézők a Viszkisben, 
a Kölcsönlakásban és a Csak 
színház és más semmi egyik 
főszerepében is feltűnik. A 
színészt a Hacktion: Újratölt
ve című televíziós sorozatban 
ismerte meg az ország.  LD

Magyar lesz Hajdu Steve neje
A Brexit még a színész 
házasságát is befolyá-
solja. 
DEBRECEN. NagyBritannia ki
lépett az Európai Unióból, ez 
pedig megannyi ember életé
re van hatással: köztük Ale
xandra Prestére is.

A debreceni Hajdu István 
(művésznevén Hajdu Steve) 
színész, rádiós műsorveze
tő és brit felesége, a gyer
mekpedagógusként dolgozó 
Alexandra 18 éve házasok, 
a hölgy pedig már húsz éve 
Magyarországon él, a szülő
hazájában meghozott döntés 
miatt azonban magyar állam
polgárságért folyamodott, s 
már honosítási vizsgájára ké
szül. A kettős állampolgárság 
a jövőben megkönnyíti majd 
jó pár hivatali ügy intézését 
számukra: többek között pél

dául azt, hogy házaspárként 
ne kelljen külön sorba állniuk 
a repülőtéren, hiszen a házas
pár gyakran repül Angliába. 
Steve több helyen is úgy nyi
latkozott, rendkívül büszke 
arra, hogy Alexandra most 
már papíron is félig magyar 
lesz, és biztos abban, hogy 
sikeres vizsgát tesz majd. A 

Hegedűs Gyulaemlékgyű
rűs, rendkívül sokoldalú 
színészt olyan filmekben lát
hattuk már, mint a Magyar 
vándor vagy a Zimmer Feri 2, 
de a Konyhafőnök VIPben is 
főzött, jelenleg pedig a Drága 
örökösök sztárja: tűzoltó és 
katasztrófavédő estéről esté
re a faluban.  LD

Megpróbálta elrabolni a nőt
HAJDÚSZOBOSZLÓ. A Hajdúszo
boszlói Járási Ügyészség 
személyi szabadság megsér
tésének bűntette és könnyű 
testi sértés vétségének kí
sérlete miatt emelt vádat az 
ellen a férfi ellen, aki – a vád 
szerint – volt élettársát ököl
lel ütötte és megpróbálta el
rabolni.

A pár egy vitáját követően 
a sértett – egy állapotos nő – 

átköltözött nagyszülei házá
ba, ahol egy telefonon előre 
egyeztetett időpontban várta 
volt élettársát, hogy átbeszél
jék kapcsolatukat. A férfivel a 
ház előtti utcán találkoztak, 
ahol a beszélgetés újabb vi
tába torkollott, és az elkövető 
megpróbálta az autóba tusz
kolni és elrabolni volt kedve
sét. A nő megszökött, mire a 
férfi utána futva az udvaron 

megragadta, ököllel ütötte, 
majd a hajánál fogva az autó 
felé rángatta. Az elkövetőt a 
nő nagyapja sem tudta meg
fékezni, aki unokája segít
ségére sietett. A férfi ellökte 
őt, majd a dulakodás közben 
a nő is a földre esett. Ekkor 
az elkövető az autójához sie
tett, és távozott a helyszínről 
– tudatta közleményében az 
ügyészség.  HBN

Egyre több szerepben láthatjuk a tehetséget  

 FOTÓ: NÉMETH SZ. PÉTER / DÍVÁNY

Hajdu Steve a színpadon  FOTÓ: SIPEKI PÉTER

 Helga jó pihenést kíván mindenkinek
Helga 29 éves kazincbarcikai lány. Mindenkinek jó pihenést 
és feltöltődést kíván a hétvégére. Fotóját párjának küldi a 
világ legnagyobb ölelésével.   FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Összevert ember támolyog este az or-
voshoz.  
– Nekem jött egy hattyú! – mondja.
– Egy hattyú?
– Utána elütött egy ufó!
– Hm, egy ufó...
– Aztán oldalba csapott egy angyal!
– Aha, értem. És utána?
– Utána kikapcsolták a körhintát...

Nem adott 
elsőbbséget
BERETTYÓÚJFALU. A Berety
tyóújfalui Rendőrkapitányság 
közúti baleset gondatlan oko
zása vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytatott eljárást egy helyi la
kossal szemben. A nyomozás 
adatai szerint a 27 éves férfi 
személygépkocsival közleke
dett 2019. december 30án 7 
óra 30 perc körül Berettyóúj
faluban, a Dózsa György úton. 
Az egyik útkereszteződésben  
nem biztosított elsőbbséget 
egy kerékpárosnak, akinek 
nekiütközött. A baleset kö
vetkeztében a biciklivel köz
lekedő férfi elesett és súlyos 
sérüléseket szenvedett. A 
rendőrök a nyomozás vizsgá
lati szakaszában a szükséges 
eljárási cselekményeket elvé
gezték, és az iratokat átadták 
az ügyészségnek.  HBN

További viccek humor.haon.hu

 Elmélázott 
A debreceni állatkert bivalya a fotó készültekor igen gyámol-
talan képet vágott, holott nem éppen ez az „arckifejezés” 
jellemző rá.  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

www.haon.hu
További képek  
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