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ÉVES

11 °C
Sok napsütés 
felhő södéssel, 
de eső nem 
várható

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró:  340,17  +2,17

USA-dollár:  303,91  +1,18

Svájci frank:  322,45  +2,37

Angol font:  373,02  -8,18

Román lej:  70,48  +0,32

Ukrán hrivnya:  11,45  -0,17

Horvát kuna:  44,72  +0,13

Lengyel zloty:  77,49  -0,02

Devizaárfolyam
(2020. 03. 16.)

Kéne még 
47, hogy 

minden tervem-
mel végezzek
FEJES TAMÁS
16. OLDAL

Cintia sok 
új tervet 

szőtt erre 
az évre

16. OLDAL

A tartalomból
Csendes napok Kabán 3. oldal
Ünnepség Acsádon 5. oldal
Szünetel a bajnokság 9. oldal
Színes hírek 16. oldal

A jó példák közé 
sorolja a Lokit
DEBRECEN. Gera Zoltán, az 
U21-es válogatott szövetségi 
kapitánya adott exkluzív inter-
jút a Hajdú-bihari Naplónak, 
melyben többek között jelen-
legi elfoglaltságairól, a magyar 
utánpótlás-nevelésről nyilat-
kozott. Gera kiemelte, a DVSC 
remek példát mutat a honi 
futballban, hiszen fiatal ma-
gyar játékosokkal próbál minél 
sikeresebb lenni. /10.  HBN

Gera Zoltán  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Négy 
sérült

Egy személya-
utó és egy 
tehergépko-
csi ütközött 
össze Apafa 
és Debrecen 
között a 4-es 
számú főúton 
hétfő reggel. 
A balesetben 
négyen sérültek 
meg, informá-
cióink szerint 
mindannyian 
könnyebben.  
 FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Bezár szerkesztőségünk 
ügyfélszolgálata is
DEBRECEN. A járványügyi hely-
zet sajnos, a Hajdú-bihari Nap-
ló szerkesztőségének életét, 
munkáját is érinti. Számunkra 
is a legfontosabb a biztonság, 
az egészség óvása, az esetle-
ges fertőzés megelőzése, ezért 
tájékoztatjuk kedves olvasó-
inkat és tisztelt ügyfeleinket, 
hogy szerkesztőségünk ügy-
félszolgálata március 17-től 
zárva tart. Ám továbbra is 
elérhetőek maradunk: a ter-
jesztéssel kapcsolatos ügyek 

intézésére kérjük, hívják a 06-
94-999-120-as telefonszámot, 
a hirdetési ügyek intézésre 
pedig a 06-46-998-899-es te-
lefonszámon állnak kollégáink 
rendelkezésükre, és szolgál-
nak információkkal. Terveink 
szerint az ügyfélszolgálatunk 
március 30-ig zárva tart, a to-
vábbiakról az akkori, aktuális 
járványügyi helyzet függvé-
nyében döntünk, és erről majd 
időben tájékoztatást nyújtunk. 
 HBN

Debrecen hű  
a művészhez
DEBRECEN. Földes László Hobo 
idén a 75. születésnapját 
ünnepli. Az előadóművész 
nemrég Debrecenben járt; de-
dikálással egybekötött közön-
ségtalálkozón vett részt a Déri 
Múzeumban. A találkozó előtt 
Hobo a Naplónak is interjút 
adott, melyben többek között 
arról beszélt, mindig a koncer-
tezést tartotta a legfontosabb-
nak, a lemezeit tekintve pedig 
semmit nem bánt meg,  füg-
getlenül attól, hogyan sikerül-
tek. Mesélt a rockzene hazai 
hőskoráról is. /14.  BB

A pedagógusok 
összedolgoznak
DEBRECEN. Egyik napról a má-
sikra távoktatás lépett életbe 
Magyarországon a korona-
vírus-járvány miatt. A taná-
roknak egy hétvége leforgása 
alatt kellett átállniuk digitális 
oktatásra, azonban nem pa-
naszkodnak, a pedagógustár-
sadalom összefogott a rendkí-
vüli helyzetben. Szabó Gyula, 
az Epreskerti Általános Iskola 
igazgatója, valamint Tankó 
Istvánné, a DRK Dóczy Gim-
náziumának igazgatóhelyet-
tese beszélt a Naplónak a táv-
oktatásról. /12.  KD

Bezár a Kölcsey 
Központ is
DEBRECEN. A Kölcsey Központ 
visszavonásig bezárja kapuit 
a közönség előtt, így ennek 
értelmében a Bényi Árpád-te-
rem kiállítása sem látogatható 
– írta hétfői közleményében 
a Főnix Rendezvényszerve-
ző KNKft. Az általa  május 
31-ig tervezett eseményeket 
lemondja, így például a vi-
rágvasárnapi körmenetet, a 
majálist, a gyereknapi prog-
ramsorozat. A már megvásá-
rolt belépők visszaválthatók.  
További intézmények is be-
zárnak. /4. HBN

Összeszedettek 
a város lakói
DEBRECEN. Egyre több helyen, 
főleg gyógyszertárak, pos-
ták és bankok előtt jellemző, 
hogy az emberek sorban áll-
va várják, amíg bemehetnek 
ügyeiket intézni, ezt pedig 
rendkívüli fegyelmezettség 
jellemzi. Emellett egyre töb-
ben hordanak maszkot is, 
a javaslatokkal ellentétben 
azonban még mindig sok 
szépkorú ember sétál az ut-
cán. Körbejártuk a belvárost, 
hogy megtapasztaljuk, mi-
lyen az élet a tanintézmények 
bezárását követően. /4.  LD

Hobo Debrecenben    FOTÓ: M. I.

Dr. Rab Tibor  
 FOTÓ: DR. RAB TIBOR ARCHÍVUMA

Ha kihagy a memóriánk
Többek között a rejt-
vényfejtés és az idegen 
nyelvek tanulása is 
segíthet memóriánk 
frissen tartásában.

DEBRECEN. Bizonyára olvasó-
inkkal is megesett már, hogy 
hirtelen valami nem jutott 
eszükbe, elfelejtették hova 
tették a lakáskulcsot, vagy 

elindultak otthon egyik szo-
bából a másikba, de útközben 
megfeledkeztek arról, mit is 
akartak pontosan csinálni. 
Természetes, ha néha kimegy 
valami az eszünkből, a kér-
dés az, mikortól beszélünk 
memóriazavarról? A témában 
dr. Rab Tibort, a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központ 
szakorvosát kerestük, aki elő-
ször a rövid és hosszú távú 

memória fogalmát tisztázta. 
– A rövid távú emlékezés csak 
pár másodpercig tart egész-
ségeseknél is, amint például 
újonnan megismert számok, 
betűsorok, szavak, tárgyak 
felidézéséből tapasztalhatjuk 
– mondta a szakember.  VK

Becsengetés helyett 
bejelentkezés van

A járványügyi helyzet 
miatt hozott kor-
mánydöntés alapján 
nem járnak iskolába a 
gyerekek.

DEBRECEN. Lelakatolt foci-
pálya, kihalt folyosók, üres 
tantermek, a büfé kirakatán 
pedig „zárva” felirat fogadta 
a Naplót a Debreceni Kini-
zsi Pál Általános Iskolában 

hétfő reggel. Piros Zoltán 
intézményvezető földszinti 
szobájában kivételesen nem 
a bűnbánó tekintetű felső 
tagozatos fiúk, hanem tettre 
kész pedagógusok gyűltek 
össze. Rengeteg kérdés és 
még több feladat áll előttük: 
nem kevesebb, mint három-
százkilencvenhat gyerek 
további tanulmányait kell 
megszervezniük és kivitelez-
niük, mihamarabb. Az iskola 

osztályfőnökeinek munkával 
telt a hétvége is; az aggódó 
szülőket folyamatosan fris-
sülő információkkal kellett 
ellátniuk a KRÉTA-rendsze-
ren, emellett az osztályok 
zárt Facebook-csoportjain 
vagy Messengeren kellett fel-
mérniük, ki az, aki nem tudja 
megoldani gyermeke otthoni 
felügyeletét. 

A Naplónak az intézmény 
vezetője a délelőtti értekez-

letet követően elmondta, is-
kolájukban minden feltétel 
adott arra, hogy a digitális 
munkarendre zökkenőmen-
tesen át tudjanak állni. A 
fenntartó Debreceni Tanke-
rületi Központ jóvoltából a 
negyvenhárom fős tantes-
tület számára hetvenegy 
laptop, negyven táblagép, 
tizenöt interaktív tábla és két 
interaktív panel áll rendelke-
zésre. /3.  SZD

Piros Zoltán iskolaigazgatót (képünkön) és kollégáit gyerekzsivaj helyett az üres tantermek fogadták hétfőn reggel  FOTÓ: KISS ANNAMARIE
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MAGYARORSZÁG. A Magyar Nem-
zeti Bank (MNB) felszólítja a 
bankokat, a rendkívüli helyzet-
re való tekintettel alkalmazza-
nak törlesztési moratóriumot 
a vállalati hiteleknél év végéig. 
Ha ez nem történik meg, az 
MNB felkéri a kormányt, ren-
delje el a fizetési moratóriu-
mot – közölte az MNB hétfőn. 
Egyben döntött az elfogadható 
fedezeti kör nagyvállalati hite-
lekkel való kibővítéséről, így 
mintegy 2500 milliárd forinttal 
bővül a jegybanki műveletek 
során felhasználható fedeze-
tek értéke. MW

Az MNB haladékot 
kér a bankoktól

Röviden

Határsértő migránsok százait fogták el Szájmaszkos csalót 
kaptak el a zsaruk

Orbán: Le kell zárni a határokat

A szájmaszkokkal üzle-
telő 48 éves hondurasi 
W. H. Norlant a rendőr-
ség elfogta
BUDAPEST. Szájmaszkokkal 
üzletelt egy hondurasi állam-
polgárságú Magyarországon 
élő csaló, akit a rendőrség 
őrizetbe vett. A feljelentést 
egy amerikai cég tulajdonosa 
tette meg, aki a nyomozóknak 
azt mondta, egy népszerű we-
báruház oldalán talált egy hir-
detést, ahol szájmaszkokat kí-
nált eladásra egy magyar cég. 
A férfi felvette a kapcsolatot a 
hirdetővel, és az MTI szerint 
220 millió egészségügyi arc-
maszk vásárlásában egyez-
tek meg, majd az eladónak 
több részletben át is utalta a 

megbeszélt, közel 30 millió 
forintnak megfelelő valutát. 
Az üzlet lebonyolítása végett 
a megrendelő Magyarország-
ra utazott, és találkozott az 
eladó képviselőjeként eljáró 
férfival, aki további 27 ezer 
dollárt (több mint 8 millió fo-
rint) kért, mielőtt a megren-
delt árut bemutatta volna.

Az újabb találkozóra már 
az V. kerületi nyomozók és a 
BRFK munkatársai is elkísér-
ték a feljelentőt, és elfogták a 
48 éves W. H. Norlant. A Ma-
gyarországon élő, hondurasi 
állampolgár férfit a rendőrök 
jelentős kárt okozó csalás 
bűntett megalapozott gya-
núja miatt őrizetbe vették és 
indítványozták előzetes letar-
tóztatását. MW

Egy migránsokkal teli 
tankhajót partra vetett 
a vihar a görög szige-
teknél. A magyar déli 
határon sok illegális 
bevándorlót fordított 
vissza a rendőrség.
EU. Péntektől vasárnapig 201 
határsértővel szemben intéz-
kedtek a magyar rendőrök és 
katonák. Pénteken 75, szom-
baton 45, vasárnap 38 jogelle-
nesen az ország területén tar-
tózkodó külföldit tartóztattak 
fel és kísértek át az ideiglenes 
biztonsági határzáron. A ro-
mán határszakaszon 43 mig-
ránst fogtak el, embercsem-
pészés miatt egy gyanúsított 
ellen indult eljárás.

Közben a líbiai parti őrség 
több mint 400 migránst tar-

tóztatott fel az észak-afrikai 
ország partjai előtt és szállí-
tott vissza Tripoliba – közölte 
tegnap Safa Msehli, a Nem-
zetközi Migrációs Szervezet 
(IOM) szóvivője. Egyeseknek 
azonban sikerült elmenekül-
niük, amikor az őket szállító 
hajók kikötöttek a líbiai fővá-
rosban. 

A görögöknél pedig teg-
nap egy tankhajó 190 illegális 
bevándorlóval a fedélzetén 
partra futott a Kükládok gö-
rög szigetcsoporthoz tartozó 
Kéosz partján. A hajó orkán-
szerű széllökések közepette a 
viharos tengeren egy hullám-
törőnek futott a kora reggeli 
órákban. Az utasoknak saját 
erejükből sikerült elhagyniuk 
a fedélzetet. Ideiglenesen egy 
helyi szállodában helyezték 
el őket. A Törökország és Gö-

rögország közötti senki föld-
jén több ezer migráns ragadt 
– emlékeztetett Horváth Jó-

zsef, az Alapjogokért Központ 
biztonságpolitikai tanácsadó-
ja tegnap az M1-en. MW

MAGYARORSZÁG. Az ügyfelek 
tájékoztató e-mailt kaptak 
a Nemzeti Közművektől, 
hogy a járvány terjedésének 
megakadályozásának okán 
bezárják az ügyfélszolgálati 
irodáikat. A számlák befize-
téséhez, ha valaki nem akar 
postára járni a csekkekkel, 
választható az elektronikus 
számla lehetősége. A csekke-
ken szereplő adatokkal online 
bankkártyás fizetés, utalás is 
lehetséges.  MW

MAGYARORSZÁG. Teljes fer-
tőtlenítést vezet be a MÁV 
a vasúti és HÉV-szerelvé-
nyeken a koronavírus-jár-
vány elleni védekezés ré-
szeként – mondta el a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
Homolya Róbert hozzátet-
te: a záró fertőtlenítés után 
minden kórokozó elpusztul.  
A legnagyobb forgalmú 
kocsikon kezdik a fertőt-
lenítést, amely kiterjed a 
HÉV-ekre és az alacsonyabb 
forgalmú vonalak járművei-
re is.  MW

EGYESÜLT ÁLLAMOK. Elhagyta a 
Microsoft igazgatótanácsát 
Bill Gates, a cég alapítója, 
egykori első embere, aki már 
csak tanácsadást vállal a jö-
vőben. A vállalatot elindító 
vezető a jövőben a világot 
érő egészségügyi- és klíma-
vészhelyzetek hatásainak 
enyhítésére fordított karitatív 
tevékenységeknek szenteli 
életét. A koronavírus elleni 
küzdelemre 125 millió dollárt 
ajánlott fel.  MW

Bezáró közműves 
ügyfélszolgálatok

Fertőtlenítik a MÁV 
szerelvényeit

Bill Gatesből 
tanácsadó lesz

Lezárják Magyarország 
határait a személyfor-
galom elől – jelentette 
be Orbán Viktor. Mától 
az éttermek, kávézók, 
üzletek csak 15 óráig 
maradhatnak nyitva, 
kivéve az élelmiszerüz-
leteket, drogériákat, 
patikákat.

BUDAPEST/EU. Tegnap lapzár-
tánkig 39-re nőtt a korona-
vírussal fertőzöttek száma 
idehaza. Az operatív törzs tá-
jékoztatott, a járvány a csopor-
tos fertőzések szakaszába lép.

Bármekkora is most a ve-
szély, a legszélesebb nemze-
ti összefogásra van szükség 
– hangsúlyozta Orbán Viktor 
tegnap az Országgyűlésben. 
A miniszterelnök bejelentet-
te, lezárjuk az ország határait,  
a jövőben csak magyar állam-
polgárok léphetnek be hazánk 
területére. Az erről szóló nem-
zetközi egyeztetések már zaj-
lanak. Magyarország mellett 
több európai ország is hason-
lóan járt el határain és további 
lezárások várhatóak.

A mai nappal a rendezvé-
nyeket is betiltják, sporte-
semények is legfeljebb zárt 
kapuk mögött tarthatók. A 
szórakozóhelyeket, a mozikat 
bezárják, a kulturális intéz-
ményekben látogatási tilalmat 
vezetnek be. Az éttermek, a 
kávézók és az üzletek csak 15 
óráig tarthatnak nyitva, kivé-
telt képeznek az élelmiszerüz-
letek, a patikák és a drogériák  
– sorolta az intézkedések kiter-
jesztését a kormányfő, hang-
súlyozva, hogy a családi ese-
ményeken kívül minden más 
összejövetelt halasszunk el. 
Kiemelte, az idősek különö-
sen ki vannak téve a veszély-
nek, ezért fontos, hogy ez a 
korosztály legyen rendkívül 
óvatos, az idősek lehetőleg ne 
hagyják el otthonaikat.

A koronavírus-járvány el-
sősorban az emberi életet 
fenyegeti, de jól láthatóan a 
világjárványnak már most sú-
lyos gazdasági következmé-
nyei is vannak – emelte ki a 
kormányfő. Mivel magyar em-
berek munkahelyét fenyegeti 
elsősorban a veszély, ezért a 
következő hetekben a munka-
helyek megvédésére fogunk 
összpontosítani – hangoztatta. 
Nagyon komoly munkanélkü-
liségi hullám fenyegeti az or-
szágot, ezért a kormányfő arra 
kér minden munkaadót és 
minden munkavállalót, hogy 
tegyenek személyes erőfeszí-

téseket munkahelyük megtar-
tása érdekében.

A koronavírus-járvány gaz-
dasági következményei a köz-
ponti kormányzati költségve-
tési és gazdasági terveket is 
felül fogják írni – figyelmezte-
tett Orbán. Az intézményi és 
az önkormányzati költségve-
tések újratervezési támpont-
jait napokon belül meg fogják 
adni, a magyar gazdaság meg-
segítését szolgáló intézkedé-
sek kidolgozása pedig folya-
matban van.

Egyelőre nincs vakcina a 
járvánnyal szemben. Nagyon 
sokan dolgoznak a kutatáso-
kon, hogy legyen ellenszer.  
A magyar virológusok is figye-
lemmel kísérik a fejlesztése-
ket. Nincsen globális megol-
dás a járvány ellen, minden 
ország maga dolgozza ki a sa-
ját megoldásait – tette hozzá a 
kormányfő. A tesztek számá-
nak növeléséről azt mondta, 
olyan a vírus természete, hogy 
nem lehet kiszűrni, és amíg az 
a bizonyos antitest nem jele-
nik meg a szervezetben, nem 
lesz biztos az eredmény. Any-
nyit tudnak elérni, hogy a fer-
tőzöttek kontaktjait fel tudják 
kutatni.

Közben újabb tizenhárom 
hazánkban tanuló iráni egyete-

mistát utasított ki az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgató-
ság. Az ázsiai diákokat Magyar-
ország és az EU területéről is 
kitoloncolták, mert a karantént 

engedély és védőruha nélkül 
elhagyták, hangosan elégedet-
lenkedtek, az ápolókkal szem-
ben agresszíven léptek fel, uta-
sításaikat nem követték.

Délután közölte az MTI: 
negatív lett Pintér Sándor bel-
ügyminiszter és a több kon-
taktszemély első koronavírus-
tisztje. MW

Több más országhoz hasonlóan Magyarország is lehúzza a rolót, csak a magyar állampolgárok térhetnek haza FOTÓ: MTI

Illegális bevándorlók a görög határ előtt, a senki földjén FOTÓ: AFP

Európa lett a járvány gócpontja
Románia Szükségállapotot 
rendeltek el tegnaptól har-
minc napra, alapvető szabad-
ságjogokat korlátozhatnak. 
Maximalizálhatják a gyógy-
szerek, az élelmiszerek, a vil-
lanyáram, földgáz, víz, üzem-
anyag árát.
Szlovákia Szükségállapot a 
kórházakban és szinte min-
den üzletet bezárnak. Akik 
nem viselnek védőmaszkot, 
azok előreláthatólag nem 
tömegközlekedhetnek. A 
határon csak állandó vagy 
átmeneti lakhellyel, illetve 

tartózkodási engedéllyel ren-
delkező személyeket enged-
nek be. A külföldről hazaté-
rőket 14 napos karanténnak 
vetik alá.
Szerbia Szükségállapot. Csak 
szerb állampolgárok léphet-
nek be az országba. A tanév 
végéig bezárnak a bölcsődék, 
óvodák, iskolák, egyetemek. 
A hadsereget az utcára ve-
zénylik, kijárási tilalom is 
lehet. A karantén szabályait 
megszegőket büntetik.
Csehország Vesztegzár. Az 
emberek csak kivételes eset-

ben hagyhatják el a lakásukat 
és mehetnek közterületre.
Lengyelország Ideiglenesen 
visszaállították a teljes hatá-
rellenőrzést, nem engednek 
be külföldieket. A repülő- és 
vonatjáratokat leállították.
Bajorország Katasztrófahely-
zetet vezettek be, az óvodák, 
iskolák bezártak.
Egyesült Államok New York-
ban megállt az élet. Étter-
mek, bárok, szórakozóhe-
lyek, színházak bezárásáról 
döntött Bill de Blasio polgár-
mester.

Maruzsa: a tanárok fizetése garantált
Folyik tovább a munka az 
iskolákban, ennek megfele-
lően a fizetés mindenkinek 
jár és garantált – jelentette 
ki a köznevelési államtitkár. 
Maruzsa Zoltán elmondta, 
pár nap kell az iskolákban a 
digitális munkarendre való 

átálláshoz. Nem a félév ér-
vényessége vagy nem érvé-
nyessége a szempont, hanem 
a gyerek érdeke, az pedig az, 
hogy az életkorának megfele-
lően tanuljon, ne menjenek 
veszendőbe egész hónapok. 
Az óvodákban nincs szükség 

olyan jellegű átállásra, mint 
az iskolákban. Fenntartásuk 
alapvetően önkormányzati 
feladat, ezért volt kézen-
fekvő, hogy bezárásukkal 
kapcsolatban helyi döntések 
szülessenek – jegyezte meg 
az államtitkár.
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Szülőnek, gyereknek is szólnak az utasítások
A diákok örülnek, a 
pedagógusok a legjobb 
stratégián dolgoznak 
ezekben a napokban.

DEBRECEN. Nem érte várat-
lanul az iskolabezárás híre 
Kiss Anikó debreceni köz-
gazdászt, akinek gyermeke, 
Bulcsú a debreceni Kinizsi-is-
kola 1/A osztályának tanuló-
ja. 

Rohanás nélkül
– Ez a változtatás várható volt 
a környező országok történé-
seit látva, így mentálisan és 
tárgyi eszközökkel is igyekez-
tünk felkészülni. Azt vallom, 
jó döntés a fertőzés terjedé-
sének kontrollálása érdeké-
ben – mondta el az édesanya 
a Naplónak. Beszámolt arról, 
hogy a hétfő reggelük úgy 
telt, mint bármely hétvége; 
nem volt koránkelés, sem 
rohanás. – Bulcsú vasárnap a 
hétvégi házi feladatát csinál-
ta meg. Annak ellenére, hogy 
az osztályfőnöktől folyama-
tosan érkeznek friss és fontos 
információk a jövővel kap-
csolatban, még nincs konk-
rét feladat az online tanulás 
terén – magyarázta. 

Kiss Anikó a Napló kérdésé-
re azt válaszolta, férjével még 
dolgozniuk kell pár napig, 
ezért kisfiuk a tizenhárom 
éves testvérével lesz otthon.

A pedagógusok az utób-
bi napokban sorra töltik fel 
a közösségi oldalakra jóta-
nácsaikat, melyek leggyak-
rabban arra ösztönzik a szü-
lőket, igyekezzenek közösen 
tanulni az alsó tagozatos gye-
rekekkel, és próbáljanak még 
nagyobb hangsúlyt fektetni 
az egészséges életmódra.

Csak hiteles forrásból
Piros Zoltán intézményve-
zető szerint az iskolában az 
elsődleges szempont maga a 

gyermek. – A köznevelés és az 
ehhez kapcsolódó feladatel-
látás a digitális munkarend-
ben is fontos. A rendkívüli 
helyzetben is intézményünk-
ben minden órát az óraren-
deknek megfelelően tartunk 
meg. Pedagógusaink a ha-
gyományos munkarendben 
is napi szinten használták a 
digitális oktatás által kínált 
lehetőségeket, ugyanis az 
egyik alapkompetencia az 
ehhez szükséges eszközök-
ben való jártasság.

Az igazgató hangsúlyozta, 
a legfontosabb az, hogy a szü-
lők is tartsák be az utasításo-
kat. – Fontos, hogy minden 
gyermek maradjon otthon, 
és ezt vegyék is komolyan, ne 
menjenek közösségbe, ne lá-
togassanak zsúfolt helyeket! 
A szülők még inkább köves-
sék nyomon gyermekeik te-
vékenységét, tartsák be a fo-
kozott higiéniai előírásokat, 
csak hiteles forrásból tájéko-
zódjanak, és gyermekeiket 
ezek alapján tájékoztassák az 

aktuális helyzetről! – figyel-
meztetett.

A Napló Piros Zoltánt ar-
ról is kérdezte, egyetért-e az 
iskolák bezárásával. – Teljes 
mértékben egyetértek a kor-
mány döntésével, hiszen a ko-
ronavírus terjedésének meg-
akadályozása mindannyiunk 
közös ügye. Társadalmi ösz-
szefogásra van szükségünk. 
Az oktatási intézmények 
feladatellátási szerepükből 
adódóan gócpontként szol-
gálnak. A döntés által az em-

berek közötti érintkezési le-
hetőségek csökkennek, és ez 
a legjobb védekezési stratégia 
a jelen helyzetben – mondta 
az igazgató.

Van aki örül, van, aki nem
Fazekas Enikő kisfia, Boldi-
zsár negyedik osztályos, és 
kitörő örömmel fogadta a 
hírt, miszerint otthonról kell 
tanulnia a következő időszak-
ban. Az édesanya a Naplónak 
arról számolt be, már napok 
óta nem dolgozik a szépség-
szalonban, ahol eddig pedikű-
rösként fogadta vendégeit, 
így ő vigyáz most tizenegy 
éves gyermekére. – Próbá-
lunk úgy berendezkedni ott-
hon, hogy akár hónapokig is 
biztosítsuk Boldizsárnak a ta-
nuláshoz szükséges körülmé-
nyeket. Ő még nem fogta fel 
a helyzet súlyát, viszont több 
osztálytársa is kétségbeesve, 
szomorúan vette tudomásul, 
hogy a következő időszak-
ban az osztályterem helyett 
a gyermekszobában ír majd 
dolgozatot – fogalmazott Fa-
zekas Enikő.

A debreceni általános is-
kolák a napokban tájékoz-
tatják a szülőket arról, hogy 
az iskolapadban maradt, a 
tanuláshoz nélkülözhetetlen 
taneszközöket hogyan, mikor 
vihetik haza. Addig is marad 
a már feledésbe merült régi 
családi szokás: szülőként a 
gyerekek mellé ülni, együtt 
és újra tanulni meg mindent, 
amire a nagybetűs élethez 
még szükségük, szükségünk 
lehet.  SZD

A tanári értekezlet sem a megszokott volt a Kinizsiben  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Látogasson el hírportálunkra!

Figyelnek a munkatársaikra
Rendkívüli intézke-
déseket vezetett be a 
Magyar Közút.
BUDAPEST. A Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. az elmúlt 
hetekben számos megelő-
ző intézkedést vezetett be, 
hogy munkavállalói és part-
nerei egészségét megóvja 
a Kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzet idején is. 
Hétfővel kezdődően újabb 
intézkedésként a társaság 
előzetesen 2020. március 31-
ig felfüggesztette a személyes 
ügyintézési lehetőséget a cég 
telephelyein.

A társaság a jelenleg ér-
vényben lévő veszélyhely-
zetre tekintettel az általa 
üzemeltetett tengelysúlymé-
rő állomásokon a személyes 
ügyfélszolgálatot, illetve ügy-
félforgalmat 2020. március 16-
án, az esti műszakkezdettel 
együtt felfüggeszti. Egyúttal 
a többi országos és megyei te-
lephelyén is korlátozza a cég a 
személyes ügyfélforgalmat. 

Ugyanakkor a jövőben is 
valamennyi ügytípusban 
lesz mód online ügyintézés-
re, így a www.kozut.hu oldal 
E-Ügyfélszolgálatán keresztül 
várják a partnerek megkere-
séseit. Ezenkívül a túlsúlyos 
és túlméretes járművek en-
gedélye kapcsán az engedély 
kiváltását elektronikus úton 
munkanapokon és hétvégén 
is biztosítják a https://uv-
reoffice.kozut.hu felületen.

A Magyar Közút mérnöksé-
gi szakemberei már közel két 
hete elővigyázatossági intéz-
kedésként szórásos techno-
lógiával, széles hatásspektru-
mú szereket felhasználva a 
gyorsforgalmi pihenőhelyi 
WC-épületek, berendezések 
és utcabútorok további fer-
tőtlenítését is ellátják. E tevé-
kenységet országosan össze-

sen 140 pihenőhelyen végzik, 
a cég munka- és tűzvédelmi 
szabályzatával összhangban 
előírt védőöltözetben. Ezen 
megelőző intézkedések ke-
retében további, extra fer-
tőtlenítési munkákat végez 
a társaság múlt hét óta. A 
gyorsforgalmi pihenőhelye-
ken a napi fertőtlenítések 
számát megduplázták, illetve 
egyes kiemelt pihenőknél és 
benzinkutaknál még ettől is 
sűrűbben, 4-5 óránként avat-
koznak be.

Home office-ban
A munkatársak egészségé-
nek megőrzése érdekében, 
megelőző intézkedésként 
mindazon munkavállalókat, 
akik home office-ban is fog-
lalkoztathatók, azokat ettől 
a héttől otthoni munkavég-
zésre irányították át. A mér-
nökségi, fizikai állománynál 
pedig hétköznapokon a 8 
órás munkarendről ettől a 

héttől áttérnek 12 órás mű-
szakokra (a gyorsforgalmi 
utakon pedig továbbra is 0–24 
órás felügyeletet látnak el), 
amelynek köszönhetően egy 
héten kevesebb alkalommal 
kell munkába járniuk, ami a 
fertőzésveszély kockázatát 
csökkenti. A munkabeosztá-
soknál arra is figyelnek, hogy 
fix csapatok legyenek (fizikai 
és szellemi munkakörökben 
egyaránt), hogy az esetleges 
keresztbe fertőzéseket meg-
akadályozzák.

További intézkedésként 
már március eleje óta a tár-
saság Pandémiás Vezetői 
Csoportja által megjelölt koc-
kázatos országokba való uta-
zásokról minden esetben tájé-
koztatást kell adnia a társaság 
munkavállalóinak. Amennyi-
ben szükséges, akkor otthoni 
karantén, kötelező vagy fize-
tés nélküli szabadság elrende-
léséről is dönthet a cég felső 
vezetése.  HBN

Előtérben az online ügyintézés  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Otthon tartják az időseket
A városházára boríték-
ban érkeznek a kérel-
mek, azok feldolgozá-
sát öt nap elteltével 
kezdik csak el.

KABA. Alig-alig közlekedtek 
hétfő délelőtt a kabai utcá-
kon; csupán a gyógyszertár 
előtt állt sor. Aki pedig egyik 
helyről a másikba el akart jut-
ni, leginkább autóval vagy ke-
rékpáron tette. – Óvatosság! 
– mondták a megkérdezettek, 
természetesen kellő távolsá-
got tartva a beszélgetés során. 
Válaszaik egy-két szavasak, 
érezni, tisztában vannak a ve-
szélyhelyzet súlyosságával.

Van „tartalék óvodájuk”
A közintézmények, így a pol-
gármesteri hivatal zárt ajtók 
mögött működik. A bejárat 
mellett kis asztalon fehér 
doboz, az ajtón tájékoztató a 
hivatal működési rendjéről. 
Néha azért ki-kijön egy-egy 
ügyintéző, beszél néhány 
mondatot azzal, akivel feltét-
lenül kell, majd megy vissza 
munkahelyére.

Szegi Emma polgármester 
is megérkezik, vele a város-
háza előtti tér egyik padjára 
ülve beszélgetünk. – Hajnal 
óta fenn vagyok, járom, járjuk 
a várost, szervezzük az óvin-
tézkedésekből következő 
életet – mondja, majd arra tér 
rá, hogy négyen vannak ka-
ranténban Kabán. Ketten ön-
kéntesben, ők Németország 
fertőzött területéről érkeztek 
haza, és a városban élők biz-
tonsága érdekében vállalták, 
hogy két hétig nem mozdul-
nak ki a számukra kijelölt in-
gatlanból. Ketten pedig ható-
sági karanténban vannak. Az 
ő ingatlanjuk kapujára kike-
rült a piros alapú figyelmezte-
tő tábla. Ők vírussal fertőzött 
emberekkel érintkezhettek az 
elmúlt napokban, ezért kell 
ingatlanukon belül maradni 
folyamatos orvosi ellenőrzés 
mellett két hétig.

– A 62 évesnél idősebb sze-
mélyeket megkérjük, hogy ne 
hagyják el az ingatlanjukat – 
folytatja az intézkedéseket a 
polgármester. – Akinek nincs 
olyan fiatalabb hozzátarto-
zója, aki be tud vásárolni, ott 

meg kell szervezni az élel-
mezésüket. Velük telefonon, 
illetve személyesen tartjuk a 
kapcsolatot. A polgármesteri 
hivatalban folyik a munka, 
csak éppen a személyes ügy-
félfogadás szünetel. Az ajtó 
elé kihelyezett dobozba dob-
ják be a borítékba helyezett 
kérelmeket, amelyek feldol-
gozása a bent dolgozók egész-
ségének védelme érdekében 
5 nap elteltével kezdődhet 
csak meg, ezért a lakosság tü-
relmét kértük. A bölcsődébe 
ma reggel hat, az óvodába tíz 
gyereket vittek. A bölcsődé-
seket két háromfős, az ovi-
sokat pedig négy csoportra 
osztottuk a fertőzésveszély 
kockázatának minimalizá-
lása miatt. Az egyik óvoda-
épületünket üresen hagytuk, 
ugyanis ha lesz fertőzött, a 
fertőtlenítés idejére oda tud 
költözni az intézmény. Fel-
függesztettük a sportcsar-
nok, a művelődési ház és a 
könyvtár működését. Folya-
matosan hívjuk fel a lakosság 
figyelmét, hogy akinek nem 
szükséges, ne mozduljon ki 
otthonról.  KOVÁCS ZSOLT

Pillanatkép Kabán hétfő délelőtt. Csupán a gyógyszertár előtt  volt több ember  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER
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Lapunkat 
rendszeresen 

szemlézi:

Látogasson el hírportálunkra!

Bezárások, szigorítások
Nem látogathatók 
az intézmények, és a 
hivatal sem kereshető 
fel személyesen.

DEBRECEN. A koronavírus-ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos 
március 16-i kormányzati in-
tézkedésekkel összhangban a 
debreceni önkormányzat úgy 
döntött, március 17-től egyet-
len önkormányzati fenntartá-
sú kulturális intézményt sem 
lehet látogatni – közölte hétfőn 
este a polgármesteri hivatal.

Ennek értelmében a Deb-
receni Művelődési Központ 
intézményei, a Csokonai Szín-
ház, a Vojtina Bábszínház, az 
Agóra Tudományos Élmény-
központ, a Déri Múzeum és a  
Modem kiállítóhelyei, a deb-
receni Ifjúsági Ház, a Kölcsey 
Központ, a Méliusz-könyvtár 
egységei és a Nagyerdei Kul-
túrpark sem állnak a polgárok 
rendelkezésére.

Az érintett kulturális in-
tézményekben működő civil 
szervezetek sem használhat-

ják az épületeket. Nem tart-
hatnak nyitva a debreceni 
vendéglátóipari egységek, 
szórakozóhelyek 15 óra után. 
Ennek betartását a polgármes-
teri hivatal dolgozói folyama-
tosan ellenőrzik.

A debreceni polgármesteri 
hivatalban az ügyfélfogadás va-
lamennyi épületben szünetel. 
Ügyintézés céljából csak azok 
léphetnek be, akiknek szemé-
lyes megjelenését jogszabály 
teszi kötelezővé. Minden más 
esetben az elektronikus vagy a 

telefonos kapcsolattartás mű-
ködhet (elérhetőségek: www.
debrecen.hu). Az ügyintézés 
folyamatának biztosítása érde-
kében mindkét épület (a Régi 
és az Új Városháza) bejáratánál 
iratgyűjtő ládában is elhelyez-
hetők írásbeli beadványok.

Az önkormányzat szerdától 
telefonos ügyfélközpontot fog 
működtetni, ahol megfelelő 
ismeretekkel rendelkező mun-
katársak fogadják majd a hívá-
sokat. Az intézkedések vissza-
vonásig érvényesek.  HBN

Tisztelet „Kossuth papjának”
Megkoszorúzták Köny-
ves Tóth Mihály emlék-
tábláját.
DEBRECEN. Az író és reformá-
tus lelkész Könyves Tóth Mi-
hály emlékét tisztelte meg 
koszorúzással a Debreceni 
Széchenyi Szobor Alapítvá-
nya a Széchenyi utcán. Köny-
ves Tóth rendkívül fontos 
szerepet töltött be a cívisvá-
ros életében. 

Tanulmányait a Debreceni 
Református Kollégiumban 
végezte. Később, a szabad-
ságharc kitörésekor lelkesítő 
beszédei olyan hatással vol-
tak a debreceni fiatalokra, 
hogy tömegesen álltak a hon-
védseregbe. Azonban nem 
csak szavakkal, tettekkel is 
bizonyította bátorságát, hi-
szen a frontra induló csapa-
toknál vállalt tábori lelkész-
séget. A fáma szerint a nép 

„aranyszájú pap”-ként vagy 
„Kossuth papja”-ként emle-
gette. Könyves Tóth életének 
kockáztatásával bátorította 
a harcolókat, és nyújtott lel-
ki támaszt a sebesülteknek, 
emellett az elesett hősök te-
metésében is segédkezett. 
Nagyra értékelte továbbá az 
iskolai tanítást, népszerűsí-
tette a reformkori oktatáspo-
litikai törekvéseket. 

Közkedvelt volt
Hazafias beszédei miatt 1849-
ben elfogták, s előbb kötél 
általi halálra ítélték, később 
büntetése húszévnyi várfog-
ságra módosult. Ebből am-
nesztiával szabadult, azon-
ban lelkészi s tanári állásától 
eltiltották, így a Debreceni 
Kollégium főiskolájának és az 
egyházközségnek volt a szám-
vevője, később ismét a cívis-
város lelkésze. Az elbeszélé-
sek alapján olyan közkedvelt 
volt, hogy a Nagytemplom 
megtelt hallgatóságával. Fe-
kete márványból készült sí-
remléke a Nagy erdei Közte-
metőben pihen.  HBN A most nyitott vidámpark egyelőre üres marad  FOTÓ: MTI/CZEGLÉDI ZSOLTHősiessége, munkája a cívisváros fontos pillére volt  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Fegyelmezettség jellemzi a cívisvárost
Bezártak az iskolák, 
óvodák, nincsenek már 
rendezvények, de az 
élet megy tovább.

DEBRECEN. A koronavírussal 
kapcsolatban percről percre 
újabb és újabb rendelkezések 
születnek, amik jól megszo-
kott napi rutinjainkra is ha-
tással vannak amellett, hogy 
egy világjárvány lelkileg is 
igen megterhelő.

Összeszedettség
Ragyogó napsütés kísérte 
március idusának és a hét első 
napjának reggelét. Az embe-
rek ugyanúgy munkába igye-
keztek, mint ahogyan pénte-
ken is tették, azonban sorban 
állókra lehettünk figyelme-
sek gyógyszertárak, bankok 
és posták előtt, voltak, akik 
maszkban és kesztyűben si-
ettek tova. A vírus elérte az 
országot, ezzel együtt pedig 
a cívisvárost is: ott van már a 
mindennapi ügyek intézése-
kor, kicsit talán a tavaszi nap-
sütésben is. 

Tettünk egy kört a belvá-
rosban, és úgy tapasztaltuk, 
Debrecen példamutató fe-
gyelemről tesz tanúbizonysá-
got. A sorokban türelmesen 
várakoznak az emberek, a 
posta előtt egy úr megkér-
dezte a mögötte várakozó 
hölgyet, hogy siet-e, mert ha 
igen, előre engedi. Sokszor 

mondják, nincs már ember-
ség, nincs előzékenység a vi-
lágban. Azonban vannak még 
jó dolgok és apró figyelmes-
ségek, városunkban sincs ez 
másképp.

Ügyintézés, ugyanúgy
Sétánkról készült panorá-
mánk a Dósa nádor tértől in-
dult: itt a munkálatok ugyan-
úgy, folyamatosan haladnak. 
A főtér felé véve az irányt 
egy patika előtt várakozó em-
bereket láthattunk, három 
hölgyön maszk. Jókedvűek 
voltak, és kérdésünkre, so-
kat kell-e várakozni így, hogy 
csak annyi ember lehet benn 
a patikában, ahány eladó is 
van, azt mondták egyáltalán 
nem, gyorsan halad a sor. 
A főtérre kiérve sem keve-
sebb, sem több ember nem 
volt a megszokott kora dél-
előtti órákhoz képest. Talán 
csak több lett az arcot takaró 
maszk. 

Egy bank előtt is emberek áll-
dogáltak, várták, hogy az ügy-
intéző – aki maszkban és kesz-
tyűben dolgozott – kiszóljon, 
az ő sorszámuk következik. A 
várakozók nem tűntek ideges-
nek, teljes nyugalom tükröző-
dött az arcokon. Az ügyintézés 
nem haladt lassabban, csak 
már nem bent, hanem kint volt 
szükség a várakozásra. A téma 
viszont, elhaladva a beszélge-
tő ember mellett, szinte egytől 
egyig ugyanaz: mondatfosz-

lányok az iskolák bezárásáról, 
vagy a boltok nyitva tartásáról. 
Tagadhatatlan, mindenkit az 
érdekel, mi lesz holnap, ho-
gyan tovább. 

Erő, győzelem, remény
A Nagytemplom előtt a virág-
ágyásban ott vannak nem-
zeti ünnepünk kicsi zászlói 
piros-fehér-zöld színben. A 
piros az erőt szimbolizálja, 
ami egész történelmünket 
áthatotta már a kezdetektől 
fogva. Most sem lesz ez más-
képp, mindannyian igyek-
szünk védeni egymást, a fia-
talabbaknak az idősebbekért 
kell erősebbeknek lenniük, 
az országnak a lakosságért. 
A fehér a hűség jele, nyugal-
mat, tisztaságot sugároz, erre 
pedig nagy szükség van mos-
tanában. Vallásos jelentése 
alapján a Szentlélek mindent 
átható jelene és hűsége az 
élőkhöz. A tiszta lélek, a fehér 
galamb, győzelem a halál fe-
lett. A zöld pedig a reményé. 
Kicsit a tavaszé, a természet 
újjáéledését szimbolizálja. E 
három szín összetartozásunk 

egyik fontos jelképe. És talán 
most kicsit még ennél is több.

Főleg idősebbek
Rövid utazásunk a Csapó ut-
cán folytatódott: itt a mun-
kálatok miatt élénkebb lett a 
gyalogosforgalom pár héttel 
ezelőtt. A lassabb haladás 
lehetőséget adott arra, hogy 
jobban megnézzük, milyen 
korosztály halad el az építke-
zés mellett: főleg szépkorúak 
sétáltak itt, maszk és kesztyű 
nélkül. A vírus rájuk jelenti a 
legnagyobb veszélyt, mégis 
még inkább a fiatalabbak ta-
karják arcukat. – Csak a pati-
káig jöttem el, utána megyek 
is haza. A keresztlányom 
autóval segíti a bevásárlást. 
Maszkom nincs, a sálamat te-
szem az arcom elé – mondta 
a Naplónak a 70 éves Varga 
Sándorné, akit arról kérdez-
tünk, miért jött ki az utcára, a 
többi ember közé. 

A Nagypiacra érve ugyan-
az a hangulat fogadott, mint 
eddig is, sok-sok vásárlóval. 
Itt is főleg idősebbek válogat-
tak a kofák portékái között. 
Az egyik árus azt mondta la-
punknak, ő még nem tapasz-
talt a „pánikhangulatból” 
semmit: a vásárlók ugyanany-
nyian vannak, mint eddig és 
ugyanannyit is vesznek min-
denből, se többet, se keveseb-

bet. A Csapó utcai bevásárló-
központban sem állt meg az 
élet, annyian voltak, mint egy 
átlagos hétfő délelőtt, a moz-
gólépcső mellett azonban 
kézfertőtlenítő mutatja, hogy 
valami megváltozott. 

Ellentét
A zöld ruhás postások is 
folytatják a kézbesítéseket. 
– Elkezdtek félni az embe-
rek, sokan kérdezik, lesz-e 
maszkunk. Kapott a posta 
maszkot, kesztyűt és kézfer-
tőtlenítőt is, ez utóbbit már 
akkor, amikor megjelent a 
vírus – mondta egyikük. Hoz-
zátette, az idősebb korosz-
tálynál érzékelhetőbb inkább 
az aggódás a kialakult hely-
zet miatt, a fiataloknál pedig 
kevésbé. A fegyelmezettség 
tehát megvan a városban, az 
elővigyázatosság mértéke 
azonban mintha ellentétben 
lenne a cselekedetekkel. Az 
interneten egy-egy korona-
vírusos cikk alatt megany-
nyi hozzászólás olvasható, 
közösségi oldalak indítottak 
kampányokat az otthonmara-
dás érdekében, sokan kérték 
a tanintézmények bezárását, 
de mégis: az idősebbek az 
utcán sétálnak, a gyerekek a 
gyógyszertárak előtt állnak 
sorban szüleikkel. A pánik 
nem megoldás, a lehető leg-
rosszabb ilyen helyzetben, 
az elővigyázatosság azonban 
fontos.  LASZKÁCS DENISE

Egyre többen várakoznak maszkban a gyógyszertárak előtt  FOTÓK: MATEY ISTVÁN

A postai ügyintézés is változott a járvány miatt A fiatal külföldi lányok számára is fontos a megelőzés
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Négy helyen is ünnepeltek Acsádon
A nyírségi település 
szépen példázta, mi-
ként lehet ünnepelni a 
jelenlegi, korlátozások-
kal teli világunkban.

NYÍRACSÁD. A nyírségi telepü-
lésen sok-sok évtizedre nyú-
lik vissza a március 15-ei fő-
téri koszorúzás hagyománya 
a Petőfi-szobornál. Már ak-
kor is közös ünnepségen vett 
részt az iskola, amikor a kora 
tavaszi ünnep még koránt-
sem volt munkaszüneti nap. 
Március idusa és a koszorúzás 
szinte belevésődött a helyiek 
tudatába, szinte várja min-
denki, mikor vonul az iskola, 
idézve a márciusi ifjakat és a 
lelkesedést.

Idén a rendkívüli járvány-
helyzet teljesen átírta a for-
gatókönyvet. A közös iskolai 
ünnepség elmaradt ugyan, de 
a Szent Piroska Görögkatoli-
kus Általános Iskola tanárai 
és diákjai megtalálták a mód-
ját, hogy tiszteleghessenek a 
márciusi ifjak emléke előtt. A 
megemlékezések kis közös-
ségekben, az osztályfőnökök 
vezetésével zajlottak. Voltak, 
akik az előző évi műsorról ké-
szült filmet vetítették le a di-
gitális tábla segítségével, több 
osztály kis csoportokban láto-
gatott ki a térre, s helyezett 
el koszorút vagy egy-egy szál 
virágot a Petőfi-szobornál. A 

járványhelyzet miatt rendkí-
vül szokatlan megemlékezé-
sen szívet melengető élmény 
volt a járókelőknek is, ahogy 

egy-egy alsó tagozatos osz-
tály diákjai szavalták a Nem-
zeti dal első versszakát a nagy 
költő szobra előtt.

Huszárokkal találkoztak
Az Akácliget Óvoda kis lakói 
már napokkal az ünnep előtt 
lázasan készültek a Petőfi Sán-
dorral való jelképes találko-
zásra. A legkisebbek kokárdát, 
a nagyobbak nemzeti színű 
zászlót festettek, de volt olyan 
csoport, ahol papírhuszárokat 
hajtogattak a szorgos kis ke-
zek. Az ovisok saját munkáju-
kat kezükben tartva vonultak 
a település főterére, ahol cso-
portonként helyezték el azo-
kat a Petőfi-szobor körül. Idén 
először különleges élményben 
is volt része a gyerekeknek, 
hisz Koleszár Árpád mint kor-
hű ruhába öltözött lovas hu-
szár érkezett hozzájuk, akit 
Piránszki Alexandra személyé-

ben szintén korabeli viseletbe 
öltözött leány várt a téren.

Az óvó nénik elmagya-
rázták a gyerekeknek, kiket 
jelképeznek a vendégek, 
az ovisok pedig megnevez-
ték, sőt meg is érinthették 
a huszár és a „menyecske” 
ruhadarabjait, egészen kö-
zelről, de azért biztonságos 
távolságról szemlélhet-
ték meg a ló testrészeit. A 
szemfülesebbek pedig ész-
revették a nyereghez csatolt 
magyar címert és a nemzeti 
színű szalagot is. A legbát-
rabbak még a súlyos kardot 
is a kezükbe vehették. Pó-
sán Ferencné óvodavezető 
elmondta, hogy a látvány 
segítségével az érzelmekre 

hatva könnyebben vésődik 
be a gyerekek emlékezetébe 
az élmény. A március 15-ei 
megemlékezés szoros része 
a hazafias nevelésnek, a ma-
gyarságtudat kialakításának 
és erősítésének is.

Március 15-én délután a 
járványhelyzetre való te-
kintettel egymástól tisztes 
távolságban, mintegy két-
tucatnyi érdeklődő várta a 
hagyományőrző huszárokat 
a település főterén álló Pe-
tőfi-szobornál Nyíracsádon. 
A Kassai Lovasíjász Iskola 
Bodnár törzsének helyi tag-
jai által néhány éve kezde-
ményezett rendezvény célja 
a megemlékezés mellett a 
korabeli katonai ruházat, 
fegyverzet bemutatása és 
a tiszteletadás volt. Szűcs 
Ákos hegedűszóval várta a 
huszárokat, majd a Himnusz 
közös éneklését követően 
Piránszki Nándor szavalatát 
hallgatták meg a térre látoga-
tók. Komor Csaba református 
lelkipásztor a 95. zsoltár 1–7. 
versét olvasta fel, mely isten-
dicséretre buzdít, majd így 
szólt az egybegyűltekhez: – 
Olyan hősökre emlékezünk a 
mai napon, akik meg merték 
szólítani az Istent, akik hit-
tek benne olyan vészterhes 
időben is, amikor a nemzet 
szabadságának léte volt a tét 
– fogalmazott a lelkipásztor. 
Ezt követően díszsortűzzel 
és ágyúdörgéssel tisztelegtek 
a hősök emléke előtt. A tér 
másik oldalára vonulva a Lé-
lekmadár című világháborús 
emlékműnél Eiben Tamás 
római katolikus plébániai 
kormányzó gondolatai után 
mécsest gyújtottak a tisztele-
tadás jeleként.  
 KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Koleszár Tímea, Törős Attila, Horváth Noel, Koleszár Ferenc, Koleszár Árpád, Komor Csaba és Eiben Tamás (balról jobbra) az ünnepségen   FOTÓK: K.Z.E.

Csendes települési ünnep
A járványhelyzet miatt bekö-
vetkezett rendkívüli állapot 
miatt a nyírségi településen 
is elmaradt a községi műsor 
és a közös főtéri koszorúzás 
is. A község képéhez elvá-
laszthatatlanul hozzátartozó 
Petőfi-szobor azonban nem 
maradt árván idén sem.

A szokásosnál jóval csen-
desebben ugyan, de az ün-
neplők megtalálták a módját, 
hogy leróhassák kegyeletüket 
a forradalom és szabadság-
harc hőseinek emléke előtt. 

Március 13-án reggel elsőként 
dr. Nagy János polgármester 
helyezte el a település ön-
kormányzatának koszorúját 
a költő szobránál. A délelőtt 
folyamán a képviselő-testület 
nevében Bródi Róbert alpol-
gármester és Szórádi Sándor 
képviselő, az általános iskola 
képviseletében Garda László 
igazgató, valamint Czirják-
né Szabó Katalin és Gnáj Fe-
rencné igazgatóhelyettesek 
helyezték el az emlékezés ko-
szorúját a szobor előtt.

A 7. b osztályosok a tavaly általuk előadott műsorból készített filmet 
nézték meg

Látogasson el hírportálunkra!

Nem maradt el a koszorúzás sem
LÉTAVÉRTES. A közegészség-
ügy érdekében érvénybe lép-
tetett kormányzati előírások-
nak megfelelően a tervezett 
városi ünnepségek, iskolai 
megemlékezések módosul-
tak, illetve elmaradtak a határ 
menti kisvárosban is.

Az Arany János Általános 
Iskola negyedikesei hosz-
szú időn át készültek ünnepi 
műsorukkal. A pedagógusok, 
tanulók lelkiismeretes felké-
szülése nem volt hiábavaló. 
Március 13-án ugyan nem 
állhattak színpadra az iskola 

és a város közönsége előtt, 
de videófelvétel készült, ami 
elérhető a közösségi megosz-
tókon.

Önkormányzat, egyházak
Nem maradt el Kossuth La-
jos és Irinyi János szobrának 

koszorúzása sem. Az önkor-
mányzat, intézmények, egy-
házak, fegyveres testületek, 
civil közösségek szűk körben, 
néma főhajtással emlékeztek 
a 172 évvel ezelőtti forrada-
lom és szabadságharc hősei-
re.  TURÓCZI BARNABÁS

WWW.HAON.HU

Amennyiben teheti, intézze előfizetését otthonról!
Készpénzes vagy csekkes fizetésmód helyett könnyedén áttérhet banki átutalásra!
Ha van online banki elérhetősége, megyei napilap előfizetési díját fizetheti kényelmesen otthonról is!
Online vagy mobil banki átutalásnál az alábbiak szerint járhat el:
• a 10300002-20108698-49020047-es bankszámlaszámra utalja 
• az előfizetési díjat, a közlemény rovatban kérjük, feltétlen tüntesse fel előfizetői kódját – ez 

a készpénzes számla vagy a csekk jobb felső sarkában található - vagy a számla sorszámát, esetleg 
az előfizető nevét és a pontos címét.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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Röviden

Osztályonként 
emlékeztek a diákok
POCSAJ, ESZTÁR. A március 15-ei 
eseményekre idén nem köz-
ségi és iskolai szinten, hanem 
osztálytermekben emlékez-
tek a pocsaji és az esztári isko-
lákban. Az ünnepi műsorról 
videófelvételt készítettek, és 
az osztályokban levetítették, 
így idézték fel a 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
eseményeit.  NKM

Tornaterem mellé 
tornacsarnok
EBES. Nagy álma a falunak egy 
tornacsarnok. Van ugyan tor-
naterme az iskolának, de az 
kisméretű. A többfunkciós, 
községi nagyrendezvények 
megtartására is alkalmas csar-
nokot az iskola szomszéd-
ságában lévő telken kívánja 
felépíteni a település önkor-
mányzata. A telekhez vásár-
lás útján jutott Ebes.  HBN

Biztonságosabban 
a vasútállomásra
EBES. Folyamatosan zajlik a 
100-as vasúti fővonal Püspök-
ladány és Debrecen közötti 
szakaszának korszerűsítése, 
és ezzel együtt az ebesi vasút-
állomás átépítése. Épül a sínek 
falutól távolabbi oldalán lévő 
vasútállomás biztonságos meg-
közelítését szolgáló gyalogos- 
és kerékpáros-aluljáró.  HBN

Vasúti élménypark 
a 4-es főút mellett
EBES. Ez év végéig kell elkészül-
nie a vasúti élményparknak, 
amely egy vállalkozó pályázati 
támogatással megvalósuló pro-
jektje Ebes és a 4-es főút közöt-
ti területen. Amennyiben nem 
készül el az élménypark, az 
önkormányzat a nettó eladási 
áron visszavásárolja a területet 
a vállalkozótól – válaszolta kér-
désünkre Szabóné Karsai Mária 
polgármester.  HBN

A koronavírus- 
veszély miatt nem

DEBRECEN. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Lovas és Huszár Hagyo-
mányőrző Sport és Kultu-
rális Egyesület életében az 
idén fordult elő először, hogy 
március 15-ei debreceni ün-
nepségen nem vonultak fel 
lovaikon, díszes egyenruhá-
jukban. Mint azt Szoboszlai 
Endre, a huszárok krónikása 
tájékoztatójában írta, huszár-
hagyomány-őrzőként mindig 
szép nap nekik is a március 
tizenötödike.  HBN

Aliman Renáta is szerepelt  
 FOTÓ: N. K. M.

Szoboszlai Endre  
 FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Volt és jelenlegi diákok is szerepeltek
A koronavírus-járvány 
miatt kialakult helyzet-
ben sem maradtak el az 
ünnepi események; sok-
féleképpen emlékeztek.

HAJDÚ-BIHAR. Szűk körben 
zajlott péntek délelőtt Csök-
mőn a megemlékezés. Mivel 
a vírushelyzetre tekintettel 
a héten a községi megemlé-
kezést lefújták a szervezők, 
Nagy Tibor polgármester 
egyedül készült koszorúzni. 
A Faluház dolgozói azonban 
úgy döntöttek, vele tarta-
nak. Szabó Gyula reformá-
tus lelkész is csatlakozott 
a kis társasághoz, és még a 
tizenkét pontot is felolvasta. 
Menet közben spontán még 
csatlakozott hozzájuk az is-
kola igazgatónője, a művé-
szeti iskola egyik tanára és 
a népdalkör vezetője. Nagy 
Tibor polgármester a jelen-
lévőkkel koszorút helyezett 
el a Kossuth- és a Petőfi-szo-
bornál, valamint a szabad-
ságharc hőseinek emléket ál-
lító kopjafánál. Közben Nagy 
Elemérné népdalkörvezető a 
lelkésszel közösen énekelt. 
A hirtelen kialakult miniün-
nepség végére megérkezett 
egy óvodai csoport is. A gye-
rekek az óvó nénik irányítá-
sával énekeltek, és kis nem-
zeti zászlókat helyeztek el a 
Kossuth-szobor köré.

Néma főhajtással
Hajdúdorogon a világjárvány 
okozta rendkívüli helyzet mi-
att a városi ünnepség ugyan 
elmaradt, az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 
eseményeit megelevenítő 

műsort azonban zárt ajtók 
mögött, videófelvétel for-
májában örökítették meg az 
utókor számára a Móra Fe-
renc Általános Iskola és AMI 
dísztermében. Az „Arra valók 
a jók, hogy egyetértsenek…” 
elnevezésű iskolai ünnepsé-
gen a szabadság jelentőségét, 
a kávéházi ifjak tetteit, a már-
ciusi ifjak és nők szerepét a 
magyar forradalomban, vala-
mint a rendíthetetlen hazafi-
ak és a hős vitézek megidé-
zésén át kísérhették nyomon 
1848 eseményeit. A Móra-is-
kola volt és jelenlegi diákjai-
nak, tanárainak előadásában 
színpadra vitt történelmi em-

lékezet egyediségét az a hár-
mas egység adta, amely segít-
ségével átélhettük az európai 
népek közel azonos időben 
történő megmozdulását a 
szabadságért, függetlensé-
gért. – mondta el lapunknak 
az ünnepi műsor koordináto-
ra, intézményvezető-helyet-
tes Mislovics Andrea.

Csendes főhajtással emlé-
keztek Hajdúsámsonban is az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharcra a Petőfi-szobor-
nál. „…A magyar vér oly nagy 
értéke Európának és a sza-
badságnak, hogy óvnunk kell 
minden cseppjét. A legázolt, 
bilincsbe vert Magyarország 

többet tett a szabadságért és 
igazságért, mint bármely nép 
a világon. Csak úgy marad-
hatunk hívek Magyarország-
hoz, ha soha és sehol el nem 
áruljuk azt, amiért a magyar 
harcosok életüket adták” – 
idézve Antal Szabolcs polgár-
mester gondolait, melyet a 
város online portálján osztott 
meg. A II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
AMI alsós pedagógusai által 
rendezett, és az alsós diákok 
által előadott ünnepi műsort 
videófelvételen nézhették 
meg.

Körösszegapátiban a márci-
us 15-i ünnepség a legkisebb 

nyilvánosság előtt zajlott. Az 
iskolában osztálykeretek kö-
zött méltatták a forradalom 
és  szabadságharc eseményeit. 
Körösszegapáti és Körmösd-
puszta lakóinak nevében az 
eddigi hagyományoktól elté-
rően, a kialakult veszélyhely-
zetre tekintettel, rendhagyó 
módon Tarsoly Attila, a tele-
pülés polgármestere néma 
főhajtással megkoszorúzta az 
önkormányzat falán elhelye-
zett emléktáblát.  BKA, MA, DM, VJ

Hajdúdorogon színpadi játékkal emlékeztek az 1848-as forradalom hőseire, a szabadságharcosok hőstetteire  FOTÓ: MISKA ANDREA

Sulirádión át hangzott 
el az ünnepi műsor
A Szent Mihály-isko-
lások és óvodások is 
megemlékeztek 1848 
hőseiről.

NYÍRADONY. Bár a korona-
vírus fenyegetése miatt 
nemcsak a városi, hanem 
az iskolai ünnepségek is el-
maradtak, mégis kreatívan 
oldották meg az oktatási 
intézmény dolgozói és diák-
jai, hogy sikerüljön együtt 
emlékezni nemzeti hőse-
inkre.

Péntek reggel az iskola 
kutató történész tanára To-
por István emlékezett meg 
méltóképpen a történelmi 
eseményekről a sulirádión 
keresztül, s az ünnepi mű-
sorban szereplő negyedik 
osztályosok részleteket ad-
tak elő elmaradt műsoruk-
ból mikrofonon át. Az in-
tézmény ovisai felvonultak 
az utcán, s nemzeti zászló-
ikkal, virágaikkal hirdették 
az utca emberének, hogy 
emlékeznek a hősökre.

A Szent Mihály Görög-
katolikus Általános Isko-
la negyedik osztályosai és 
szüleik legnagyobb bána-
tára az ünnepség elmaradt. 
Az „Arra születtünk” című 
ünnepi megemlékezés nem 
mindennapira sikeredett a 
felkészítő tanárok (Bordás-
né Kedves Irén, Csepeliné 
Győri Irén és Szabóné Polyák 
Mária) szerint, s bizonyára a 
helyiek számára is meglepe-
tést okozott volna. – A Kép-
zelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról című musical 
zenéit ötvöztük a forradalmi 
dalokkal, versekkel és moz-
gással. A pilisborosjenői mű-
vészeti iskolától vettük át a 
forgatókönyvet, s saját szá-
jízünk szerint gyúrtuk át: 
saját zenei alappal, egyedi 
koreográfiákkal szerettünk 
volna a közönség elé állni. 
A gyerekek számára volt a 
legnagyobb csalódás, hogy 
amit annyi időn keresztül 
gyakoroltak, végül nem mu-
tathatják meg még szüleik-
nek sem.  MOLNÁR CSILLA

Az ötödik osztályosok nemzeti színű virágokat készítettek az ünnepre
 FOTÓ: MOLNÁR CSILLA

Ünnepi műsor felvételről
Rögzítették a főpróbát, 
s másnap levetítették 
azt a diákoknak.
NÁDUDVAR. A Kövy Sándor 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 7. évfolya-
mos tanulói „Oh, szabadság, 
hadd nézzünk szemedbe!” 
című előadásukat csütörtöki 
„főpróbájukon” adták elő kö-
zönség nélkül a művelődési 
házban.

Mivel a március 13-ára ter-
vezett előadás a száz fő fe-
letti létszám miatt elmaradt, 
a műsort – amely a szintén 
elmaradt, március 15-ei ün-
nepi műsor részét képezték 
volna – felvették videóra, s 
azt nézhették meg diáktársa-
ik évfolyamonként, száz fő 
alatti csoportokban az iskolá-
ban. Így a több heti próba sem 

veszett kárba, és a biztonsági 
előírásoknak is maximálisan 
meg tudtak felelni.

Mivel a városi ünnepség-
re szánt előadásról van szó, 
ezért március 15-e 16 órától a 

műsor felvétele látható volt 
a Nádudvar város hivatalos 
YouTube-oldalán. Így min-
den érdeklődő számára látha-
tóvá válik az iskolások műso-
ra.  MARJÁN LÁSZLÓ

A felekezetekhez is szóltak
Sigér Dóra Téglási 
Teátrista Petőfi Sándor 
versének szavalatával 
közreműködött.

TÉGLÁS. A város önkormányzata 
március 15-én délelőtt a refor-
mátus templomkertben lévő 
Történelmi Kopjafánál koszo-
rúzással emlékezett az 1848-as 

forradalom és szabadságharc-
ra. A rövid, méltóságteljes tisz-
teletadást megelőzte 10 órától 
a téglási történelmi egyházak 
és közösségek felekezetenként 
templomaikban való megem-
lékezése. 11 órától a templom-
kertben koszorút helyeztek 
el az önkormányzat, a képvi-
selő-testület, a polgármesteri 
hivatal, a történelmi egyházak, 
az intézmények, pártok és ci-
vil szervezetek, egyesületek 
képviselői. Szabó Csaba pol-
gármester ünnepi beszédben 
a márciusi ifjak példáján az 
összefogást hangsúlyozta, a 
város jövője érdekében a ki-
hívásokkal való szembenézés 
fontosságára hívta fel a figyel-
met.  KEREKES-BÍRÓ ÉVA

Családi életképet mutattak be a diákok  FOTÓ: MARJÁN LÁSZLÓ

Közösen koszorúztak a város vezetői  FOTÓ: KEREKES-BÍRÓ ÉVA

Látogasson el hírportálunkra!
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A lakáspiacot is alaposan 
átalakítja a koronavírus
Hosszú távú bérbe-
adásban gondolkodnak 
inkább az ingatlantu-
lajdonosok.

INGATLANPIAC. A járvány ha-
tása gyorsan begyűrűzött a 
mindennapokba. A lakáspia-
con nem állt meg az élet, de 
alapvető változásokat hozott 
az új helyzet. A személyes ta-
pasztalatszerzés helyett még 
inkább felértékelődik a valós 
és részletes információkat 
tartalmazó online hirdetések 
szerepe. Balogh László in-
gatlanpiaci szakértő szerint 
a vevők egyre tudatosabban, 
az elérhető információk és 
képek alapos áttekintése után 
választanak majd ki egy-egy 
lakást. 

Felszálló ágban a kínálat
Az ingatlanközvetítők sze-
repe is felértékelődhet a kö-
vetkező időszakban, mivel a 
segítségükkel már csak valódi 
eladási vagy vételi szándék 
esetén működnek együtt a 
tulajdonosok vagy a vevője-
löltek. „Arra számítunk, hogy 
sok tulajdonos és vevőjelölt 
nem feltétlenül akar minden 
lehetséges partnerrel köz-
vetlenül tárgyalni, hanem az 
eddiginél nagyobb arányban 
bízhatnak meg közvetítőket, 
és a segítségükkel az eddigi-
nél több üzlet jöhet létre” – 
tette hozzá a szakember. 

A legfrissebb adatok szerint 
ugyanis a kereslet az elmúlt 
hetekben visszaesett, de a 

kínálat bővült. Ez jellemzi a 
Dunán inneni területek in-
gatlanpiacát. Március első két 
hetében a magánszemélyek 
3,7 százalékkal több eladó la-
káshirdetést adtak fel, mint 
az azt megelőző időszakban. 
Az idén eltelt két és fél hó-
napban is bővült a kínálat a 
múlt év azonos időszakához 
viszonyítva. 

Összességében az látszik, 
hogy az idén megnőtt a pia-
con frissen megjelent eladó 
lakások száma. A vevők nagy 
lehetőséget kapnak ezzel. Je-
lentősebb árleszállítás a teljes 
piacot nézve nem várható, 
ugyanakkor a korábbi évek-

hez képest sokkal gyakoribbá 
válhatnak az alkalmi vételek. 
Valamint a vásárlók többet 
alkudhatnak a tulajdonosok 
által megszabott árból, hi-
szen aki valóban értékesíteni 
szeretné ingatlanát, az most 
10-15 százalékkal kevesebb 
vevőre hagyatkozhat, mint a 
veszélyhelyzet előtt. 

Új forgatókönyvek
Az albérletpiacon pedig a 
lakáshotelek iránti kereslet 
lanyhulása hozhat komo-
lyabb változást. A koronaví-
rus-járványnak egyik, már 
most látható hatása, hogy az 
idegenforgalomban komoly 

visszaesés jöhet. Ez pedig az 
elmúlt években a rövid távú 
kiadásra szánt ingatlanok, 
vagyis a lakáshotelek tulaj-
donosait érinti. Körükben 
még nincs eladási pánik, ez 
jelenleg még nem is lenne in-
dokolt. 

A külföldi turisták számá-
nak visszaesése miatt a hosz-
szabb távra kiadó lakásoknál 
lehet kínálatbővülés. Az el-
múlt két hétben a magánsze-
mélyek és közvetítők több 
mint 4 százalékkal több lakást 
hirdettek meg kiadásra, mint 
az azt megelőző két hétben. 

ÉM/SZANISZLÓ BÁLINT 
balint.szaniszlo@eszak.hu

Felértékelődnek a képes és részletes információkat tartalmazó lakáshirdetések  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Bevallás: nincs szükség 
a személyes jelenlétre
Egy hónappal tovább, 
április 15-éig lehet kérni 
az szja-bevallási terve-
zetek postázását.

BUDAPEST. Április 15-éig kér-
hető a személyijövedelem-
adó-bevallási (szja) tervezetek 
postázása – közölte a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV). 

Elkészültek a tervezetek
Az ügyfélkapuval nem ren-
delkezők – a kormány által 
2020. március 11-én elrendelt 
veszélyhelyzet miatt – egy 
hónappal tovább vehetik 
igénybe a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal szolgáltatását.

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) arról tájékozta-
tott, hogy a hatóság elkészí-
tette a több mint 5,5 millió 
szja-bevallási tervezetet, és 
elektronikusan elérhetővé 
tette azokat eSZJA felületén. 

Hangsúlyozták, az ügyfél-
szolgálaton nem kell szemé-
lyesen megjelenni, hogy az 
adózó hozzájusson a nyom-
tatott bevallási tervezetéhez. 

Több lehetőség közül is 
választhatnak, hogy postán 
kapják meg a tervezetet. Kér-
hetik SMS-ben a 06-30/344-
4304-es telefonszámon, a 
NAV honlapján elérhető űr-
lapon, levélben, formanyom-
tatványon (BEVTERVK), illet-
ve az 1819-es telefonszámon. 

Az adóhatóság kiemelte, 
elektronikusan a NAV hon-
lapjáról már elérhetők a ter-
vezetek. 

Az eSZJA programon ke-
resztül az ügyfélkapuval ren-
delkezők akár okostelefonon 
vagy tableten is megnézhe-
tik, és ha szükséges, ezeken 
az eszközökön szerkeszthetik 
is az szja-bevallást. 

Automatikusan bevallás lesz
A magánszemélyeknek, a ta-
valy egész évben katás vagy 
evás egyéni vállalkozóknak, 
akiknek volt munkahelyük, 
és kaptak munkabért a be-
vallási tervezetük automa-
tikusan bevallássá válik, ha 
önállóan nem nyújtanak be 
szja-bevallást május 20-áig - 
tájékoztatott a NAV.  ÉM/SZB

Ez már régen a múlté  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

A fogyasztók legyenek 
kiemelten tudatosak!
BUDAPEST. A fogyasztók le-
gyenek kiemelten tudatosak, 
álljanak ki magukért és má-
sokért, merjenek panaszkod-
ni – hívta fel a figyelmet az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) fogyasz-
tóvédelemért felelős helyet-
tes államtitkára a fogyasztó-
védelmi világnap alkalmából.

Keszthelyi Nikoletta hoz-
zátette: március 15-e a fo-
gyasztóvédelem világnapja is 
Magyarországon, a fogyasztó-
védelmi jogalkotásért és stra-
tégiai, szakmai irányításért 
felelős tárca folyamatos jelen-
léttel, célzott ellenőrzésekkel 
védi a magyar családokat, a 
jogkövető vállalkozásokat. 

A koronavírus miatti megté-
vesztéseket is büntetik. A két 
hete indított ellenőrzéseken 
tisztítószereket, szolgáltatá-
sokat, tartós élelmiszereket 
vizsgálnak – mondta. Sokkal 
hatékonyabb munkát tudnak 
végezni akkor, ha azok a vá-
sárlók, akiket érdeksérelem 
ér, megkeresik a fogyasztóvé-
delem megfelelő szervezetét.

Hibás feltüntetések
A szaktárca tervezi, hogy az 
eddigieknél egyértelműbbé 
teszi a jótállási szabályokat, 
mivel adataik szerint a keres-
kedők 45 százaléka hibásan 
tünteti fel a jótállás, szavatos-
ság szabályait.  MTI

Csökkent az építőipar termelése
Legjobban a speciális 
szaképítés termelése 
esett vissza.
BUDAPEST. Januárban 2,5 szá-
zalékkal csökkent az építőipa-
ri termelés volumene a nyers 
adatok szerint az egy évvel 
korábbihoz képest – jelentette 
hétfőn a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH). 2018 márciusa 
óta nem volt példa az épí-
tőipari termelés csökkenésé-
re éves összevetésben. 

Az épületek építése a de-
cemberi 11,3 százalék után 
4,4 százalékkal csökkent ja-
nuárban, az egyéb építmé-
nyek építése 1,5 százalékkal 
nőtt, lényegesen lassabban a 
decemberi 22,2 százaléknál. 

A szezonálisan és munkanap-
hatással kiigazított indexek 
alapján az építőipar termelé-
se a decemberihez mérten 0,9 
százalékkal emelkedett.

Magas volt a bázis
Az építőipari ágazatokat te-
kintve a magasépítési mun-
kákban 0,8 százalékos, a 
mély építésben 1 százalékos 
volt a csökkenés mértéke ta-
valy januárhoz viszonyítva, 
de legjobban a speciális szak-
építés termelése esett vissza, 
4 százalékkal. 

A megkötött új szerződé-
sek volumene 8,2 százalék-
kal emelkedett, ezen belül 
az épületek építésére kötött 
szerződéseké 13,8 százalék-

kal nagyobb, az egyéb épít-
mények építésére vonatkozó-

ké 22 százalékkal kisebb volt 
az egy évvel korábbinál.  MTI

Nincs ok pánikra  FOTÓ: MW

Nő a fizetési kártyák 
külföldi használata
Az érintőkártyák szá-
mának töretlen emel-
kedése folytatódott. 
BUDAPEST. A pénzforgalmi inf-
rastruktúra fejlődése révén 
tovább folytatódott az érin-
téses technológia térhódítá-
sa: az érintőkártyák aránya 
a múlt év végén az összes 
fizetési kártyán belül elérte 
a 85 százalékot, az érintéses 
fizetést lehetővé tevő termi-
nálok aránya pedig az összes 
készüléken belül meghaladta 
a 89 százalékot. A tavalyi év 
egészét tekintve a tranzakci-
ók száma 18 százalékkal, az 
értéke 21 százalékkal haladta 
meg az előző évit. A belföldön 
és fizikai elfogadóhelyeken 
lebonyolított vásárlási tranz-

akciók mellett egyre jelentő-
sebb a külföldi és internetes 
vásárlások szerepe is – állapí-
totta meg a fizetési kártyákról 
készített hétfőn megjelent 
elemzésében a Magyar Nem-
zeti Bank (MNB).

 
Betéti kártyák a csúcson
A belföldi kibocsátású fizeté-
si kártyák száma az év végén 
megközelítette a 9,4 milliót, 
ami 1,4 százalékkal több az 
egy évvel korábbinál. A betéti 
kártyák közel 160 ezres nö-
vekedéséhez a hitelkártyák 
mintegy 22 ezres csökkenése 
társult az év egészét tekintve. 
Az érintőkártyák számának 
töretlen emelkedése a negye-
dik negyedévben is folytató-
dott.  MTI

Továbbra is zuhanóban 
a kőolaj világpiaci ára 
A csökkenésben jelen-
tős szerepe van az euró-
pai járványhelyzetnek.
BUDAPEST. Meredeken, négy-
éves mélypont közelébe 
csökkent a kőolaj világpiaci 
ára a legközelebbi határidős 
jegyzésekben azt követően, 
hogy a koronavírus-járvány 
nyomán az amerikai jegy-
bank szerepét betöltő Federal 
Reserve és a világ más nagy 
központi bankjainak össze-
hangolt lépései nem tudták 
megnyugtatni a befektetőket, 
ráadásul Kína ipari termelése  
éves összevetésben 13,5 szá-
zalékkal zuhant. 

A globális kereskedelem 
szempontjából legjelentő-
sebb két nyersolajféleség kö-

zül az északi-tengeri Brent 
hétfőn eddigi napi mélypont-
ján 10,56 százalékos mínusz-
ban, 30,21 dolláron, a nyugati 
féltekén irányadó West Texas 
Intermediate (WTI) pedig 
8,38 százalékos veszteség-
ben, 29,42 dolláron állt. 

Feltöltik a tartalékokat
A Brent árának nagyobb mér-
tékű csökkenését alapvetően 
az magyarázza, hogy az új 
koronavírus által okozott jár-
vány Európában súlyos hely-
zetet teremtett. A WTI árát 
viszont az támogatja, hogy 
Donald Trump amerikai el-
nök pénteken utasítást adott 
a stratégiai olajtartalékok 
feltöltésére az alacsonyabb 
árakra való tekintettel.  MTI

Csökkent a befektetési 
alapokban kezelt vagyon
BUDAPEST. Februárban 0,7 
százalékkal, 49 milliárd fo-
rinttal csökkent a befektetési 
alapokban kezelt vagyon – 
közölte a Befektetési Alap-
kezelők és Vagyonkezelők 
Magyarországi Szövetsége 
(BAMOSZ) az MTI-vel hétfőn. 

Az elmúlt hónapban a tő-
keáramlások eredője plusz 
51 milliárd forint volt. A hó-
nap végén a BAMOSZ-tagok 
együttesen 6480 milliárd fo-
rintot kezeltek.

Elsősorban a vegyes alapok-
nál jelentős a tőkebeáramlás, 
melyekbe 24,7 milliárd forint 
érkezett: az óvatos vegyes 
alapokba 12,4 milliárd forint, 
a kiegyensúlyozott vegyes 
alapokba 7,5 milliárd forint, 
a dinamikus vegyes alapokba 

pedig 4,8 milliárd forint. Min-
dennek ellenére a vegyes ala-
pok vagyona a kedvezőtlenül 
alakuló hozamok miatt nem 
változott februárban. 

Tőkekiáramlás
A pénzpiaci alapok esetében 
ezúttal 800 millió forintos tő-
kekiáramlás volt tapasztalha-
tó, vagyonuk 0,8 százalékkal 
csökkent.

A kötvényalapoknál a tő-
kebeáramlások eredője már 
megközelítette a 7 milliárd 
forintot. A rövid futamide-
jű kötvényalapokból 8 mil-
liárd forintnyi tőkét vontak 
ki, a hosszú futamidejű köt-
vényalapokba több mint 12 
milliárd forintnyi pénztőke 
érkezett.  MTI
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Hidratáljuk a kezünket!
SZÉPSÉG. A gyakori kézmosás, 
fürdés, mosogatás kiszáríthat-
ja a bőrt, éppen ezért érdemes 
odafigyelni a megfelelő hidra-
tálásra. A kiszáradás ellen ha-
tékony „anti-age” krémek kap-
hatók, amelyek pótolják a bőr 
elvesztett kollagén- és zsírtar-
talmát, növelik a nedvfelszívó 
képességét. Természetes házi 
szerként olyan növényi olajok 
ajánlhatók, amelyekben A-, 
D- és E-vitamin is van. Ilyen 
például az avokádó-, a mandu-
la- és az olívaolaj. A barna fol-
tok a kézfejen sóskából vagy 
citromból készült borogatással 
halványíthatók el – írja a Há-
zipatika.com.  HBN

Krémekkel a szép bőrért  
 FOTÓ: SHUTTEERSTOCK

Itt van a nyelvemen, de nem jut eszembe...
Dr. Rab Tibor elmondta, az 
úgynevezett munkamemória 
is a rövid távú memóriához 
tartozik, ám ez pár perctől 
akár több óráig is eltarthat. 
Ez az emlékezés lehetővé 
teszi új adatok rögzítését ko-
rábbi ismereteink alapján, az 
új információk szabályokba 
rendezését, kapcsolatok ki-
alakítását. Arra szolgál, hogy 
összetett feladatokat is meg 
tudjunk oldani részinformá-
ciók alapján. A hosszú távú 
memória az emléknyomokat 
évekig megőrzi. 

Explicit és implicit
Megkülönböztetünk úgy-
nevezett explicit és implicit 
tartalmakat. Leegyszerűsítve 
az explicit a megtanult fogal-
makat, tényeket, eseménye-
ket jelenti. Az implicit pedig a 
szóbeli közlés nélkül érthető 
tudást jelenti, úgymint moz-
gásminták, például járás meg-

tanulása, érzelmi reakciók, 
reflexek, ügyességet igénylő 
feladatok (sportok, tánc) elsa-
játítása.

De vajon mikor beszélhe-
tünk memóriazavarról, és mi 
állhat ennek a háttérében? 
– Memóriazavarról akkor be-
szélünk, ha a közel és/vagy 
a régmúlt felidézésének za-
vara fennáll. Előfordulhat, 
hogy új információk meg-
jegyzésére képtelen a beteg. 
Lehet átmeneti (pár óráig, 
napig) vagy tartós probléma. 
Átmeneti memóriazavart 
okozhat egy kisebb fejsérü-
lés, agyrázkódás, epilepsziás 
rosszullét, vagy például egy 
speciális agyterületet érin-
tő, de ritka agyi keringésza-
var-típus is. Tartós problé-
ma hátterében súlyosabb 
betegségek állhatnak, a tel-
jesség igénye nélkül pl.: B1-, 
B12-vitamin-hiány, nagyobb 
fejsérülés, oxigénhiányos 
állapotok, agyvérzés vagy 
agylágyulás után, degenera-
tív betegségek, agyvelőgyul-
ladás. Memóriazavart okoz-

hatnak pszichiátriai gondok 
is: például hangulati problé-
mák, kimerültség, nyugtató, 
altató gyógyszerek – fogal-
mazott a szakorvos. 

A memóriazavar nem ki-
fejezetten az idősebb embe-
reknél fordulhat elő, bármely 
korosztályt érintheti. A fia-
taloknál is okozhat átmeneti 
vagy akár tartós memóriaza-
vart a teljesség igénye nélkül, 
például a már említett kime-
rültség, hangulati problémák, 
B1-, B12-vitamin-hiányos 
állapotok, gyógyszerek mel-
lékhatásai, krónikus belgyó-
gyászati betegségek, prionbe-
tegség. Azonban elmondható, 
hogy a memória romlása az 
öregedéssel együtt jár, az agy 
méretének csökkenése vagy 
kóros elfajulása, illetve ke-

ringészavar okozta sérülése 
eredményezheti. A szakem-
bernél arra is rákérdeztünk, 
mivel magyarázható az, hogy 
az idős emberek könnyebben 
visszaemlékeznek az évti-
zedekkel korábban történt 
dolgokra, mint ami a közel-
múltban történt. Megtudtuk, 
az öregedéssel megfigyelhe-
tő normálisan és degeneratív 
(pl. Alzheimer-betegség) kór-
állapotokban kifejezetten, a 
halánték- és homloklebeny 
sorvadása több más agyi ré-
gió mellett. Ezek az agyterü-
letek részt vesznek az új in-
formációk feldolgozásában, 
ahol a rövid távú memória 
központja található. Ebből 
érthető, hogy a már hosszú 
távú memóriaként kezelt fen-
tebb említett explicit tartal-

makat az idősek könnyebben 
vissza tudják idézni.

Használjuk az agyunkat!
Dr. Rab Tibor azt is megosz-
totta velünk, mit tehetünk 
azért, hogy frissen tartsuk a 
memóriánkat. – Rendszere-
sen olvassunk, próbáljunk új 
ismereteket megtanulni (ver-

sek, idegen nyelvek). Járjunk 
társaságba, kommunikáljunk! 
Végezzünk gondolkodtató, 
logikai feladatokat, például 
fejtsünk rejtvényt! Fiatalok-
nak, de időseknek is ajánlom 
a stratégiai társasjátékokat, 
akár számítógépes, akár 
klasszikus táblajáték formá-
jában.

És mit tehetünk azért, hogy 
könnyebben menjen a tanu-
lás? Dr. Rab Tibortól megtud-
tuk, új ismeretanyagot szinte 
végtelen mennyiségben tud 
az agyunk tárolni, becslések 
szerint mindössze 1 száza-
lékát használjuk a memória 
kapacitásainknak életünk so-
rán.

 – A korábban említett mun-
kamemóriát folyamatosan 
használni kell, el kell érnünk, 
hogy a megtanultak a hosz-
szú távú memóriaközpontok-
ban is rögzüljenek. Ahhoz, 
hogy a rövid távú ismeretből 
maradandó, hosszú távon is 
felidézhető ismeret legyen, 
többször ismételni kell a meg-
tanultakat, akár napokkal 
később is megpróbálni vissza-
idézni, megérteni a tartalmi 
hátterét. Erre utal az is, ha az 
életben úgymond szükségből 
rendszeresen hasznosítjuk a 
megtanultakat, akkor nagyon 
könnyű felidézni azokat. Nem 
tanácsos „magolni’’, inkább 
érteni kell a megtanultakat, az 
összefüggéseket, és az életben 
megpróbálni hasznosítani. Ér-
demes kipihenten tanulni, a 
zavaró, figyelmet elterelő dol-
gokat félrerakni. Memóriánkat 
fejleszthetjük rendszeres olva-
sással, versek tanulásával, ide-
gen nyelvek megtanulásával 
– mondta.  VASS KATA

A memóriazavar leginkább az idősebbeket érinti, de a fiataloknál is előfordulhat  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Az 1. oldali cikk
folytatása

Segítenek a vitaminok?
Dr. Rab Tibor arról is beszélt, 
hogy nem létezik, egy „csoda, 
univerzális’’ vitaminkészít-
mény vagy kapszula, amely 
egyértelműen javítja a memó-
riánkat. Azonban a B1- (tiamin), 
a B12- (ciano-kobalamin) és az 
E-vitaminok fogyasztása hasz-
nosak lehetnek. Súlyos B1- vagy 
B12-vitamin-hiányállapotok 
átmeneti vagy akár maradandó 
idegrendszeri károsodást (pl.: 
Wernicke–Korsakoff-szindró-
ma, pszeudodemencia) okoz-

hatnak, amelynek része a me-
móriazavar, elbutulás.

Ajánlott egészségesen étkez-
ni, úgynevezett „mediterrán 
diétát’’ (kevesebb vörös húst, 
több halat, olívaolajat, növé-
nyi alapú ételeket fogyaszta-
ni) követni, ebből következik, 
hogy az ómega-3 bevitel is 
védhet a memóriaromlás el-
len. A népszerű Ginkgo biloba 
fokozott fogyasztásának me-
móriára gyakorolt pozitív ha-
tása szintén nem egyértelmű.

A memóriánkat 
rejtvényfejtéssel, 
versek tanulásával 
frissen tarthatjuk. 
DR. RAB TIBOR

LÉZER MAGÁNRENDELŐ 
A Magyar Vöröskereszt ajánlásával

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

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

Az ideggyógyászati vizsgálaton kívül, 
nyaki, láb artériás 

Dopplert és ENG 
(elektroneurográ� a)-t 

is végzek. 
„Nem-gyógyszeres” 
kezelések is vannak. 

www.ideggyogyaszdebrecen.hu 
Fejfájás, szédülés, látászavar, fülzúgás, 

zsibbadások, arc-, gerincfájdalom, 
depresszió, pánikszerű stb. tünetekkel, 
ill. ha tudni akarja, van-e érszűkülete, 

akkor keressen fel a rendelőmben. 
Db., Blaháné u. 7., fszt. 1. 

Tel.: 06-20-285-7128
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Kínai orvosi rendelő 

Dr. Wang Yu Cai
Hagyományos kínai orvos

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

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

Magyarországon már 22 éve praktizáló és 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező

Akupunktúra, kínai hagyományos 
orvoslás és gyógyszerészet stb.

INGYENES állapotfelmérés 
a Megyekártyát felmutatóknak 
az első alkalommal.

Kezelési díjak már 1000 Ft-tól elérhetők!
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Vizsgálat és
szemüvegkészítés

egy helyen

Nagyerdei
rendelő

és optika
Debrecen, Géresi u. 9.

Tel.: +36 (52) 324-341
Rendel: Dr. Pólik Teréz szemész főorvos

Belvárosi Optika
Debrecen, Csapó u. 37.
Tel.: +36 (52) 420-223
Ingyenes látásvizsgálat
Vizsgál: Dr. Egriné Bán Marianna
Diplomás optometrista-kontaktológus

www.junioroptika.hu
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39

71
50

ECHO
EGÉSZSÉGKÖZPONT
Debrecen, Kossuth u. 56.

Agyi erek, 
felső és alsó végtagok
artériáinak, vénáinak

color Doppler-vizsgálata
Teljes emlődiagnosztika

06-52-419-949
www.echodeb.hu 37
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Kedves Betegem, tisztelt Érdeklődő!
Fejfájás, szédülés, látásza-
varok, fej-/fülzúgás, Par-
kinson-betegség, STROKE, 
keringési problémák, fele-
dékenység, eszméletvesz-
tések, kéz-/lábzsibbadá-
sok, derék-, és gerincprob-
lémák, idegesség, pániksze-
rű panaszok esetén, illet-
ve, ha arra kíváncsi, hogy 
van-e érelmeszesedése (nya-
ki ereknél, végtagokban), 
keressen fel a magánren-
delőmben, ahol � zikálisan 
megvizsgálom, ill. ultra-
hangvizsgálatot (nyaki ér 
Doppler) végzek (ezzel meg 
lehet állapítani, hogy van-e 
érszűkülete). 

Továbbá különböző „nem 
gyógyszeres alapú” kezelési 

lehetőségeim is vannak (ld. 
weblapomat).

A magánrendelőmben 
a Doppler-vizsgálaton 
kívül, az úgynevezett ENG-
vizsgálatot is igénybe vehe-
ti, amivel a felső és az alsó 
végtagi idegeket megvizs-
gáljuk. Ez kéz-/lábzsibba-
dás (ún. alagút-betegségek)
esetén kifejezetten ajánlatos. 
Cukorbetegeknél, pajzsmi-
rigybetegeknél, alkoholbe-
tegeknél, mérgező anyagok-
kal dolgozóknál, foglalkozá-
si ártalom esetén (fodrászok, 
stb.), vagy akár hirtelen elhí-
zottaknál, vagy terheseknél 
gyakran jelentkeznek ezek a 
panaszok.

Emellett számos, nem 
gyógyszeres kezelések is 

vannak a rendelőmben: A 
legkorszerűbb száraz só 
porlasztásos barlang igény-
bevétele a következő beteg-
ségekre ajánlott:

– légúti betegségek, aller-
gia, asztma, tüdőbetegségek, 
fül- és orrmelléküreg-gyulla-
dás, stressz, valamint kime-
rültség. Ezenkívül: BEMER
(mágneses) terápia, � zio-
terápia (TENS, UH, puha 
lézer, stb.), masszázs, gépi 
nyirokmasszázs, Ceragem
(termo-maszszázs) kezelést 
is igénybe vehetik.  

RENDELŐ: 

Debrecen, 
Blaháné u. 7. fszt. 1. 

Tel.: 06-20-285-7128 

www.
ideggyogyaszdebrecen.hu

Dr. José M. C. Rosa 

ideggyógyász 
főorvos, 

eü.-i szakmenedzser

Csokonai házhozszállítás!

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

INGYENES PARKOLÁSI LEHETŐSÉG!

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRT YA

Étterem

Csokonai Étterem segít abban, hogy otthonában is 
élvezhesse éttermünk csodálatos ízeit.

Rendelje meg online, weboldalunkról!

550535

378151

Ortopéd- és diabétesz-
cipőkészítés 

HIRDETÉSEK
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Rendkívüli körülmények
A DVSC a Zalaegerszeg 
elleni vereséget egy 
ideig nem tudja jóvá 
tenni, mivel szünetel a 
bajnokság.

LABDARÚGÁS. Várható volt, 
hogy egy ideig az utolsó baj-
noki mérkőzését játssza le a 
Debrecen szombaton délután 
a koronavírus-járvány miatt, 
ami hétfőn realizálódott is, 
hiszen az MLSZ is felfüggesz-
tette az első osztályú ver-
senysorozatát.

Nemcsak ebből a szem-
pontból volt kiemelt fontos-
ságú a meccs, hanem azért is, 
mert veresége esetén a Loki 
igen közel került volna a ki-
esőzónához. Végül közel is 
került, hiszen a hajdúságiak 
3–0-ra kikaptak.

Nem volt átütőerő
– Sajnos nagyon sima lett 
a végeredmény – mondta a 
Debrecen jobb oldali védője, 
Bényei Balázs. – A részünk-
ről nem volt benne több, ha 
a játék képét vesszük alapul. 
Nem voltunk kellően veszé-
lyesek a kapura, és a komp-
lett védekezésünk is hagyott 

kívánni valót maga után. Egy 
ellentámadás után megkap-
tuk az első gólt, s utána csak 
az eredmény után futottunk. 
Próbálkoztunk, de nem volt 
igazi átütőerő a támadásaink-
ban. Ugyan döntetlen állásá-
nál volt egy nagy helyzetünk, 
ha az bemegy, nyilván más a 
felállás, de nem fognám erre 
a vereséget. Azon már kár rá-
gódni, hogy mi lett volna, ha 
vezetést szerzünk, nem ezen 
ment el a mérkőzés, lehetett 
volna még további lehetősé-
geket kialakítanunk. Vala-
miért nem éreztem a meccs 
egésze alatt a veszélyt a já-
tékunkban – mondta Bényei, 

aki azt is elárulta, nem volt jó 
érzés üres stadionban fociz-
niuk. – Nem is a zárt kapu 
okozott problémát. A szer-
vezők mindent megtettek, 
hogy elfeledtessék velünk a 
nézők hiányát. A bemelegítés 
alatt olyan felvételeket vetí-
tettek le, amik segítették a rá-
hangolódást. Én úgy vélem, 
inkább a világban tapasz-
talható egészségügyi krízis 
motoszkált ott a fejekben. 
Most ezzel egy ideig nem kell 
foglalkoznunk, legalábbis 
sportolás közben. Üdvözlöm 
a bajnokság felfüggesztését, 
muszáj volt meglépniük ezt 
az illetékeseknek. A szur-

kolók nélkül megrendezett 
meccsek nem jelentettek jó 
megoldást, hiszen a labda-
rúgás a nézőkért van. Bízom 
benne, hogy minél hama-
rabb normalizálódik a hely-
zet, és újra visszatér az élet 
a megszokott kerékvágásba 
– mondta Bényei. A  Lokinál 
egyelőre annyit tudni, hogy 
a hétfői tréning elmaradt, 
vélhetően egy ideig egyéni 
edzésterv szerint készülnek 
a játékosok.  TN

Minden szakosztály 
szünetel a DEAC-nál
SPORT. Mint azt megírtuk, a 
tanulók nem látogathatják az 
intézményeket, és új oktatási 
munkarend lépett életbe.

A sportági szövetségek 
felfüggesztették az utánpót-
lás-bajnokságokat, a DEAC 
valamennyi érintett szakosz-
tálya pedig az utánpótlás-
edzéseket az iskolalátogatás 
szüneteltetéséig nem tartja 
meg.

A rendelkezés visszavoná-
sáig az edzőktől egyéni fel-
adatokat, terveket kaphatnak 
a játékosok, ezzel kapcsolat-
ban az adott csapatot irányító 
szakemberrel tudnak egyez-
tetni a szülők és a gyerekek.

A kialakult helyzet miatt 
a DEAC Dóczy József utca 9. 
szám alatti irodájában az ügy-
félfogadás szünetel.  HBN

Valamiért nem 
éreztem a meccs 
alatt a veszélyt 
a játékunkban. 
BÉNYEI BALÁZS

Bényei Balázs (pirosban) egy ideig kényszerpihenőjét tölti majd  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Eldőlt: az NB I. is bezár mostantól
Hétfőtől immáron 
leáll a magyar labdarú-
gó-bajnokság is.
LABDARÚGÁS. A Magyar Lab-
darúgó-szövetség elnöksége 
azonnali hatállyal felfüggeszti 
a szövetség valamennyi szer-
vezett versenyprogramját és 
képzési eseményét, átmeneti 
időre, újabb döntéséig. A sze-
mélyes részvételű sporttevé-
kenységek (pl. edzés) szüne-
teltetése is javasolt – derül ki 
az MLSZ közleményéből.

„A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség elnöksége a mai napon 
azonnali hatállyal felfüggesz-
tette valamennyi mérkőzés 
lejátszását, beleértve az NB 

I.-es mérkőzéseket is. Azt kér-
tük a kluboktól, hogy ebben 
az időszakban tekintsenek el 
az edzések megtartásától és 
látogatásától, teremtsék meg 
a feltételeit annak, hogy a 
játékosok, stábtagok otthon 
maradhassanak” – kezdi Si-
pos Jenő, a szövetség szóvi-
vője.

„Akik figyelték az elmúlt 
napok történéseit, láthat-
ták, hogy a labdarúgásban 
is történtek intézkedések: 
elhalasztottunk egy nagy lét-
számú edzői konferenciát, az 
utánpótláscsapataink nem 
utaztak el külföldre, illetve 
mi sem rendeztünk utánpót-
lástornákat.”  HBN Már zárt kapuk mögött sem játszhatnak  FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Eddig úgy kezelték a futballistákat itt 
 Angliában, mint a kísérleti nyulakat.

Wayne Rooney, a korábbi angol válogatott futballista erősen kritizálta az Angol Labdarúgóligát, 
amiért nem döntött előbb a sorozatok felfüggesztéséről a koronavírus-járvány terjedése miatt 

4
Élő sportesemények és köz-
vetítések hiányában az M4 
Sport a következő hetekben 
felidézi az elmúlt évek legem-
lékezetesebb magyar és nem-
zetközi sporteseményeit. Az 
MTVA sajtóosztályának hét-
fői közleménye emlékeztet, 
a koronavírus-járvány miatt 
a sportszeretőknek hosszabb 
ideig várniuk kell arra, hogy 
újra élő közvetítéseket lát-
hassanak a jelentős hazai és 
nemzetközi sorozatokból.

A jövő hónapig 
nem lesz meccs
LABDARÚGÁS. A Német Labda-
rúgóliga (DFL) megerősítette, 
a Bundesliga és a Bundesli-
ga 2. mérkőzéseit április 2-ig 
felfüggesztették a koronaví-
rus-járvány miatt. Az ülésen 
a DFL felterjesztését elfogad-
ta a 36 első és másodosztá-
lyú klub vezetése, így a múlt 
hétre kiírt 26. forduló után az 
erre a hétre kisorsolt 27. kört 
sem játsszák le. Ezután a vá-
logatottmérkőzések miatti 
szünet jönne a naptárban, így 
a bajnokság  április első hét-
végéjén folytatódhatna.

Totótanácsadó
12. hét, 1. forduló
1.  Besiktas–Antalyaspor 1X
2. Yeni Malatyaspor–Kasimpasa 2X
3.  Sivasspor–Denizlispor  2X
4.  Genclerbirligi–Konyaspor  1X
5.  Rizespor–Galatasaray 2
6.  Istanbul Basaksehir–Alanyaspor 1
7.  Göztepe Izmír–Trabzonspor 2

8.  Sahtar Doneck–Dinamo Kijev  1X
9.  Arszenál Tula–Szpartak Moszkva X1
10. Lokomotív Moszkva–Orenburg  1X
11.  Krilja Sz. Szamara–Akhmat  1X
12.  Ufa–Tambov 1X
13.  Krasznodar–Dinamo Moszkva X1
13 + 1. CSZKA Moszkva–Zenit 2

Marco Rossi csapata nem játszik ebben a hónapban  FOTÓ: AFP

Maradnak otthon  FOTÓ: AFP

Bulgária–Magyarország: 
visszaváltják a jegyeket 
LABDARÚGÁS. A szurkolók-
nak lehetőségük lesz visz-
szaváltani a jövő csütörtök-
re tervezett, de elhalasztott 
bolgár–magyar labdarúgó Eu-
rópa-bajnoki pótselejtezőre 
szóló belépőjegyeket.

A koronavírus-járvány ter-
jedése miatt a múlt héten vált 
véglegessé, hogy bizonytalan 
ideig nem lehet megrendez-
ni az összecsapást, amelynek 
győztese az Izland–Romá-

nia találkozó továbbjutójá-
val mérkőzött volna meg az 
Eb-szereplésért.

A kontinensviadal a tervek 
szerint június 12-én kezdődik 
Rómában, a július 12-ig tartó 
tornát 12 városban, köztük 
Budapesten rendeznék.

Az UEFA múlt kedden cá-
folta az Eb halasztásáról szóló 
sajtóhíreket, és jelezte: „a ter-
vezett menetrendet nem kell 
módosítani”.   HBN

Látogasson el hírportálunkra!

HA SZERET SPORTOLNI, ÉS SZERET OLVASNI IS A SZABADIDŐSPORTRÓL...

ITT A CSUPASPORT MAGAZIN! 100 OLDAL 
+ melléklet az 
amatőr sportolók
eredményeiről 

CSAK
590 FT

      AZ ELSŐ SZÁM TARTALMÁBÓL
• Csécsei Zoltán egy bödön zsíron élt egy hónapig

• A legendás Bécs–Budapest Szupermaraton legjobb sztorijai
• Túráztunk Dobogókőn, és kipróbáltuk a falmászást

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! CSUPACSUPA
SPORTSPORT398155

HIRDETÉS
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A debreceni jó példa 
a tehetséggondozásra
A magyar futball 
jelenéről és jövőjéről is 
határozott véleménye 
van Gera Zoltánnak.

DEBRECEN. Egy rendezvény 
részeként tartott motivációs 
előadást a Kölcsey Központ-
ban Gera Zoltán, 97-szeres 
magyar válogatott játékos, 
a 2020-as Európa-bajnokság 
budapesti nagykövete és az 
U21-es válogatott szövetségi 
kapitánya. A volt labdarúgó 
exkluzív interjút adott la-
punknak, melyben többek 
között jelenlegi elfoglaltságai-
ról, a közelgő U21-es Eb-ről, a 
magyar utánpótlás-nevelés-
ről, illetve a debreceni fociról 
is beszélt a középpályás.

Épül az U21
A volt Premier League-játé-
kos, FTC-legenda tavaly vette 
át az U21-es válogatott irányí-
tását. Bár az eddigi mérkőzé-
seik során a győzelem még 
nem jött össze, minden ere-
jével azon van, hogy a 2021-
es, Szlovéniával közösen 
rendezett Eb-re egy ütőké-
pes csapatot állítson össze. 
Legutóbb két héttel ezelőtt, 
Telkiben tartott háromnapos 
összetartást játékosainak, 
ahol több 2001-es születésű 
labdarúgó is szerepet kapott:

– Az új emberek közül né-
hányan nagyon pozitív ha-
tást gyakoroltak rám. Nekik 
komoly jövőt jósolok, és meg 
is hívjuk majd őket a követ-

kező találkozókra, ha pe-
dig töretlen lesz a fej-
lődésük, játszhatnak 
is. Sajnos még nem 
tartunk ott, hogy 
sikert sikerre hal-
mozzunk, de ettől 
függetlenül – saját 
példámból kiindul-
va is – nagyon fon-
tosnak tartom, hogy 
a győzelmeket helyén 
tudjuk kezelni, mert 
egy játékos pályafu-

tásában az egyik kulcs a siker 
megfelelő feldolgozása. Ezért 
a stábbal próbálunk minden 
tapasztalatot átadni, amit mi 
magunk is megéltünk, a szak-
maiságot előtérbe helyezve. 
Az Európa-bajnokságra még 
nagyjából egy évünk van fel-
készülni, ami soknak tűnhet, 
de valójában csak hét-nyolc 
mérkőzésünk lesz addig. Ez 
persze nem lehet kifogás, hi-
szen mindenkinek ennyi idő 
áll a rendelkezésére, megpró-
bálunk minél sikeresebbek 
lenni. Fél év alatt lett egy ki-
alakult képünk a behívottak-

ról, így nagyjából 
kirajzolódott, 

hogy kikkel 
tudunk szá-
molni a jövő-
ben és sike-

reket elérni. 
S z á m o m r a 
a siker fok-

mérője az, ha 
látom, hogy ki 

tudtuk hozni a já-
tékosainkból a 

maximu-

mot – osztotta meg velünk az 
U21 szövetségi kapitánya.

Van miből meríteni
Az elmúlt két Európa-liga ki-
írásban is sikeresen szerepelt 
egy-egy magyar klub. Előbb a 
Fehérvár, majd a Ferencváros 
szorongatta meg ellenfeleit, és 
állt közel az egyenes kieséses 
szakaszhoz. A többnyire minő-
ségi légiósokból álló csapatok 
mellett azonban a fiatal te-
hetségek beépítése is fontos a 
magyar futball szempontjából. 
Erről a kettősségről kérdeztük 
a középpályást: – Azt a kérdést 

kell feltenni, hogy mi a cél? Azt 
gondolom, hogy az a cél, hogy 
a magyar játékosok külföldre 
kerüljenek, és ott megállják a 
helyüket, meghatározó csapa-
tokban játszanak, topbajnok-
ságokban, és ezáltal a magyar 
válogatott is erős legyen. Deb-
recenből rengetegen kerülnek 
ki az akadémiáról, és szerintem 
egy remek példa a debreceni 
abból a szempontból, hogy 
fiatal magyar játékosokkal 
próbálnak minél sikeresebbek 
lenni. Szinte csak helyiekre 
támaszkodnak, őket beépítik, 

és ez egy járható útnak tű-
nik. Anno az Európa-ligába 
és a Bajnokok Ligájába is 
sikerült bejutniuk javarészt 
debreceniekkel a csapatuk-
ban, így ebből nem hiszem, 
hogy engedniük kellene 
a jövőben sem – emelte ki 
Gera Zoltán.

Az U21-es válogatott 
mellett jut ideje a család-
jára is, és – bár nehéz volt 
abbahagyni az aktív fut-
ballt – várja a következő 
kihívásokat. Számos ha-
zai és nemzetközi sikere 
mellett a 2016-os Eb leg-
szebb gólja is az ő nevéhez 
fűződik. Az Európa-liga 

első kiírásában – tíz évvel 
ezelőtt – pedig bejutott a 

Fulham FC-vel a döntőbe, így 
arról is szót ejtett, mit jelent-
het Magyarországnak a 2022-
es El-finálé megrendezése a 
Puskás Arénában: – Az Euró-
pa-liga egy komoly megmé-
rettetés, reméljük, hogy nagy 
csapatok, világsztárok vívják 
majd meg a budapesti finá-
lét, hiszen ez inspiráció lehet 
a kilátogató fiatalok számára. 
Nagyszerű dolognak tartom, 
hogy egy ilyen stadionunk 
van, és hogy Magyarország 
megrendezhet egy ekkora 
sporteseményt.  PSZ

Gera Zoltán jó véleménnyel van a debreceni utánpótlásról  
 FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Magomedalijeva (balra) és Nagy Tímea (jobbra) idén a Bocskain már 
összecsaptak egyszer  FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Világbajnok ellenfél 
jutott Nagy Tímeának
Nem volt szerencséje a 
sorsolásnál a debrece-
ni bokszolónak.
ÖKÖLVÍVÁS. Miközben sorra 
halasztják el vagy mond-
ják le a sporteseményeket, 
az amatőr bokszolók lon-
doni kvalifikációs tornáján 
pezseg az élet. A 11 napos 
eseményen összesen 43 or-
szág 315 ökölvívója lép vagy 
lépett a kötelek közé a brit 
fővárosban, köztük a NOB 
decemberi engedményét ér-
vényesítve 15 profi is.

A nőknél 27 fő, míg a férfi-
aknál 50 ökölvívó szerezhet 
olimpiai kvalifikációs helyet 
Tokióra a brit fővárosban. 
Miután Dakarban az afri-
kai és Ammanban az ázsiai 
selejtezőt már sikeresen le-
bonyolították, az amerikai 
pedig majd március 26-án 
kezdődik Buenos Airesben, 

az európai kvóták túlnyo-
mó részét (50 férfi és 27 nő) 
itt osztják szét. Akinek Lon-
donban nem jut kvóta, a má-
jusi párizsi világselejtező-
ben még próbálkozhat – már 
ha azt a tornát egyáltalán 
megrendezik.

Peches sorsolás
A debreceni Nagy Tímea 
(75kg) kedden lép kötelek 
közé az orosz Zenfira Ma-
gomedalijeva ellen. Nagy-
nak nem kedvezett a sorso-
lás, hiszen Magomedalijeva 
kétszeres világbajnok és Eu-
rópa-bajnok, őt kellene fe-
lülmúlni a legjobb nyolc 
közé jutásért. Pár hete már 
kesztyűztek az idén, bő egy 
hónappal ezelőtt a hajdúsá-
gi bokszoló a Bocskai-em-
lékverseny döntőjében egy-
hangú pontozásos vereséget 
szenvedett az orosztól.  HBN

Labdarúgó megye III.
Északi csoport, 15. forduló
Hajdúhadház II.–HSE 2–9
Sáránd–NYTK 3–4

Vámospércs–Fülöp 2–1
Hajdúbagos–Derecske II. 4–2
Hosszúpályi–Hajdúdorog 2–4

Tabella
Az Északi csoport állása
1. Hajdúdorog  13  10  1  2  49–22  31
2. Aqua-General HSE  12  9  1  2  60–26  28
3. Fülöp  13  7  1  5  37–28  22
4. Derecske II.  13  6  2  5  36–23  20
5. Hosszúpályi  12  6  1  5  32–38  19
6. Sáránd  13  5  3  5  39–43  18
7. Hajdúbagos  13  5  3  5  27–32  18
8. Vámospércs  13  4  4  5  23–34  16
9. NYTK  13  4  2  7  36–35  14
10. Hajdúsámson  12  3  4  5  33–38  13
11. Hajdúhadház II.  13  2  1  10  39–69  7
12. Hortobágy  12  3  1  8  22–45  6

A debreceni foci-
ban szinte csak 
helyiekre támasz-
kodnak, őket 
beépítik. 
GERA ZOLTÁN

Látogasson el hírportálunkra!

TÖBB SZÁZ REMEK RENDEZVÉNY  KÖZÜL VÁLASZTHATNAK EBBEN
 AZ ÉVBEN IS A FUTÓK, KIADVÁNYUNK A KISEBB ÉS NAGYOBB VERSENYEK 

KÖZÜL SZÁMOSAT HOSSZABBAN IS BEMUTAT.ZÜL SZÁMOSAATTT HHHHHHOOOOOOSSSSSSSSSSSSZZZZZAAAAABBBBBBBBBBAAAAAANNNNNN IIIIISSSSS BBBBBBEEEEEMMMMMMUUUUUTTTTTAAAAATTTTT...
• Mi kerül a rajtcsomagba?

• Miért veszélyes a versenymánia?
• Mit kell tudni az idei futócipőtrendről?

• Mire figyelmezteti az orvos 
a hosszútávfutókat?

• Miért a félmaratoni a legnépszerűbb?

KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

A futás ünnepnapjai futóversenyek
 

Untitled-3   1

KERK

790 Ft100 oldal

390648
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Egyéni csúccsal győzött Szilágyi Réka
A DSC-SI dobója már 
első kísérletére túlszár-
nyalta a 60 métert.
ATLÉTIKA. Szombathelyen 
rendezték meg a téli dobó-
bajnokságot. Remek mezőny 
gyűlt össze mind a hat ver-

senyszámban, ennek megfe-
lelően jó eredmények szület-
tek a márciusi 7-i eseményen. 
Cívisvárosi szempontból a 
legjobban várt versenyszám 
a női gerelyhajítás volt, hi-
szen a Debreceni Sportcent-
rum-Sportiskola kiválósága, 

Szilágyi Réka győzelmi esé-
lyekkel szállt harcba. A ta-
valyi, nápolyi Universiadén 
negyedik helyezett sportoló 
remekül kezdett, mivel már 
az első dobása túlszárnyalta 
a 60 métert, sajnos azonban 
ez a kísérlete még érvényte-

len volt. A második sorozat-
ban viszont élete legjobbját 
produkálva 61.29 méterre 
hajította a szert, megszerez-
ve az elsőséget, sőt ezzel az 
eredményével a világrang-
lista harmadik helyén áll. 
 HBN
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TÁJÉKOZTATÓ 

A KORONAVÍRUSSAL 
KAPCSOLATBAN

TEGYÜNK MINDANNYIAN AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

Bővebb információ: 
koronavirus.gov.hu

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

ÖNNEK IS ÉRDEMES TUDNIA, HOGY NÉHÁNY 
EGYSZERŰ SZABÁLY BETARTÁSÁVAL JELENTŐSEN 

CSÖKKENTHETŐ A FERTŐZÉS VESZÉLYE.

KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Most nagy jelentősége van a rendszeres  
kézmosásnak (szappannal és vízzel, vagy  
fertőtlenítővel).

Most nagy jelentősége van, ha tüsszentés  
vagy köhögés esetén mindig használunk papír 
zsebkendőt.

Most nagy jelentősége van, ha lehetőség  
szerint kerüljük az érintkezést lázas  
betegekkel.

Most nagy jelentősége van, ha mellőzzük  
a megszokott érintkezési formákat, így  
a puszit vagy a kézfogást.

Most nagy jelentősége van annak, hogy lázzal 
járó betegség esetén nem személyesen, hanem 
telefonon jelentkezünk orvosunknál.

1.

2.

3.

4.

5.

MK_koronavirus_278x412mm.indd   1 2020. 03. 10.   12:02:54
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A helyes válaszok:
1. b), 2. c), 3. b), 4. a), 5. c), 6. a), 7. b), 8. a), 9. c), 10. a), 11. b), 
12. c), 13. b), 13+1. b)

A teszt a 2015-től érvényes akadémiai helyesírási szabályzat fi-
gyelembevételével készült. További fejtörőink megtalálhatók 
a Hajdú Online-on: https://haon.hu/cimke/helyesirasi-kviz/

 1.  a) fifty-fifty  b) fifti-fifti  c) fifty fifty
 2.  a) pom-pom  b) pom-pon  c) pompon  d) 
egyik sem
 3.  a) flotilla  b) flottilla
 4.  a) fizető-parkolóhely  b) fizető parkolóhely  c) fizetőparkoló hely  
d) fizetőparkoló-hely
 5.  a) fogoly madár  b) fogolymadár c) mindkettő
 6.  a) pi  b) pí
 7.  a) cirillbetű  b) cirill betű 
 8.  a) Csele-pataki  b) csele-pataki
 9.  a) Csíksomlyói-passió  b) Csíksomlyói Passió  c) Csíksomlyói 
passió  d) egyik sem
 10.  a) diszkont ár  b) diszkontár  c) diszkont-ár
 11.  a) fizető-vendéglátás  b) fizetővendéglátás 
 12.  a) D-vitamin tartalmú  b) D vitamin tartalmú  c) D-vitamin-tar-
talmú  d) D-vitamintartalmú
 13.  a) ellenállóképesség  b) ellenálló képesség  c) ellenálló-képesség
 13+1.  a) extrémsport  b) extrém sport

MELYIK A HELYES? (7.)
Fábián György 
kollégánk – aki 
2019 márciusában 

első helyezést ért el az I. 
Kárpát-medencei korrektor-
versenyen – hétről hétre újabb 

helyesírási teszttel jelentkezik 
a Hajdú Online-on. A sorozat 
egyes darabjait a Naplóban 
is közreadjuk, a megfejtéssel 
együtt. Kellemes időtöltést, 
hasznos gyakorlást kívánunk!

Oktatási sáv a köztévé csatornáján
Tanítási időben az M5 
kulturális csatorna 
műsorában oktatási 
tartalmakat sugá
roznak.

DEBRECEN. A Médiaszolgálta-
tás-támogató és Vagyonkeze-
lő Alap (MTVA) március 15-én 
bejelentette, hogy a korona-
vírus-járvány megfékezésére 
hozott intézkedésekkel össz-
hangban, segítve az otthon 
tanuló diákok munkáját, a 
közmédia számos oktatási 
tartalmát – amíg a helyzet 
indokolja – az M5 kulturális 
csatorna napi műsorában su-
gározza.

Közleményük szerint hét-
főtől minden hétköznap reg-
gel 8.00-tól 14.30-ig a követ-
kező tematikájú műsorokkal 
készülnek: 8 órától 11 óráig 
az 5-8. osztályos diákoknak 
szánt Felsős című műsoraikat 
sugározzák, biológia, magyar 
nyelv és irodalom, történe-
lem, matematika, művésze-
tek és informatika témakör-
ben.

11 órától 12 óráig nyelvlec-
kéket sugároznak. Itt a Szólalj 
meg! című műsor két angol 
nyelvleckéjét adják egymás 
után. 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 

nyelvlecke követi egymást, 
hétfőnként német, kedden-
ként francia, szerdánként 
olasz, csütörtökönként spa-
nyol, péntekenként orosz 
nyelvtani feladatokkal.

12 órától a középiskolás 
korosztály számára sugároz-
nak érettségi műsorokat. Ma-
gyar nyelv és irodalom, mate-
matika és történelem minden 
nap lesz, biológia, kémia, in-
formatika, fizika és földrajz 
pedig hetente két-két alka-
lommal. Az oktatási sáv hét-
köznap 14.30-kor végződik. A 

műsorok elérhetőek lesznek 
a www.mediaklikk.hu/digita-
lisoktatas oldalon is – áll az 
MTVA közleményében.

Fontos a nyomon követés
Az Oktatási Hivatal honlapján 
módszertani ajánlást tett köz-
zé az oktatás megszervezésé-
re a koronavírus-járványban 
bevezetett, tantermen kívüli, 
digitális munkarendre. Fel-
hívják a figyelmet arra, hogy 
a tanulók számára a tanköny-
vek jelentős része letölthető 
PDF-változatban elérhető a 

www.tankonyvkatalogus.hu 
weboldalon.

Az iskolák, a pedagógusok 
és a tanulók számára több, az 
együttműködést és a távokta-
tást támogató eszköz is hoz-
záférhető. Kiemelten ajánljuk 
a legtöbb intézményben már 
használt KRÉTA rendszert, 
mely az adminisztrációs funk-
ciókon túl a házi feladatok 
kiosztását és ellenőrzését, kér-
dőívek készítését is támogatja 
– írja ajánlásában az Oktatási 
Hivatal.

Javasolják az iskoláknak, 
hogy motiválják a tanulókat 
rendszeres beszámoltatással, 
online feladatokkal. Emellett 
természetesen a tanulási fo-
lyamat nyomon követésére al-
kalmasak a különböző online 
tesztek, fórumok, amelyek-
ben lehetőség van egyúttal a 
feladatmegoldást orientálni, 
a tanulók együttműködését 
elősegíteni. A számítógépte-
remben, a helyi könyvtárban 
vagy a Digitális Jólét Ponto-
kon a tanulók is használhatják 
az informatikai eszközöket, 
tanulhatnak, vagy elkészíthe-
tik anyagaikat. Ezen esetben 
érdemes időbeosztást készí-
teni, hogy egyszerre minél 
kevesebben tartózkodjanak 
egyazon térben.  HBN

Hétfőtől minden hétköznap reggel 8 órától 14.30ig oktatási műsorokkal 
készülnek az M5ön  ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK

Hétfőn elindult hazánkban a távoktatás
Most megengedett, 
sőt, elvárás az, hogy a 
tanulók egész nap on
line legyenek tanítási 
időben.

DEBRECEN. Új szelek fújnak a 
közoktatásban is a koronaví-
rus miatt. Hétfőtől a tanulók 
számára nem látogathatóak 
az intézmények, elindult a 
távoktatás. Az általános és 
középiskolákban más-más 
kihívással kell számolni a pe-
dagógusoknak. Szabó Gyula, 
az Epreskerti Általános Iskola 
igazgatója a Napló kérésére 
elmondta, hétfő reggel még 
bemehettek a szülők az in-
tézménybe a gyerekek felsze-
reléseiért, melyek a távokta-
tásban is elengedhetetlenek. 
Ezt követően a szülők és di-
ákok nem látogathatják már 
az iskolát. Az általa vezetett 
intézményben a diákok 98 
százaléka rendelkezik inter-
net-hozzáféréssel otthon, a 
fennmaradó két százalékkal 
sms-ben tartják a kapcsolatot: 
minimális követelmény, hogy 
rövid üzenetekben tájékoztat-
ják őket az adott tantárgyak 
követelményeiről, valamint 
arról, hol tartanak a tanköny-
vekben, munkafüzetekben. A 
többieknél az oktatás online 
platformon történik.

KRÉTA és Facebook
– A távoktatás több szinten 
valósul meg, első körben a 
KRÉTA rendszeren keresztül. 

Ehhez minden szülőnek és 
gyereknek van egyéni hozzá-
férési kódja. A KRÉTA rend-
szerben van egy üzenőfal, 
ahová a pedagógusok tudnak 
üzenetet írni, fájlok csatolá-
sával tudunk kész tananyagot 

is küldeni, sőt, prezentációt 
és feladatlapot is csatolhat-
nak. Következő lépésben a 
pedagógusok e-mailben tart-
ják a kapcsolatot a tanulók-
kal, itt is kétirányú kommu-
nikációra van lehetőség. A 
távoktatás harmadik szintje 
a Facebookon történik, első-
sorban osztályonként szerve-
zett csoportokban. Negyedik 
megoldásban pedig a cisco 
webex videómegosztó portá-
lon keresztül tartunk online 
tanórákat – beszélt a lehető-
ségekről Szabó Gyula. – Eb-
ben az esetben már olyan, 
mintha valójában órán lenné-
nek a diákok: a pedagógus le-
adja a tananyagot, s a videó-
konferenciás tan órán azt is 
figyelemmel tudja követni, 
melyik diák csatlakozott az 
órához, megértette-e a tan-
anyagot, vannak-e kérdései, 
véleményt cserélhetnek a 

platformon – tudatta az intéz-
ményvezető.

Az általános iskolákban az 
első és második osztályos 
tanulók esetén a szülők se-
gítségére is szükség van. Szá-
mukra elsősorban a KRÉTA 
rendszeren keresztül közvetí-
tik a feladatokat.

Hatalmas összefogás
Az iskoláknak és a pedagógu-
soknak alkalmazkodniuk kell 
a váratlanul kialakult hely-
zethez, hiszen a koronaví-
rus-járvány okozta rendkívüli 
állapotban is tovább kell mű-
ködtetni az oktatási rendszert.

– Péntek este óta hihetet-
len mértékben összefogott 
a pedagógustársadalom, a 
tanárok különböző Face-
book-csoportokban próbálják 
gyorsan átadni egymásnak az 
ötleteiket, digitalizált tartal-
makat ajánlanak egymásnak. 

Ugyanakkor nem az egyes 
tanároknak, hanem az intéz-
ményeknek kell kiválasztani 
azokat a digitális felületeket, 
amelyen keresztül nemcsak 
megszervezik a tanulócso-
portok és a tanárok munká-
ját, hanem ellenőrizhetik is 
a munkát. Ez a helyzet min-
denkinek új és szokatlan, 
annak ellenére, hogy pár éve 
folynak már oktatási digita-
lizációs kísérletek. Minden-
nek ellenére vannak nagyon 
pozitív jelek, s véleményem 
szerint, most, hogy mindenki 
rá van szorítva a távoktatásra, 
fantasztikus dolog, nagy elő-
relépés várható. Én a magam 
részéről egy digitális kaland-
nak fogom fel, s ezt erősítem 
a diákjaimban – osztotta meg 
a Naplóval Tankó Istvánné, a 
DRK Dóczy Gimnáziumának 
igazgatóhelyettese. 

– Minden iskola a felaján-
lott online rendszerek közül 
kiválasztja azt, ami számá-
ra megfelelő felület. Mi itt a 
Dóczyban a saját szerveren 
futó Moodle felületre szava-
zunk, s felvesszük a tanáro-
kat, diákokat, ezt követően 
tanulócsoportokat alakítunk 
ki, egy észszerű, gyerek és 
szülő számára teljesíthető 
órarend alapján gondoltuk 
az önálló munkát elkezdeni. 
Most elsősorban azoknak az 
oldalaknak, lehetőségeknek 
a kiajánlásával, ahol és ahon-
nan a diák ismeretekhez jut, 
önállóan dolgozhat, aztán 
természetesen az ellenőrzés 
formáit is kidolgozzuk – is-
mertette a feladataikat Tankó 
Istvánné.

Szülői kontroll
Egyik napról a másikra kellett 
a kialakult helyzetre reagálni 
a pedagógustársadalomnak, s 
egy működőképes rendszert 
kialakítaniuk.

– Az Online Oktatás Face-
book-csoportban már több 
mint ötvenezer tag lett pár 
nap alatt. Az Oktatási Hivatal, 

az egyházi pedagógiai intéze-
tek is rengeteg ajánlást tettek 
közzé, tantárgyanként szétvá-
logatva. Most néhány napig a 
tanárok is tanulnak, hogy ké-
sőbb hasznosítsák ezeket az 
ismereteket. Természetesen 
vannak már meglévő, egyes 
tanárok által működtetett on-
line csoportok, ahol tartják a 
kapcsolatot a diákjaikkal addig 
is, míg az egész, iskolára ér-
vényes felület működni kezd. 
Én a végzőseimnek a közös 
Facebook-csoportban eddig is 
sok önálló tanuláshoz alkal-
mas anyagot töltöttem fel, s 
ezt folytattam a hétvégén is. A 
legfontosabb a gyerekek meg-
nyugtatása, hogy az élet nem 
állt meg, csak más vágányban 
megy tovább, s ezt mindnyá-
junknak felelősséggel kell ke-
zelnünk – vallja az igazgatóhe-
lyettes. Így folytatta: – Nyilván 
a készségtárgyak, főleg a test-
nevelés lehet problémásabb a 
távoktatásban, de ez sem meg-
oldhatatlan. Nagyobb gond-
nak tartom a kisebb gyerekek 
online tanulását, akik még ön-
állóan nem használnak ilyen 
felületeket.

Azt gondolom, hogy a szü-
lői kontrollnak minden gye-
rek mögött ott kell állnia. 
 KD, PSZ

Gondáné Fórián Csilla tanítónő hétfőn már online oktatásban dolgozott  FOTÓ: SZABÓ GYULA

Egy digitális ka-
landnak fogom fel, 
s ezt erősítem a 
diákjaimban is.  
TANKÓ ISTVÁNNÉ

Egy gócpontot kiiktattak
Az online rendszerek a szá-
monkérést is lehetővé teszik.

– A számonkérés objek-
tivitását nem tudom meg-
határozni, nem tudjuk el-
lenőrizni, a szülő segít-e a 
gyereknek. Az első napon 
láttuk, hogy fegyelmezetten 
vitték el a felszereléseket, 
érezve a felelősségük súlyát, 
a járványveszély komolysá-
gát érzékelték, nem kértek 
kiscsoportos megőrzést. Azt 
fontos kiemelni, a gyerek 
nem azért került haza táv-

oktatásra, hogy ugyanolyan 
veszélynek legyen kitéve a 
járvány kapcsán. Egy gócot 
„kiiktattunk”, az iskola eb-
ből a szempontból kilépett, 
de az otthoni terület is na-
gyon fontos, s az, hogy ne 
vigyék a gyerekeket frekven-
tált helyekre, kerüljék a tö-
megközlekedési eszközöket. 
Egy olyan különleges hely-
zet alakult ki, ahol nagy fele-
lősséggel tartozik mindenki 
a hozzátartozói iránt – hang-
súlyozta Szabó Gyula.

Látogasson el hírportálunkra!
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Sudoku

8 1 2 4 7 5

9 7 3 5

5 4 8 6

1 6 9 8

8 9

5 3

4 2 1

3 9 4 7 6 5

1 6 7 3

8 7 4 9

5 7 4

6 8

3

1 2 8 4

4 9 8 7

1 9 7

5

2 8

8 4 6 1 9 7 3 5 2

9 2 1 3 4 5 6 7 8

3 5 7 8 2 6 9 4 1

6 7 3 5 8 2 4 1 9

4 9 8 6 1 3 7 2 5

2 1 5 9 7 4 8 3 6

5 8 9 4 3 1 2 6 7

1 3 2 7 6 9 5 8 4

7 6 4 2 5 8 1 9 3

8 7 1 6 2 9 4 3 5

6 3 5 4 7 8 1 2 9

4 2 9 5 1 3 8 7 6

5 1 2 8 9 7 6 4 3

7 8 4 2 3 6 9 5 1

9 6 3 1 5 4 7 8 2

2 9 6 7 8 5 3 1 4

3 5 8 9 4 1 2 6 7

1 4 7 3 6 2 5 9 8

A
MEGFEJTÉS
HARMADIK

RÉSZE A
JENNIFER
PROBST

REGÉNYE

GÖRÖG
BETÛ

RÕTVAD

MEGFEJTÉS
MÁSODIK

RÉSZE

...JÁNOS,
KÖLTÕ,NÉP-

RAJZ-
KUTATÓ V. A
MESTERSÉ-
GES NYELV

TÁPLÁLJÁK

KEDD A
NAP-

TÁRBAN

LEVELET
KÜLDÖTT

SZÁN-
DÉKOZÓ

DERÉK,
DÉLCEG

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE H

HUSÁNG

RÉGIESEN
IN-

KASSZÁNS

DOBÓ RÉKA
HEDVIG

CSAK
FÉLIG!

NÉMÁN
TÛRÕ!

SIMA,
LAPOS

SZERVA A
TENISZBEN

GYÕZELEM
JELE

ZSÍRBAN
OLDÓDÓ
VITAMIN

BECÉZETT
FÉRFINÉV

PÁRATLAN
SÉRÓ!

MO-
DERNIZÁL

BOJT-
DARABKA!

FEJVÉDÕ

GONDBAN
VAN!

FÉLNI!

SZUPER,
FRANKÓ

KIEJTETT
HANGZÓ

SZIBÉRIAI
FOLYÓ

VEGYÉSZ-
SEGÉD

BUDDHIZ-
MUS ÁGA

JELLEG-
ZETES

ARCJEGY

NAPNYUG-
TÁIG

SZINTÉN

KÍNOS...
OKOZ,

ZSENÍROZ

KÉRDÕ-
SZÓCSKA

AZ ESTE
UTÁN JÖN

BÓDÍT,
ALTAT

IGAZ,VALÓ

GAUSS

NYERESÉG,
HASZON

MISKOLCI
EGYETEM

PLEZÚR

...KILMER,
AMERIKAI
SZÍNÉSZ

A
SZOBÁBA

RÁ-
HULLAJTÁS

NAGY DÓRA

DÍSZFÛ

...SZÁLL A
BÁTORSÁ-
GA,MEG-

IJED

NANO-

MEGA-

JOULE

HAJDÚ-BIHARI

Kezdő Haladó

65. 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.

65. feladat

Kezdőknek, 65. Haladóknak, 65. Megfejtések, 34. számú feladat

A feladvány Szabó Péter 
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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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. március 15., vasárnap:
2, 7, 8, 13, 19, 27, 28, 29, 36, 50, 52, 
53, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk
HAJDÚ-BIHARI

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

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

BEST FM 

DTV 

2020. március 17., kedd

 Amerikai vígjáték 1.40 Szexmentes 
övezet  Amerikai vígjáték 3.20 Cool 
túra  Amerikai kalandvígjáték 5.20 A 
nagy Gatsby  Amerikai film

05.00 Hazahúzó 05.55 ATV START 
– benne híradók: 6.00, 7.00 08.30 
Start + 08.55 ATV Híradó 09.15 Fó-
rum 10.40 Ékszer TV 12.00 ATV Híradó 
12.30 Fórum 13.00 Ékszer TV 15.40 
Fórum 16.45 Világhíradó 17.00 Fó-
rum 17.25 ATV Híradó 17.55 A nap híre 
18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes Be-
széd 20.30 ATV Híradó 12 21.00 Ja-
kupcsek plusz 22.00 A nap híre 23.00 
ATV Híradó 23.40 Hazahúzó

05.30 Teleshop 06.05 Jóbarátok  
06.35 Jóbarátok  07.05 Jóbarátok 

 07.35 Jóbarátok  08.05 Jóbará-
tok  08.35 Agymenők  09.00 
Agymenők  09.25 Szívek szállodá-
ja  10.25 Szívek szállodája  11.20 
Doktor House  12.20 Doktor House 

 13.10 Castle  14.10 Castle  15.10 
Doktor House  16.05 Doktor House 
17.05 A mentalista  18.05 Castle  
19.00 Castle  20.00 A mentalista  
21.00 Viharlovagok  23.25 Rachel 
esküvője  01.50 Doktor House  

0–24 óráig Debrecenben a 104,6 
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 MHz) 
6.00–10.00 Best FM reggel – Faze-
kas Lacival. Benne: hírek, autópálya, 
traffipax információk, országos mete-
orológiai jelentés, ügyeleti hírek, név-
nap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp, 
napropó, a reggel gondolata, gazdasá-
gi hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-
mok. 10.00–12.00 Best FM Délelőtt 
Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Déli 
hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kí-

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

5.00–8.00 Napszemle (ism.) 8.15 
Képújság 9.00 Napszemle (ism.) 9.15 
Esti Közelkép – háttérmagazin (ism.) 
9.40 Első kézből (ism.) 9.45 Hajrá – 
sporthírek (ism.) 9.55 Siker – gazdasági 
műsor (ism.) 10.05 Képújság 15.55 Vá-
sárlási műsorablak 16.05 DVSC – ZTE 
OTP Bank labdarúgó-mérkőzés közve-
títése felvételről (ism.) 17.15 Erőnk For-
rása 17.45 ÉpíTech – Veszprém TV ma-
gazinja 18.15 Debreceni Színképek – kul-
turális magazinműsor (ism.) 18.45 Es-
ti ajánló 18.49 Időjárás 18.52 Első kéz-
ből 19.00 Napszemle 19.15 Esti közel-
kép 19.41 Esti ajánló (ism.) 19.45 Haj-
rá 19.55 Siker (ism.) 20.00 Napszem-
le (ism.) 20.15 Időjárás 20.18 Mester-
vizsga – szakmákat bemutató maga-
zin 20.50 Magyarok Dél-Amerikában 
– Uruguay 21.45 650 év 650 másod-
perc – Déri öröksége 22.00 Napszem-
le (ism.) 22.15 Esti Közelkép – háttér-
magazin (ism.) 22.40 Első kézből (ism.) 
22.45 Hajrá – sporthírek (ism.) 22.55 
Siker (ism.) 23.10 Képújság

Fradi Tv 16.15 Labdarúgó-közvetítés Ben-
ne: Sporthíradó 18.10 Felvezető műsor 
18.30 Kézilabda-közvetítés 20.00 Ér-
ték 20.15 Felvezető műsor 21.00 UEFA 
Bajnokok Ligája 22.50 Érték 23.15 UEFA 
Bajnokok Ligája-összefoglaló 00.15 Lab-
darúgó-közvetítés 02.10 UEFA Bajno-
kok Ligája-összefoglaló 03.05 Labdarú-
gó-közvetítés 

6.00 Sajtóklub ism 7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hí-
rek 8.05 Címlap ism 8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Sajtóklub ism 
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásár-
lási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Pa-
naszkönyv ism 12.00 Híradó 12.30 5 
kedvenc ism 13.00 Hírek 13.05 Főhős 
ism  14.00 Hírek 14.05 Bayer show 
ism  15.00 Híradó 15.25 Sporthírek 
15.30 Soroló ism 16.00 Hírek 16.05 A 
nyolcas ism  16.30 Budapesti srá-
cok 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 Sporthírek 19.30 Ma gyarország 
élőben 20.00 Hírek 20.05 Riasztás 

 21.00 Hírek 21.05 Kemény mag  
22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 
Globál 23.00 Hírek 23.05 Magyaror-
szág élőben ism 23.30 Plusz mínusz 
ism 0.00 Híradó 

7.50 Totál beépülve  Amerikai akció-
vígjáték 9.40 Cápamese  Amerikai 
animációs kalandvígjáték 11.15 Az őr-
zők legendája  Amerikai–ausztrál ani-
mációs kalandfilm 13.15 A halott meny-
asszony  Angol–amerikai animációs 
film 14.55 Rossz anyák karácsonya  
Amerikai vígjáték 17.00 Cool túra  
Amerikai kalandvígjáték 18.55 Szuper-
hekusok  Olasz akcióvígjáték 21.00 
Szemfényvesztők 2  Francia–ameri-
kai akciófilm 23.30 Elhajlási engedély 

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 Élő egyház 11.00 Híradó 11.15 
Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.33 Ma délelőtt 
11.35 Kárpát Expressz 12.00 Déli harang-
szó 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 Világ 15.00 Híradó 
15.15 Most történik 15.30 Hírek 15.33 Ma 
délután 15.35 Élő egyház 16.00 Híradó 
16.15 Most történik 16.30 Hírek 16.33 Ma 
délután 16.35 Kárpát Expressz 17.00 Hír-
adó 17.16 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 
Ma délután 17.34 Magyar gazda agrár-
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 
Család’20 19.30 Híradó 20.31 Ma es-
te 21.00 Híradó 21.26 V4 Híradó 21.30 
Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 
22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó 23.20 An-
gol nyelvű hírek 23.33 Német nyelvű hí-
rek 23.42 Orosz nyelvű hírek 23.51 Kí-
nai nyelvű hírek 23.56 Ma éjjel 00.00 
Himnusz 

05.00 Szabadidő 05.30 Múlt és Je-
len 05.55 Skipper 06.30 Sporthíradó 
07.00 Sporthíradó 07.30 Kosárlab-
da magazin 08.30 Kézilabda maga-
zin 09.30 Jövünk! 10.00 Sporthíradó 
10.30 Labdarúgó-közvetítés 12.30 Öt-
tusa Világkupa  13.00 Sporthíradó 13.30 
Vezetők – vezetéstechnika Wéber Gábor-
ral 13.45 Labdarúgó-közvetítés 15.40 

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 Srpski ekran 
07.15 Unser Bildschrim 
07.45 Ridikül  
08.40 Fogd a kezem!  

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo – V. évad  

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát 
12.00 Déli harangszó
12.00 Híradó
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.55 Hej, páva 
13.05 Európai kulthelyek  

német ismeretterjesztő so-
rozat

13.55 Zoo  
szlovák családi filmsorozat

15.00 Sorsok útvesztője  
török tévéfilmsorozat

15.55 Don Matteo – V. évad  
olasz tévéfilmsorozat

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

török tévéfilmsorozat
19.35 Zoo  

szlovák családi filmsorozat
20.35 Önök kérték  
21.40 Az első köztársaság  

cseh tévéfilmsorozat
22.30 Kenó  
22.40 A fagy  

 bűnügyi tévéfilmsorozat
23.35 4 összeesküvő és 1 teme-

tés  
osztrák bűnügyi tévéfilm-
sorozat

00.30 Hogy volt?!
01.30 Új idők új dalai 
01.55 Rúzs és selyem 
02.15 OJD – Irodalom és könyv 26 

percben

09.50 A kis királylány 3. évad
10.00 Helen sulija
10.25 Bing 3. évad
10.30 Rosie világa
10.55 Magyar népmesék  
11.05 A nagy ho-ho-ho horgász 
11.10 Frakk, a macskák réme  
11.15 A kockásfülű nyúl  
11.25 Pityke 
11.35 Magyar népmesék 
11.45 Kérem a következőt! 
11.55 Üzenet a jövőből – A Méz-

ga család különös kaland-
jai 

12.25 Brümmögők 
12.45 Laura csillaga 
13.10 Hevül a vegyület
13.15 Yo Yo
13.35 Bubbi Guppik 
14.00 Umizoomi csapat  
14.20 Dózerkék
14.35 Bob, a mester
14.45 Blinky Bill kalandjai a va-

donban 
15.00 A dzsungel könyve 
15.20 Dzsungelbanda 
15.45 Charley az iskolában  
16.00 Gyerekversek
16.03 Hetedhét kaland
16.10 Bobby és Bill 
16.35 Heidi 
17.00 Szófia hercegnő   
17.20 Jake és Sohaország kaló-

zai 
17.50 Mickey egér játszótere   
18.10 Kacsamesék 
18.35 Blinky Bill kalandjai a va-

donban 
18.50 Sherlock, a jak 
19.15 Alvin és a mókusok 
19.25 A kis királylány 3. évad
19.35 Dózerkék
19.50 Bing 3. évad
19.55 Hetedhét kaland
20.15 Tanárok gyöngye  
21.05 Én vagyok itt! 

04.55 Teleshop
05.20 Barátok közt  

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli  

Élő magazinműsor
09.05 Asztro Klub
10.05 Teleshop
12.15 Fókusz  

Közszolgálati magazin
13.40 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
20.10 Drága 

örökösök  
Magyar filmsorozat

21.10 Bátrak 
földje  
Magyar filmsorozat

22.10 Barátok közt  
Magyar filmsorozat

23.00 Házon 
kívül  
Heti magazin

23.30 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás

00.05 Fekete 
dicsőség  
Amerikai film

02.40 CSI: New York-i helyszí-
nelők  
Amerikai krimisorozat

03.30 Amerika legviccesebb vi-
deói  
Amerikai vígjátéksorozat

04.00 Győzike  
Realitykomédia

05.10 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
10.50 Az utolsó zsaru I.  

Német krimisorozat
12.00 Tények Délben 

hírműsor
12.30 Walker, a texasi kopó  

Amerikai akciófilm-sorozat
13.30 Walker, a texasi kopó  

Amerikai akciófilm-sorozat
14.30 Doc Martin II.  

Angol 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
20.10 Exatlon Hungary  

extrémsport-reality
22.40 Pénzt vagy éveket!  

vetélkedő
00.15 Magánnyomozók I.  

Magyar dokureality sorozat
01.20 Walker, a texasi kopó  

Amerikai akciófilm-sorozat
02.25 Az utolsó zsaru  

Német krimisorozat
03.25 Tények Este 

hírműsor
04.10 Csapdába csalva  

Német dokureality sorozat
04.40 Csapdába csalva VII.  

Német dokureality sorozat

M1  

ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

VIASAT3  

WWW.HAON.HU

HAJDÚ-BIHARI

Felkínáltuk olvasóinknak, küldjék el házi kedvenceik ké-
pét szerkesztőségünknek, és ezekből válogatjuk lapunk 
utolsó oldalára a naponta megjelenő kisállatfotókat.

Biztosak voltunk, hogy sokan tartanak kutyát, macskát, 
madarat, más házi kedvencet, és szívesen osztják meg 
ezeket a képeket olvasóinkkal, de arra nem gondoltunk, 
hogy ennyire sokan küldenek fotókat.

A képek és az ezeket kísérő levelek rengeteg és feltétel 
nélküli szeretetről árulkodnak, jó okkal gondolhatjuk: 
biztosan jó dolguk lehet ilyen gazdik mellett a kedves jó-
szágoknak is. A fotók is jól sikerültek: látható, hogy mi ad 
okot erre a feltétel nélküli szeretetre. 

Várjuk az olvasóink által küldött fotókat az alábbi címre: 
naplo@naplo.hu 
Kérjük, ne felejtsék megírni a kedvencük nevét is.

A kis kedvencek fotóit adja közre lapunk.
ÖN IS ELKÜLDHETI A FELVÉTELÉT!

Állati szépségek lapunkban

55
10

66

HIRDETÉS
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Interjú: Földes László Hobo zenésszel

„Irgalmatlan nagy alázattal kell játszani”
Hobo a közelmúltban 
a Naplónak arról is 
vallott, Debrecen a het
venes évek óta hűséges 
hozzá.

DEBRECEN. Földes László erede-
ti tervei szerint 75 éves szüle-
tésnapját megünnepelendő 
30 állomásos koncertsorozat-
tal ajándékozta volna meg a 
nagyérdeműt. Az ismert ze-
nész fellépéssorozata azonban 
a járványhelyzet miatt egye-
lőre a jövő zenéje még. Hobo 
mindig szívesen tér vissza 
Debrecen városába, közönség-
találkozója előtt beszélgettünk 
vele a Déri Múzeumban.

Mire számíthat a közönség a 
Hobo 75 turnén?
Minden előadás ugyanolyan 
fontos, de a tavalyi életmű-
koncertemhez nagyon nagy 
bátorság kellett, hogy 74 
évesen egybegyúrjam a zenét, 
a költészetet, a színházat, és 
kiálljak a Papp László-aréna 
közönsége elé. A fogadtatás 
a legszebb értelemben is 
megrázó volt számomra, úgy 
gondoltam tehát, csinálok egy 
minden komolyságot mel-
lőző, vidám, alpári, pimasz 
koncertsorozatot, illetve ismét 
kaptam egy arénás felkérést. 
Az eredeti címe Szégyen és 
gyalázat lett volna, de nem 
engedték így reklámozni.

Számos, Öntől fiatalabb világ
sztár vonult már nyugdíjba, sok
szor életkorukra hivatkozva. Ön 
75 évesen még mindig aktívan 
zenél. Mi az, ami hajtja?
Annak idején szerelemből 
kezdtem el az egészet, és a 
mai napig sem untam bele. 
Gimnáziumi tanár voltam, 
a tanítás mellett hobbiból 
kezdtem el zenélni, mellette 
kosárlabdáztam, de térd-
problémák miatt abba kellett 
hagynom. Megnéztem a Rol-
ling Stones zágrábi koncertjét 
1976-ban, majd alapítottam 
egy szerelemzenekart, de 
nem gondoltam arra, hogy 
befutok, azt hittem csak hobbi 
marad. Nem is tanultam a 
zenét. Ekkor 33 éves voltam. 
A dolognak mégis sikere lett, a 
szerelem pedig ma is tart.

Fontos, hogy nincs kü-
lönbség az előadott dolgok 
között – legyen az egy 40-50 
éves Rolling Stones-dal vagy 
József Attila-vers, saját szám 
–, irgalmatlan alázattal kell 
játszani. A közönség megér-
demli, hogy az ember teljes 
erőbedobással játsszon, még 
akkor is, ha egy-egy dal 30-
40 éve része a műsornak. A 
dolog nem rólam szól, nem 
én vagyok érdekes, hanem 
az, amit csinálok. Talán 
ezért nem buktam meg eny-
nyi év alatt.

Állandóan új dolgokkal 
foglalkozom, nem szorulok 
rá a nosztalgiára, amiért a 
közönség bizonyos része 
összevonhatja a szemöldökét, 
mivel ők a régi dalokon nőttek 
fel. Ha folyton régi dolgokat 
játszanék, velük együtt már 
rég nem lennék itt. Ma is több 
ötletem van, mint amennyit 
időben meg tudnék valósíta-
ni, már a 2021-es naptáram is 
tele van.

Nagyon sok szeretetet 
kapok az emberektől, akik 
többre tartanak, mint azt meg-
érdemelném. Ezt minden-
képpen meg kell szolgálnom, 

verseken és dalokon keresztül 
adom vissza azt az óriási ener-
giát, amit kapok. Nem tegnap 
kezdtem, 75 éves vagyok, de 
az emberek évtizedeken át 
megtartottak szabadnak, nem 
kellett beállnom a sorba. Eljött 
most a pillanat, amelyet úgy 
hívnak: Adós, fizess! – ez a 
Hobo 75 koncertsorozat alap-
ja. Annyi nehéz, vad, kétség-
beesett dolgot zúdítottam a 
közönségre az eltelt évtizedek 
alatt, megérdemlik, hogy a 
magam módján elszórakoztas-
sam és megnevettessem őket.

Nagyon gyakran ismételt dolgok, 
hogy a rockzene halott, nem 
érdekli a fiatalokat és múzeum
ba való dolog. Az Ön előadásain 
azonban gyakran látni fiatal 
arcokat. Miért lehet ez?
A családjaik fertőzik őket. 
Fiatal gyerekeket is látni a 
közönségben, akiket a szüleik 
mérgeznek meg ezzel a Ho-
bo-dologgal, haha! Azt nem 
hinném, hogy a televízióból 
és a rádióból ismernek, talán 
a YouTube-ról. Az viszont 
messze nem olyan hatásos, 
mint egy apától kapott ötlet, 
vagy személyes élmény egy 
koncerten vagy előadóesten. 
Csodálatos dolog, hogy megje-
lennek különböző generációk 
tagjai, de az még csodálato-
sabb, hogy ennyiféle szárma-
zású és társadalmi helyzetű 
ember ellátogat a koncertje-
imre, holott én csak egy vén 
marha vagyok, aki pávatol-
lakat dugdos a fenekébe, és 
mutogatja magát. A közönség 
hűsége nagyon nagy ajándék, 
én nem tudom megfejteni az 
okát, hogy miért szeretnek 
ennyire. Döbbenetes, lefegy-
verzi az embert, hogy mit 
jelenthet egy-egy dal, sőt, mit 
jelentek számukra én, ezt nem 
lehet feldolgozni.

Milyennek látja ma a rockzenét? 
Valóban múzeumi darabbá vált, 
vagy képes még a fejlődésre?
Nincs rálátásom a dologra. Ha 
zenét hallgatok, klasszikuso-
kat szoktam, Mozartot, Vival-
dit, illetve a hatvanas évek 
kiválóságait, ezekből merítem 
az energiát, ott valami olyan 
összesűrűsödése volt a tehet-
ségnek, az energiának, ami 
mára kétségkívül kiveszett. 
Kezdetben Rolling Stones- és 
Doors-dalokat játszottam ma-
gyarul. Bizonyos értelemben 
Mick Jaggert követtem, ő volt 
rám a legnagyobb hatással, 
de azt nem gondoltam, hogy 
ez be fog jönni. Amatőrnek 
tartottam magam, azt csinál-
hattam, amit akartam. Nem 
érdekelt, hogy nincsenek saját 
dalaim, miközben az elüldö-
zött Syriusnak és a Kexnek, a 
néhai Korálnak és Olympiá-
nak vagy az azóta lecsúszott 
P. Mobilnak is írtam már 
szövegeket.

Annak idején csak nagyon 
nehezen lehetett lemezekhez 
jutni, ha valakinek mégis 
sikerült, az csoda volt. Nem 
beszélve a szövegekről, így 
azt sem tudtuk, miről szóltak 
a dalok. Sokan kamuangollal 
énekeltek, mégis ereje volt a 

dolognak, ami magába szívott 
minket.

Minden művészetnek 
megvan a saját forradalmi kor-
szaka, legyen az görög dráma, 
olasz opera vagy neorealista 
film. A beatzenének ez a 
korszaka 1964 és 1970 közé te-
hető, amikor a zene indukálta 
a társadalmat és fordítva: 
jöttek a hippik, diáklázadások 
törtek ki, a zene és nemzedék 
együtt éltek, nem volt mögöt-
te politika és vallás, a szeretet 
volt a lényeg. Ma már itthon 
is beszerezhető bármi, legyen 
az punk, blues vagy diszkó, de 
valami mégis elveszett.

Az én generációm forradal-
márai a második világháború 
alatt születtek, míg a mai 
gyerekeket a televízió előtt 
nemzették, ott is nevelkedtek, 
különböző képernyők és ké-
szülékek bűvöletében élnek. 
Sok mindent megkaphatnak, 
amikben nekünk nem volt ré-
szünk. A hiány, a vágyakozás 
aktivitást szül, ma viszont az 
ember készen kap mindent.

Vannak dolgok, amelyek 
viszont nem változtak. A 
hatvanas években szenzáci-
ós dolog volt például, hogy 
Aradszky László és Koós János 
– a hagyományos tánczene 
legkomolyabb képviselői – 
fellépései között játszott az 
Illés együttes. Ma különböző 
dalversenyeket tartanak, 
amelyeken már Nagy Feró is 
zsűrizett. Ez azt mutatja, hogy 
létezik a zenében a sikerre 
való törekvésnek egy teljesen 
emberi és érthető szándéka, 
miközben, akiket én ismer-
tem, a Kex, a Syrius vagy Cseh 
Tamás ilyen helyre be sem 
tették volna a lábukat.

A hatvanas évek ellenkultú-
rájának már nyoma sincs, de 
ezért nem kell megbélyegezni 
a fiatalokat. Ez egy másik 
világ, más lehetőségekkel és 
célokkal. A legtöbben nem 
azért zenélnek, mert nem 
tetszik nekik a világ, hanem 
mert szeretik a zenét és 
sikerre vágynak. Szerintem 
ez természetes. A Beatles 
és a Rolling Stones is a zene 
szeretete miatt kezdte el, csak 
később váltak lázadókká, 
amikor összeütközött a dolog 
a politikával és az akkori társa-
dalmi ízléssel.

Ma az emberek szinte 
mindegyike hatalmas meny-
nyiségű információs nyomás 
alatt áll, ebből nagyon nehéz 
úgy szelektálni, hogy ez a 
világ az egy 15-18 éves, de 
nagyon tehetséges, fiatal 
gyerekből igazi művészt 
hozzon ki. Ehhez hosz-
szabb idő kell.

Számunkra régen 
egyetlen egy út 
létezett: szembe-
menni a kultu-
rális terrorral. 
Ha a kérdés 
az, hogy a 
rockzené-
ből kive-

szett-e valami, azt mondom, 
igen. Még nagyon tehetséges 
együtteseknél sem látom azt 
a hitelességet, ami az öreg 
négerekben ócska, 12 dolláros 
gitárokkal megvolt. Ők nem 
tudtak rendesen játszani, 
énekelni, de a zene az életük 
része volt. Nem látom a mai 
zenészekben az önkifejezést, 
de nem is várom el tőlük, 
mert a mai világ teljesen más, 
és az elvárások is egészen 
mások. Nem figyelem a mai 
rockzenét, mivel sok min-
den más is érdekel. Film, 
irodalom, színház. Nagyon 
sajnálom, hogy nálam jóval 
tehetségesebb gyerekek 
nem jutnak semmire. Hogy 
miért, azt nem tudom, én egy 
teljesen más utat jártam be. 
Senki nem volt se előttem, se 
mögöttem, de ez nem érdem, 
magányosság.

A nagy zenészek, írók, költők, 
akiket a mestereinek tart, az 
ihletett zsenik, mint József Attila 
és Jim Morrison napjainkban ki 
tudnának tűnni, és azzá válni, 
akiknek ismerjük őket?
Nem tudok választ adni a 
költészeti részére, de ha egy 
zenekar játékán látszik, hogy 
eredeti és hiteles, azt nem 
lehet elnyomni semmivel. Ha 
valaki kívülről megmondja, 
mit és hogyan kell csinálni, 
akkor vége van a történetnek. 
Különösen igaz ez Amerikára, 
ahol a közönségnek milliós 
kínálat áll rendelkezésére. 
Eddie Vedder vagy a Red 
Hot Chili Peppers jó példa, 
egészen katartikus, amit 
csinálnak, nekik be is jött a 
dolog. Ha a produkció eredeti, 
akkor nincs szükség füstre és 
álarcokra. Ez a rockzene olyan 
lehetősége, ami még ma is 
jelen van, szerintem még 50 
év múlva is így marad.

Korábban nagyon sokáig játszott 
a Csokonai Színházban társulati 
tagként. Milyen élmé
nyek fűzik a városhoz?
Keserű szájízzel 
jöttem el innen. 
Amikor Vid-
nyánszky Atti-
la Budapestre 
ment, én 
pedig vele 
tartottam, 
meg sem 
kérdez-
ték, hogy 
marad-
nék-e? Jó né-

hány sikeres előadásom volt, 
darabokat is írtam, mint a 
Ballada a két sebzett hattyú-
ról és a Csattanuga Csucsu. 
Egy minimális gesztust sem 
kaptam arra irányulóan, hogy 
maradjak, vagy játsszam 
tovább a műveimet, pedig telt 
házzal mentek. Másrészről 
szerettem itt lenni, vannak 
barátaim, az egyikük ügyvéd, 
a másik múzeumigazgató, 
rengeteg színész van, akiket 
nagyon szeretek.

Tavaly Deák Bill Gyulával 
volt itt közös koncertünk, 
és láttam, hogy a debreceni 
közönség nem felejtett el, a 
hetvenes évek óta hűségesek 
hozzám, ez az egyik oka, hogy 
itt kezdtem volna március 
20-án az országos turnét, ami 
most későbbre csúszik.

Ön szerint az olyan Hobo Blues 
Bandlemezek, mint a Férfibánat 
vagy a Nemek Háborúja miért 
lettek kevésbé népszerűek?
A közönségen múlik, hogy 
mennyire fogad el egy 
kiadványt. Úgy gondolom, a 
kilencvenes években készült 
lemezeim közül néhány nem 
úgy sikerült, mint a korábbi-
ak. Ez elsősorban annak kö-
szönhető, hogy Póka Egonnal 
1993-ban szétváltunk, ő az 
ország egyik legkimagaslóbb 
zeneszerzője. A Férfibánat 
nem volt annyira sikeres, de 
nagyon komoly dalok vannak 
rajta. Az utána következő 
lemezeken a szöveg már 
kevésbé volt egységben a hoz-
záíródott zenével. De később 
a Circus Hungaricus és a Hé, 
Magyar Joe! olyan zenét sugá-
roznak, amelyek jól illeszked-
nek a dalszövegekhez.

De ha valaki 42 év alatt 
ennyi lemezt kiad, azok 
között akadnak erősek és 
gyengék egyaránt, hullám-
völgyek mindig vannak. Ez 

nem csak tehetség kérdése. 
Vannak lemezeim, amelyekről 
soha nem gondoltam volna, 
hogy ennyire jól sikerülnek, 
például a Lassú vonat – a Bob 
Dylan-lemez, ezt gyakorlatilag 
magamnak csináltam –, vagy 
a Hé, Magyar Joe!, ami egy 
teljesen elmebeteg ötletből 
született, arra gondoltam, 
hogyha nekem lehet amerikai 
nevem, a Hobo, akkor Joe 
miért ne lehetne magyar – így 
született meg Magyar József 
karaktere. A kilencvenes évek 
viszont olyanok voltak, mint a 
takony, nem lehetett megfog-
ni, és nem is próbáltam.

Ha visszatekint nemcsak a Hobo 
Blues Band, de saját pályafu
tására is, van, amit megbánt, 
amiről azt gondolja, hogy ezt 
nem kellett volna?
Mindig is a koncertezést tar-
tottam a legfontosabbnak, de a 
lemezek tekintetében semmit 
nem bántam meg, függetlenül 
attól, hogyan sikerültek. In-
kább emberi dolgok merülnek 
fel, mivel nekem nem nulla, 
hanem mínusz az emberisme-
retem. Voltak, akikkel utólag 
visszanézve nem szívesen 
dolgoznék együtt.

A jövőben milyen kiadványokra 
számíthat a közönség?
Eörsi István elhunyt költő 
verseiből készült egy lemez 
Márta István zeneszerzővel, a 
Növekszik a csapat, ez megje-
lenés előtt áll. Az ő műveiből 
csináltam 1983-ban az első ön-
álló esetemet, amelyet Ascher 
Tamás rendezett. Továbbá 
még ebben az évben megje-
lenik egy lemez régi szövege-
immel, amelyekhez korábban 
nem passzoltak a zenék, így 
mondhatni elvesztek.

A napokban elkezdünk dolgoz
ni Vidnyánszky Attilával egy 
kétszereplős előadáson, amely 
egyelőre a 31 dosszié munkací
met viseli. Az alapját az ellenem 
szóló rendőrségi feljelentések 
adják, amelyeket 30 év után 
most kértem ki először; betiltott 

dalokat, elkobzott novellákat 
is tartalmaznak.
Életemben először talán 
lehetőség lesz rá, hogy 
filmre vigyük a Vadásza-
tot, erről még konk-

rétumot nem tudok 
mondani, a napokban 
fog kialakulni a kon-
cepció.
 BIRTÓK BENJÁMIN

(Az interjú a 
rendkívüli intéz-
kedésekről szóló 
kormányrendelet 
előtt készült.)

A zenésznek ma is több ötlete van, mint amennyit időben meg tudna valósítani: már a 2021es naptára is megtelt FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Csodálatos dolog, 
hogy a koncertjei-
men megjelennek 
különböző gene-
rációk tagjai.  
FÖLDES LÁSZLÓ HOBO

Látogasson el hírportálunkra!
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402270

Megemlékezés

MÁNYI LAJOS 

halálának 
6. évfordulójára.

Én melletted voltam egész, 
most mégis minden múltba vész, 

úgy fáj, mint még semmi sem.

Felesége 
és a szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GYÖRFI ISTVÁNNÉ
Kerekes Mária

2020. március 10-én, 84 éves korában elhunyt.

Szeretett halottunk temetése 2020. március 19-én 13.30 órakor lesz a 
Köztemető 1-es számú ravatalozó terméből polgári szertartás szerint. 

 A gyászoló család
550354

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

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

Kovács Sándorné szül. Lajter Juliánna

550456

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

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek a Napló. 
haon.hu/gyaszhirek/
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389492

393726

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT 1949 ÓTA

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

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

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

péntek: 8.00–14.00-ig

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

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

www.hbmtemetkezes.hu
E-mail: info@hbmtemetkezes.hu 39

84
50

WWW.HAON.HU

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és üzleti partnereinket,
hogy a 2020. március 19-ére tervezett debreceni Napló Állásbörze
a koronavírus miatt elmarad.

A Kiadó az intézkedést a látogatók, kiállítók biztonsága és a koronavírus
terjedésének megelőzése érdekében hozta.

Terveink szerint a rendezvény későbbi időpontba  kerül megrendezés
melyről értesíteni fogjuk Önöket.

Köszönettel:

404638
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Hirdetési ügyekben keresse kollégáinkat!
Cégek részére!

Seres Krisztina  +36-20-485-5073
Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139
Szabó Tibor +36-70-198-1197
Balogh-Elekes Renáta  +36-20-513-3109
Jákim Péter Dániel +36-70-512-9161
Göncziné Szívós Anett  +36-30-997-7123
Illyés Balázs +36-70-705-2297

Debrecen, Dósa nádor tér 10.

HAJDÚ-BIHARI

ÁLLAT
BAROMFI napos előnevelt csirke (ket-
tőshasznú), hústípusú, tarka eladó. Tel.: 
70/603-6554.

*398330*

TOJÓHIBRIDEK gabonásak 100%-ban toj-
nak, szállítással eladók. 06/30/251-5875

*402102*

NAPOS CSIBE ELADÓ! Kettőshasznú és 
színes húshibrid márciusban debreceni 
szállítással is. Érd.: 06/30/9831-454

*404095*

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

*550495*

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 397333

FÖLD, KERT

ELADÓ szántók Debrecenben. 
0430/187 hrsz. 1.4780 Ha, 57.04 AK 
és 0430/188 hrsz. 1.1500 Ha, 37.82 
AK. Irányár: 150.000,-Ft/AK. Érd.: 
52/456-339.

*403260*

HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS

DEBRECEN belvárosában jelenleg 
bútorboltként üzemelő önálló családi 
ház eladó vagy bérbeadó. Esetleg lak-
ható házzá is átalakítható. T.: 06/20 
4980822

*404738*

ÁLLÁST KÍNÁL

Irodai adminisztrátort felveszünk 
azonnali kezdéssel MÉH-telepre!

Tel.: 06-30/964-3031, 06-30/968-5140
Klaudia-Fer Kft. 402426

20-30 év közötti fiúkat könnyű fizikai 
munkára felveszünk. ÁSZ-SZER Kft. 06-
70/953-2670.

*550749*

40
35

09

A Szuperinfó Média Kft. 
kerékpárral rendelkező 

NAPILAP-
KÉZBESÍTŐT 

keres 

KOMÁDI
területére. 

Érdeklődni a 
+36-20-958-9931-es 

telefonszámon lehet 

munkaidőben 
8-tól 16 óráig.

A jelentkező jelentkezésével 
hozzájárul adatai kezeléséhez 

a Szuperinfó Média Kft. honlapján 
lévő adatvédelmi tájékoztatóban

 leírtak szerint.

OKTATÁST VÁLLAL

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES KÉPZÉS
 16–65 év közöttieknek

Tel.: 70/561-5575
 

550584 Ny
. sz

.: E
-00
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NÖVÉNY
VETŐMAG! Fémzárolt lucerna (Olimpia), 
kukorica és napraforgó vetőmag kapható. 
Tel.: 30/4524265, Cím: Kruppa-Mag Kuta-
tó Kft. Kisvárda, Jéki u. 63.

*550751*

VEGYES
NYÍLÁSZÁRÓÜZEMBEN dolgozó nyug-
díjas férfi munkát keres. Érd.: 06-20/462-
1348.

*550775*

EGYÉB KERESÉS
AKÁC csemete eladó kitűnő gyökérzettel, 
2020 tavaszi erdősítéshez, kis- és nagyté-
telben. Számlázási igazolvánnyal, bruttó ár 
12 Ft. Balkány 30/822-6141.

*551051*

HAJDÚ-BIHARI

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

06-46-
99-88-99
-es telefonszámot! 

Adjon fel 
apróhirdetést, 
gyászhirdetést, 
megemlékezést, 
köszönetnyilvánítást 
és keretes hirdetést!

341869
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Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA:

TÁVOLABBI KILÁTÁSOK:

Ezen a napon
nyilvántartott

hőmérsékleti
rekordok:

Évforduló

idojaras.haon.hu

Ezen a napo
nyilvántarto

hőmérsékle
rekordo

Püspökladány

Balmazújváros

Berettyóújfalu

DEBRECEN

Komádi

Vámospércs

Polgár

Téglás

 

 

 

  

 

  

 

Napkelte:

Napnyugta:

Holdkelte:

Holdnyugta:

További információ:
koponyeg.hu

Időjárás

°C °C °C °C°C °C °C

°C
°C

°C
°C

Szerda

2 5 8 716 17 17 16

–18,2
24,5

°C

Csütörtök Péntek Szombat

Március 17., kedd
Gertrúd, Patrik, 
József

1559 éve 
Szent Patrik napja.

Sok napsütésre számíthatunk, napközben északnyugat felől felhő-
södéssel. Eső nem alakul ki. Reggel 0, délután 13 °C körül alakul a 
hőmérséklet.

2:165:41

10:5017:42

Sok napsütésre, kellemes tavaszi időre 
van kilátás, miközben tovább melegszik a levegő: pénteken már  
15-20 °C valószínű. A délies légmozgás csak néha élénkül meg. 

Nem várható front.

–2
11

Horoszkóp
Nézze át 
pénzügyeit. 
Ne tegye a 
helyzetet 

zavarossá. Megoldás lehet, ha szigorú 
spórolásba kezd, még akkor is, ha nem 
nagy összegről van szó. 

Most jobban 
tenné, ha nem 
dolgozna, ha 
csak környe-

zete rendezgetésével foglalkozna, erre 
most meg is van a megfelelő pillanat.

Nagyon haté-
kony munkát 
tud ma végez-
ni, és valahogy 

a főnökei elé kerül az eredménye, akik 
elismerik az ön fegyelmezett és jól szer-
vezett munkavégzését. Valószínűleg 
semmit nem kell utólag átdolgozni.

Ha szűkre sza-
bott pénzügyi 
keretekkel kell 
majd gazdál-

kodnia a mai nap folyamán, akkor jobb, 
ha elkerüli a boltokat, többet költene, 
mint máskülönben.

Ma fegyel-
mezetten, 
szervezett 
módon tudja 

végrehajtani a munkáját, elméje rende-
zetten működik, jól tud összpontosítani, 
kissé óvatos, de villámgyorsan el tud 
igazodni a részletekben.

Ma hajlamos 
lehet hirte-
lenkedésre 
és lobba-

nékonyságra, legyen tehát nagyon 
óvatos, főleg vezetés közben. Ne állítsa 
automatára az agyát.

Ha hitelre 
van szüksége, 
most van itt 
az ideje, hogy 

kölcsönért folyamodjék, semmilyen 
sorompót nem fognak az útjába állítani. 

Ne hagyja, 
hogy 
szinte ingyen 
dolgozzon. 

Megteremtheti az anyagi biztonságot 
azzal, hogy megfontoltan cselekszik. Ne 
dőljön be megalapozatlan ígéreteknek.

Az anyagiakra 
nézve igen 
szerencsés 
konstelláció, 

ügyes befektetéseket hoz tető alá. Nem 
gőgös, jól tud együttműködni másokkal.

Most mindent 
és gyorsan el 
akar intézni, 
úgy érzi, 

semmit sem szabad későbbre hagynia. 
A kapkodásnak az lesz az eredménye, 
hogy túlhajtja magát. 

Jó alkalom, 
hogy eredeti 
módon köze-
lítsen meg egy 

régi problémát, ez most a felfedezések 
és a kihívások pillanata. Olyan tárgyak-
ban jeleskedhet, amelyek újszerűen 
láttatják a világmindenséget.

Sok energiát 
halmozott fel 
ahhoz, hogy 
most meg-

újult erővel tegyen is valamit céljaiért. 
Tartson lépést az eseményekkel!

A szülinapos ajándéka
Újabb szál gyertya ke-
rült a „tankok” dobos 
mágusának tortájára.
DEBRECEN. Szinte hihetetlen, 
de 47 éves lett Fejes Tamás, 
a Tankcsapda (TCS) dobosa, 
akin mintha nem fognak az 
idő: még mindig ugyan olyan 
tűzzel uralja a színpadot 
minden egyes koncertjén. 
A zenész hivatalos rajongói 
oldalán is megköszönte a 
jókívánságokat, és azt üzen-
te rajongóinak: „Kéne még 
47, hogy minden tervemmel 
végezzek, ti adjátok az erőt, 
köszönöm!” A bejegyzéshez 
kép is tartozik ám: Fejes egy 
212 kilogrammos Ducatti 
motorral látható a posztolt 
fotón, akit új családtagnak 
nevez.

Aranyszívű dobos
A TCS azt is bebizonyí-
totta – esetükben ez 
újra és újra beigazoló-
dik –, hogy jobb adni, 
mint kapni, hiszen 
egyik rajongójukat 
Fejes egy vadonatúj 
dobfelszereléssel aján-

dékozta meg. Gábornak, a tá-
piógyörgyei fiúnak januárban 
gyulladt ki a háza, a baleset-
ben pedig dobfelszerelése is 
a lángok martalékává vált. A 
fiatal fiú barátai felhívást tet-
tek közé az interneten, hogy 
aki tud, segítsen. A TCS pedig 
örömmel ajándékozta meg 

Gábort, hogy tovább folytat-
hassa a zenélést. 

A fiú a közösségi oldalán azt 
írta, felfoghatatlan meglepe-
tésként élte ezt meg. S nem 
csak egy dobot kapott, a zene-
kar meg is látogatta a munka-
helyén. Gábor a bejegyzésben 
azt ígérte, hamarosan rész-
leteket és videót is megoszt 
majd. Isten éltesse hát sokáig 
az aranyszívű Fejes Tamást, 
aki pénteken élőben, profi on-
line körülmények között kon-
certezik majd a cívisvárosból 
Lukácsékkal, hogy mindenkit 
egyszerre örvendeztethesse-
nek meg zenéjükkel, legye-

nek a rajongók 
bármely pont-

ján is a világ-
nak!  HBN

Varázsló a rácsok mögött
Börtönbe került Ronal-
dinho, de búslakodás 
helyett ott is inkább 
futballozott.

LABDARÚGÁS. A Barcelona, AC 
Milan, PSG és a brazil válogatott 
egykori világsztárja testvérével 
együtt március 6-án került őri-
zetbe, mert hamis útlevéllel kí-
séreltek meg bejutni Paraguay 
területére. A 39 éves klasszis 
kérelmezte házi őrizetbe való 
áthelyezését, de a bíróság el-
utasította, sőt, a fivérek az ügy 
lezárásáig, akár 6 hónapig is 
börtönben maradhatnak, mert 
úgy ítélték meg, hogy fennáll a 
szökés veszélye.

A legenda a döntést kényte-
len volt elfogadni, de ha már 
így alakult, akkor a börtönben 
is legnagyobb szenvedélyének, 
a focinak hódolt. A foglyok tor-

nájára invitálták a rabok, állí-
tólag több csapat kapitánya is 
szerette volna soraiban tudni 
a brazil varázslót, végül az már 
nem derült ki, hogy mi alapján 
választott.

Ami viszont biztos, hogy az 
említett eseményen is ő vitte el 

a show-t, és 2005 aranylabdása 
a legszebb éveit idézve a 11–2 
arányban megnyert döntőn öt 
gólt szerzett, és mellette kiosz-
tott hat gólpasszt is. A győztes 
csapat tagjaként jutalomkép-
pen egy 15 kg-os malacot fo-
gyaszthatott el társaival.  HBN

Kábítószerrel kereskedhettek
DEBRECEN. Négy, kábító-
szer-kereskedelemmel gya-
núsított fiatal fiú letartóztatá-
sát rendelte el egy hónapra a 
Debreceni Járásbíróság vasár-
nap – tudtuk meg a Debreceni 
Törvényszéktől. A megalapo-
zott gyanú szerint a két deb-
receni és a két hajdúsámsoni 
fiú egy cívisvárosi apartman-
házban kereskedett kábító-
szerrel.

 Az ingatlanban az egyen-
ruhások kutatást tartottak, 
amely során marihuána mel-
lett több csomag ecstasytab-
lettát is lefoglaltak. A bíróság 
úgy gondolja, megalapozot-
tan lehet tartani attól, misze-
rint a gyanúsítottak meg-
szöknének, elrejtőznének, 
továbbá megkísérelnék a bi-
zonyítás meghiúsítását is. A 
nyomozási bíró szerint azért 

is indokolt a legszigorúbb 
kényszerintézkedés, mert a 
gyanúsítottak életmódja is 
arra enged következtetni, 
hogy szabadlábon hagyásuk 
esetén újabb szabadságvesz-
téssel fenyegetett bűncselek-
ményt követnének el a jövő-
ben. A végzés nem végleges, 
azt két gyanúsított és védőik 
tudomásul vették, ketten vi-
szont fellebbeztek ellene.  HBN

Fejes Tamás, 
hazánk leg-
népszerűbb 
rockzene-
karának 
dobosa

  FOTÓ: 

MATEY 

ISTVÁN

A brazil labdazsonglőr a börtön udvarán is varázsolt  FOTÓ: TWITTER

Cintia lazán szereti
Cintia tarcali diáklány. Úgy érzi, tele van energiával, és sok új 
tervet szőtt erre az évre. Szerinte nem kell túlbonyolítani a 
dolgokat, ezért a mottója: „Csak lazán!”  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN/ÉM

Megér egy mosolyt
Egy izgatott férfi hívja a mentők tele-
fonszámát:
– Jöjjenek gyorsan, a feleségem mind-
járt szülni fog, már 10 perces fájásai 
vannak!
– Az első gyerek? – kérdezi tőle az 
ügyeletes.
– Nem, én a férje vagyok! – adja meg a 
választ a telefonáló.

Engedély nélküli 
fegyverarzenál
HAJDÚNÁNÁS. A Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság befejezte 
a nyomozást egy 55 éves férfi-
val szemben, aki engedély 
nélkül tartott fegyvereket és 
lőszert az otthonában. A nyo-
mozók még tavaly december-
ben tartottak házkutatást a 
férfinál, több éles lőfegyvert 
és -lőszert foglaltak le. A haj-
dúnánási lakos gyanúsítotti 
kihallgatása során beismerő 
vallomást tett, és elmondta, 
hogy engedélye nem, csak ér-
deklődése volt a fegyverekre. 
A rendőrök lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaélés bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytattak bün-
tetőeljárást a férfival szem-
ben. A rendőrség az ügy ira-
tait átadta az ügyészségnek 
– közölte a megyei rendőr-fő-
kapitányság.  HBN

További viccek humor.haon.hu

 Tekintet, egyenesen a kamerába
Végre újra beköszöntött a jó idő, és boldogan sütkérezhetek 
az első tavaszi napsugarak melegében! Ezt pedig lencsevég-
re is kaphattátok. Azt hiszem, kétség sem férhet hozzá, hogy 
igen fotogén vagyok…  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

www.haon.hu
További képek  

és videók
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