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Tami titkon
már várja
a hóesést

A legnagyobb
álmunk egy
betegőrző
monitor…

16. OLDAL

ÖRVENDI CINTIA
16. OLDAL

ÉVES
FÜGGETLEN NAPILAP

További képek és értékelés:
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Több napsütésre, elvékonyodó
felhőzetre
számíthatunk

10 °C
REGGEL
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Új és agresszív
növény tör utat

DEBRECEN. Idén nyáron indult
el intenzívebben az a kutatás,
amely a Debrecenben is megjelent homoki prérifű sajátosságait hivatott feltérképezni.
A Magyar Tudományos
Akadémia és a Debreceni
Egyetem közös projektjének
célja, hogy feltárják a növény
előfordulási
körülményeit,
környezeti igényét, s megalapozzák a későbbi visszaszorítását. A tapasztalatok szerint
ahol megtelepszik a homoki
prérifű, ott képes egynemű
állományokat alkotni, s az őshonos növényfajokat kiszorítja. A nagy problémát az jelentheti, hogy a legelő jószág
nem nagyon fogyasztja ezt a
növényt. /4. 
KD

Nagy Csilla
Bicske

VASÁRNAPTÓL

Földi Viktória
Szombathely

Négy szaxofonon, „bolgárul”
A Malko Teatro budapesti bolgár színház művészei mutattak be válogatást a délkelet-európai nép izgalmas zenei világából
pénteken Debrecenben, az Újkerti Közösségi Házban, a helyi bolgár nemzetiségi önkormányzat rendezésében. FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Tudjon meg többet
a hölgyekről a 3. oldalon.

Kényszer? Életforma?
Állandóan visszatérő
eleme a szociális gondoskodás történetének
a koldulás problémája.
Varga Kevin 

– Több olyan belvárosi csomópont és rendezvény is van,
ahol „megéri” koldulni. A
frekventált helyek és kiemelt
rendezvények vonzzák azokat a szegény embereket, akik
koldulásból élnek. Számuk
nehezen
meghatározható,
hisz nem csak a hajléktalanok koldulnak – mondta el a
Naplónak Szemerédy Zsolt,
a ReFoMix Kft. ügyvezetője.
Úgy gondolja, a Fórum előtti terület, a főtér környéke
vagy a Plazáé azért is jelent-

Országunkban a
problémakör fontos állomása
a rendszerváltás utáni szegénypolitika, a koldulásra irányuló intézkedések az állam
oldaláról. Mint a legtöbb hazai
nagy városban, Debrecenben
is gyakran találkozunk a koldulás okozta nehézségekkel.
DEBRECEN.

FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

A Kisvárda ellen
térhet vissza

DEBRECEN. Három mérkőzésre
szóló eltiltást kapott október
közepén a DVSC futballistája,
Varga Kevin. A középpályás a
szombati, Kisvárda elleni idegenbeli összecsapáson térhet
vissza bajnokin. Mint lapunknak elmondta, már nagyon
hiányzott neki a rendszeres
játék. /9. 
HBN

A megye „születésnapját” ünnepelték, és
elismeréseket adtak át.

(2019. 11. 22.)

árfolyam

változás

Euró

334,36

+0,61

USA-dollár

302,29

+1,23

Svájci frank

304,27

+0,32

Angol font

389,24

+0,26

Román lej

70,04

+0,24

Ukrán hrivnya 12,51

+0,05

Horvát Kuna

44,59

-0,27

Lengyel zloty

77,80

+0,09

Hajdú-bihari Napló
4001 Debrecen, Postafiók 72

Novotni Lajos  FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Több mint kétszázezer
izzó ragyog adventkor
DEBRECEN. A Kossuth téren és
a Piac utcán szombat délután
nyit hivatalosan a Debreceni
Adventi Vásár, mely szerethető közösségi térben, egyedi kézműves termékekkel,
ellenállhatatlan finomságokkal, lélekmelengető forró italokkal várja az ünneplőket.
– Az adventi hangulatot
igyekszünk a város távolabbi
településrészeire is kiterjeszteni a vizuális elemekkel, díszítésekkel, amelyek a belvá-
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– A mai ünnepséggel kifejezzük hálánkat azért
az értékközösségért, amit ez
a 6 ezer 210 négyzetkilométer 82 településének csaknem
540 ezer lakosa tart fenn, őriz
és erősít – mondta köszöntőjében Pajna Zoltán, a megyei
DEBRECEN.

A tartalomból
Sürgető droghelyzet
A neve Bond. James Bond
Bodza és vadpörkölt
Olvasóink oldala

segíteni akar, az a Debreceni
Karitatív Testület tagszervezeteinek adjon. Ez garanciát
jelent arra, hogy a támogatás
biztosan eljut az arra rászorulóhoz – tette hozzá Szemerédy
Zsolt. A téli krízisidőszak november 1-től a következő év
április végéig tart, így az Utcai
Szociális Szolgálat munkatársai még intenzívebben az intézményes ellátások irányába
igyekeznek terelni az utcán,
rossz körülmények között élő
hajléktalan embereket. /3.  LD

Megyénk értékközössége

Devizaárfolyam
Pénznem

hetnek olyan gócpontokat,
ahol a nehézségek leginkább
kiütköznek, mert nemcsak
jövedelmezőek a koldulók
számára, hanem konzerválóak is. Az esetleges nagyobb
összegű adományok miatt
megéri huzamosabb ideig is
ezeken a helyeken, környékükön maradni. – A jelenség
összetett, mert senki nem gátolható abban, hogy a rászorulóknak adjon, de más „csak
úgy adni”, és más célzottan,
okosan adni. Javasoljuk: aki
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rosban meghatározó módon
lesznek jelen. Több mint 200
ezer izzó és fénypontocska
díszíti majd Debrecent. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy
az ország egyik legszebb,
leghangulatosabb és leginkább a karácsonyt megidéző
adventi vására van Debrecenben – mondta el Papp László
polgármester a vásárról tartott sajtótájékoztatón péntek
reggel. /3. 
KD
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önkormányzat közgyűlésének
elnöke pénteken Debrecenben, a megyeháza dísztermében rendezett megyenapon.
Szavai szerint Hajdú-Bihart az
élet szeretete, próbatételeken
és történelmi kríziseken átsugárzó ereje jellemzi. Lakóinak
összefogásra és példaképekre
is szükségük van; mindig úgy
fejlődhetett, hogy voltak kiváló egyéniségei, akik munkáju-

G. Szabó Botond, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának
igazgatója  FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Adynk versben
és prózában

kat a közösség javára fordították. A megye napján tizenöten
vehettek át elismerést az élet
különböző területén végzett
tevékenységükért.
Ahogy
Pajna Zoltán fogalmazott, ők
olyan polgárok, akik kitartó
munkával közösséget teremtettek és erősítenek ma is. A
Bocskai István-díjat idén Novotni Lajos, a HAJDU Cégcsoport elnöke kapta. /5. 
SZT

A költő Ady Endre
halálának 100. évfordulóján
indított emlékév finisszázsaként rendeztek felolvasóestet pénteken a Debreceni
Református Kollégium Egyházművészeti termében. A
különleges műsorban közreműködött G. Szabó Botond,
Fekete Károly, Eged Alice,
Bölcskei Gusztáv, Kustár Zoltán, Gábor-Tóth Ildikó, Arany
János és a Kántus.
HBN
DEBRECEN.

Mentőautó és
„horrorkaraván”
Egy, a népnyelvben horrorkaravánként említett
román autószállító tréler
és egy mentőautó karambolozott pénteken délután
a 42-es számú főúton,
Földes térségében, eddig
tisztázatlan körülmények
között. A rendőrség közleménye szerint a mentőautó az árokba hajtott, a
teherautó pedig felborult
az úttesten. Az elsődleges
orvosi vélemény szerint egy
személy súlyos sérülést
szenvedett. 
FOTÓ: MATEY I.
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Aktuális 3

HAJDÚ-BIHARI

A kinti élet nehézségei

TTÓLON
A
B
M
SZO TÁLUNK
R
HÍRPO

A koldulás régóta problémát jelentő tényező
társadalmunkban.

Nagy Csilla
Bicske

DEBRECEN. Ugyan egyre több
segítséget kapnak a nincstelenek, hogy legyen egy védett
helyük, ahol álomra hajthatják fejüket, ahol ételt kapnak,
tudnak tisztálkodni, de vannak, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel. Szemerédy Zsolt,
a ReFoMix Kft. ügyvezetője
úgy véli, koldulással a frekventált helyeken gyorsan lehet nagyobb összegű pénzhez
jutni, amit utána, az esetek
döntő hányadában alkoholra
költenek. Az intézményekben
azonban házirend van, nincs
lehetőség a korlátlan alkoholfogyasztásra, ezek pedig
sajnos kevésbé vonzóak a kinti, szabad élettel szemben. A
koldusok összetételét illetően
jellemzően nagy számban fordulnak elő volt állami gondozottak és elvált férfiak.

Névjegy
Életkor:

27 év

Magasság:

158 cm

Csillagjegy:

Halak

Kedvenc étel:

spagetti

Kedvenc ital:
Sokan választják segítség helyett az utcát 

ponta többször, változatos étkezésre van lehetőség – fejtette
ki Szemerédy Zsolt. Hozzátette, hogy a szabálysértési rendelet nehezen betartható, hiszen
az életvitelszerű tartózkodás
ténye alig-alig bizonyítható.
Azok esetében, akik agresszív
és elutasító magatartásukkal
zaklatnak, zavarnak másokat,
a szociális szakemberek is a
rendőrség segítségét kérik.

Nehezebb segíteni
– Az intézményektől elidegenedett hajléktalanoknál a bizalom nehezen építhető ki, és
relatíve hosszabb időbe telik,
míg elfogadják az utcai szociális munkásokat. A frekventált helyeken való koldulás
látványos és tömegeket vonz,
nagyobb bevételt jelent, és lehetőséget ad egy állandósulni
látszó támogatói bázis kialakítására is – ezzel szemben sokszor tehetetlen a szakma. Ma
már nem arról beszélünk, hogy
éheznek a hajléktalanok. Nem
éheznek, sőt Debrecenben na-

Megváltoztak
Folyamatosan változó világunkban a koldulók, hajléktalanok is megváltoztak. Az ország életszínvonala emelkedett
az utóbbi években, ez sokkoló
hatással lehet rájuk. A hosszú
időn át tartó hajléktalanság
lelkileg is rendkívül megterhelő. – A „régi” ügyfeleink, nagy
szakállal és szövetkabáttal még
örültek a zsíros kenyérnek,
alázat volt bennük és csendes
belenyugvás a sorsukba. Ők ma
már nem élnek. Az utánpótlás
pszichiátriai kórképes, alkalmazkodási zavarokkal küzd,
és súlyosan szenvedélybeteg.
Több tudás, több eszköz és
speciális intézmény kell a kezelésükhöz. A határozott jogi,
rendészeti fellépés csak részben nyújt megoldást – tette végül hozzá az ügyvezető.

Nem éheznek,
sőt Debrecenben
naponta többször,
változatos étkezésre van lehetőség.

lakóhelye szerint illetékes
gyermekjóléti szolgálatot.
Szintén vét, aki közterületen vagy nyilvános helyen
olyan módon koldul, hogy a
járókelőket, a nyilvános helyen jelenlévőket pénz átadása céljából leszólítja, továbbá
az is, aki házról házra, lakásról lakásra járva kéreget.

szesül. Szintén mentesülnek
a várandósság tizenkettedik
hetét elérő nők vagy a tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekét egyedül nevelő
szülők, gyámok, illetve fogyatékos vagy folyamatos ápolást,
felügyeletet, gondozást igénylő
hozzátartozójáról egyedül gondoskodók.

Büntethetők?
E szabálysértések miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki
helyszíni bírságot.
Nincs helye azonban szabálysértési őrizetnek és szabálysértési elzárásnak, ha az eljárás
alá vont személy a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, illetve
napi rendszeres, életfenntartó
vagy fekvőbeteg-ellátásban ré-

Csekély számok
A Debreceni Törvényszéktől
megtudtuk, hogy elenyésző
azok száma, akik koldulás
miatt a bíróság elé kerülnek.
Amennyiben azonban a pulpitus elé jutnak a szabálysértők,
a gyakorlat szerint vagy közérdekű munkát szabnak ki rájuk,
vagy a bíróság a rosszallását fejezi ki, és felhívja figyelmüket
arra, hogy a jövőben tartózkodjanak ilyen jellegű cselekedeteiktől.
LASZKÁCS DENISE

Az, hogy valaki koldul, nem
jelenti feltétlenül azt, hogy
hajléktalan is, vagy fordítva.
A 2012. évi II. törvény alapján életvitelszerű tartózkodásnak számít minden olyan
magatartás, amely alapján
megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű
tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, más szállásra való
visszatérés szándéka nélkül, a
közterületen való huzamos
tartózkodásért valósul meg,
és a tartózkodás körülményei
ből vagy a magatartásból arra
lehet következtetni, hogy a
jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet – így különösen

alvás, tisztálkodás, étkezés,
öltözködés, állattartás – az
elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és
rendszeresen végzi.
Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, szabálysértést követ el. Nem
indítható szabálysértési eljárás, ha az elkövető a rendőr
felszólítására az elkövetés
helyét elhagyja, vagy a jelenlévő hatóság, más szerv, szervezet segítségét elfogadva
együttműködik a hajléktalan
személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele
érdekében. Ez esetben helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni velük szemben.

– Most is várhatók
újdonságok a vásárban, nagy
hangsúlyt fektettünk arra,
hogy a jövőbe is mutasson a
belváros feldíszítése – beszélt
az idei rendezvényekről Papp
László polgármester.
– Mivel megvan a kivitelező, készülünk arra, hogy a következő évben a Dósa nádor
tér is integrált része lesz a karácsonyi vásárnak. Ezt az utat
mutatva, idén a Rózsa utca
fáit is fényfüzérekkel díszítjük. Nagyon impozáns újdonság, hogy a Simonffy utcát 17
fényfüggöny díszíti.
Műanyagmentesen
A forgatagban ismét találkozhatunk a 45 méteres óriáskerékkel. A Vitesco Technologies támogatásával a
monumentális szerkezet a
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Az első adventi vasárnap az
érdeklődőket közös éneklésre hívják, mely alatt telefonokon bekapcsolt fényforrással
azt lehet jelezni, milyen sokan vannak jelen a főtéren.
Szombaton 16 órakor a régmúltat idézve pásztorok, juhászok, csikósok felvonulásával, kisbírók, vásári kikiáltók

teljes adventi időszakban a
kíváncsiskodók rendelkezésére áll, a legkisebbek pedig
a Vili-vonattal körözhetnek
a karácsonyfa körül. A vásárban mellőzik az egyszer használatos műanyag termékeket,
így a Krones által támogatott
papírpoharakból lehet kortyolgatni az innivalókat.

DEBRECEN.

Nem kell a szomszédba menni adventi áhítatért. Képünkön Makray Réka
(Vitesco) és Papp László polgármester 
FOTÓ: MATEY ISTVÁN
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Kedvenc zene:

spanyol, trance, house,
de sok műfajt szeret
Kedvenc parfüm:

Armani: Sé

A 27 éves Nagy Csilla idegenforgalmi szakmenedzser végzettsége mellett műkörmös, műszempillás szakképesítéssel
rendelkezik, három éve műkörmözik. Heti négy-ötször jár terembe edzeni, emellett szabadidejében még kutyát sétáltatni is nagyon szeret.
Négy kutyája van, két rottweiler és két labrador. Ha
ideje engedi, utazni is szeret. A versenyre húga hívta
fel a figyelmét, ő biztatta a
jelentkezésre. Csilla pedig
úgy gondolta, hogy miért
is ne...
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PTÓOLN
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VASPÁORTÁLUNK
HÍR

Földi Viktória
Szombathely
Névjegy
Életkor:

17 év

Magasság:

172 cm

Csillagjegy:

Városszerte karácsonyi hangulat
Az advent idején 23
napon át lesz program
Debrecen főtéren.

zöld tea

Életvitelszerű ottlét

Szabálysértők?
A jogszabály kimondja, hogy
aki gyermekkorú személy társaságában koldul, szabálysértést követ el. A szabálysértési
hatóság, valamint a helyszíni
bírságolásra jogosult szerv vagy
személy ekkor haladéktalanul
értesíti a szabálysértés tényéről, az érintett gyermek és az
elkövető adatairól a gyermek

SZEMERÉDY ZSOLT

ILLUSZTRÁCIÓ: MATEY ISTVÁN

Nyilas

Kedvenc étel:

hívogatásával és a Kelet Brass
Band koncertjével veszi kezdetét az ünnepi forgatag.
Óriás kalendárium
– Csaknem száz faházat és
vendéglátóegységet
láthatunk a vásárban, így a Piac
és a Csapó utca, valamint a
Kossuth tér minden négyzetméterét belakjuk – ismertette
Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
ügyvezetője.
Az advent idején 23 napon
át program lesz a téren, december elsejétől mindennap
18 órakor az Óriás Kalendárium kinyíló ablaka nemcsak
élményekkel szolgál, hanem
fontos üzeneteket is közvetít
a vásározóknak. November
30-án kinyílik a Régi Városháza kapuja is, ahol betlehemi
élőkép várja a látogatókat. A
közös gyertyagyújtások sora
december elsejével kezdődik.

KISS DÓRA

pizza

Kedvenc ital:

epres Cappy

Kedvenc zene:

Migos: Pure
Water

Kedvenc parfüm:

Far Away Rebel
Földi Viktória jelenleg titkárnőnek tanul a Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakgimnáziumban,
az idei tanévben készül
érettségi vizsgát tenni. A
17 éves szombathelyi lány
szabadidejében sorozatot
néz és kosármeccsekre jár. A
szépségversenyre azért jelentkezett, mert érdekli a divat és a
szépségipar világa.
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Itt is terjed a homoki prérifű

Röviden

A cívisváros múltja
régészeti szemmel

Az agresszív növény
kiszoríthatja a hazai
fajokat, a legelő állatok
nem fogyasztják.

DEBRECEN. „A Cívis Város régészeti öröksége” címmel
Debrecenben és a közigazgatásilag hozzá tartozó területeken előkerült leletek alapján
tanulmányozhatjuk múltunkat. Ennek kapcsán „Az első
földművelők – Az újkőkor
időszaka Debrecen környékén” címmel tartott előadást
Hajdú Zsigmond régész-főmuzeológus pénteken a Déri
Múzeumban. 
HBN

Hajdú Zsigmond 
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DEBRECEN. Egy

új, veszélyes inváziós faj, a homoki prérifű
(Sporobolus cryptandrus) egyre jelentősebb hazai elterjedését vizsgálja a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni
Egyetem közös Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoportja.
– A homoki prérifű egy
észak-amerikai évelő fűféle,
melynek őshonos elterjedési területe az amerikai préri.
Ez a fűfaj nemrég jelent csak
meg hazánkban, egészen
pontosan 2017-ben sikerült
azonosítani
Debrecenben,
illetve a Kiskunságon. Debrecenben több helyen is fellelhető, először az Egyetem
sugárúton találtam meg az
egyik tömbház előterében,
illetve hátul a garázsnál, de a
Martonfalvi utca felé is egyre több helyen, valamint a
kettes villamos pályája mentén is terjed – osztotta meg a
Naplóval Török Péter, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Ökológiai Tanszékének professzora. Hozzátette: – Idén
nyáron indult el nagyobb
intenzitással egy kutatás, az
amerikai kollégákkal alakítottunk ki együttműködést
azzal a céllal, hogy feltárjuk
a növény előfordulási körülményeit, környezeti igényét,
ezzel megalapozzuk a későbbi visszaszorítását.

FOTÓ: MOLNÁR P.

A téli madarak
megismerése
Szakvezetéssel
egybekötött sétán erdei madarakat figyelhetnek meg az
érdeklődők a parkerdőben
vasárnap. A Természettár
sétáján cinegéket, rigókat,
pintyeket és társaikat ismerhetik meg és tudhatnak meg
róluk többet a résztvevők. Az
ingyenes programra vasárnap
9 órakor a Pálma előtt várják
az érdeklődőket. 
HBN
DEBRECEN.

Biotechnológiai
tanácskozás
A Debreceni Egyetemen folyó biotechnológiai
kutatások legfrissebb eredményeit ismertették csütörtökön a DAB-székházban
rendezett
tanácskozáson.
A mezőgazdasági biotechnológiától az ipari biotechnológián át az egészségügyi
biotechnológiáig számos témában tartottak előadásokat.
Csernoch László tudományos
rektorhelyettes a rendezvény
megnyitásakor kiemelte: bár
sokan már eddig is a biotechnológia forradalmi átalakulásáról beszéltek, a jelentős változások csak ezután érkeznek
majd – olvasható az Unideb.
hu oldalon. 
HBN

Török Péter először az Egyetem sugárúton talált homoki prérifüvet 

kérzetű, évelő növény. Jellegzetessége a levélhüvely
peremén található, sűrű és
elálló fehéres szőrkoszorú.
Debrecenben a Martonfalvi
utca környékén a tömbházak
belső udvarán egy egészen
masszív, ezer tövet meghaladó állománya van, ott
messziről látszik, hogy ezüstösebb, elüt a többi növényzettől.
– Sajnos a növény nagyon
szívós, viszonylag sekélyen
gyökerezik, de a szárazságot
és a taposást is nagyon jól
tűri. Feltehetően tartós magbankot képez, ami azt jelenti,
hogy rendkívül apró magjai
vannak, amik jól terjednek.
Nagy mennyiségű magot termel a növény, ezek egy része
a talajban felhalmozódhat.
Hiába van a megtelepedett
növényekre irányuló irtás, a
magbankban lévő magokból

Elüt a többi növénytől
A homoki prérifű erőteljes
csomókat képző, sekély gyö-

DEBRECEN.

Forgalomkorlátozás
a cívisváros főterén

FOTÓ: UNIDEB.HU

ti vásár november 23-án nyitja
meg kapuit, mely felvonulással kezdődik a Kossuth téren.
Az ünnepség ideje alatt, 15 óra
45 perc és várhatóan 16 óra 30
perc között forgalomkorlátozás lesz érvényben a Városháza és a Kálvin tér között.
Az 1-es és 2-es villamosok ez
alatt az időszak alatt két szakaszban közlekednek. 1–2-es
közös szakasz: Nagyállomás
– Szent Anna utca – Nagy
állomás. Az 1-es villamos:
Kálvin tér – Egyetem – Kálvin

Moldvai-gyimesi
táncházzal (ínyenceknek felcsíki) várja az érdeklődőket
a Sugalló zenekar ma este 8
órától a Domb utca 1. alatt. Az
együttes tánc- és daltanítást,
barátkozást, csevegést ígér
a résztvevőknek, akik a tánc
okozta kalóriaégetést zsíros
kenyérrel pótolhatják majd. A
hajnal egyig tartó mulatságra
váltócipőt vinni kell! 
HBN
DEBRECEN.

C

tér, míg a 2-es villamos: Kálvin tér – Doberdó utca – Kálvin tér. A Szent Anna utca és
a Kálvin tér között a villamosközlekedés szünetel. A teljes
1-es és 2-es villamosvonalon
csak átszállással lehet közlekedni. Átszállni az Egyetem/
Doberdó utca irányába a Kálvin téren, míg a Nagyállomás
felé a Szent Anna utca megállóhelyen lehet. Az utazás
megkezdésekor érvényesített
vonaljegy átszállás után is érvényes, de mind a két járművön érvényesíteni kell.  HBN

DEBRECEN. A debreceni Adven-

Hajnalig tartó
táncos mulatság

HAJDÚ-BIHARI

Az állatok sem szeretik
Az eddigi tapasztalatok szerint, ahol megtelepszik a homoki prérifű, ott képes egynemű állományokat alkotni,
az őshonos növényfajokat
kiszorítja.
– A nagy problémát az jelentheti, hogy a legelő jószág
nem nagyon fogyasztja ezt a
növényt. Magyarul, ha betelepül egy legelőre, és kiszorítja az őshonos fajokat, akkor
ez gazdasági kárt is jelenthet,
ha a jószág nem fogyasztja.
Terjedését visszavetné egy
kicsit, ha legalább virágzás
előtt eltávolítanák a töveit,
hiszen akkor csak a talajban
lévő magbankból tudna táplálkozni. Az irtásnak azt kell

December második
felében, az ünnep időszakában nem szeretnénk zavarni a meghitt
perceket.

Új iskola született

Impresszum

újra tud hajtani a következő
évben – ismertette a homoki
prérifű sajátosságait az egyetemi tanár.

jelentenie, hogy több éven
keresztül azokon a helyeken,
ahol ez megjelenik, minden
egyes fűcsomóját el kellene
távolítani. A növény terjedé-

se még kezdeti szakaszban
van Debrecenben, így a vis�szaszorítás még megoldható
– hangsúlyozta Török Péter.

KISS DÓRA

A homoki prérifű erőteljes csomókat képez 

FOTÓ: MTI/CZEGLÉDI ZSOLT

Díjszedés: idén már csak egyszer

A piaristák 300 éves debreceni jelenléte alkalmából tartottak megemlékezést pénteken a Szent Anna-székesegyházban, illetve a Szent József Gimnáziumban. Képünkön: Palánki
Ferenc püspök megkoszorúzza Kalazanczi Szent József
rendalapító szobrát. 
FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Csernoch László 
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DEBRECEN. Az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is egy alkalommal keresik fel kézbesítőink a decemberi és januári
Hajdú-bihari Napló-előfizetési díjakkal a számlát készpénzben, havonta rendező
előfizetőinket. Kérjük, segítsék kollégáink munkáját, s
ha egyben rendezik a kéthavi
előfizetést, így az ünnepek
alatt már nem kell zavarjuk
olvasóinkat a díjszedéssel.
Akik csoportos beszedési
megbízással, bankon keresztül utalják át az előfizetési
díjat, ebből semmit nem érzékelnek majd, az ő számlájukat
továbbra is havonta terheljük.
Azt szeretnénk, ha lapunk a
megszokott módon szolgálhatná olvasóinkat, járulhatna
hozzá a jó hangulathoz az év
végi, gazdag ünnepi számaival, és természetesen a Napló-előfizetéshez kapcsolódó
előnyök sokaságával.

Több mint egy újság
Ahogyan azt olvasóink már
megszokhatták, a megyei
napilap előfizetésével együtt
számtalan kedvezményt is
igénybe vehetnek egész évben, legyen szó kultúráról,
szórakozásról, különböző vá-

sárlásokról. Nem lesz ez másképp 2020-ban sem. Jövőre
is számos könnyűzenei koncertre, show-műsorra vagy
gyermekprogramra juthatnak
el kedvezményes áron a Hajdú-bihari Napló segítségével.
Természetesen továbbra is
hasznos információkkal, érdekes olvasnivalókkal, számtalan magazinnal, keddenként
rejtvénymelléklettel,
péntekenként tévéműsorral,
hétfőnként a hétvégi sport
események részletes eredményeivel szolgálunk széles
olvasótáborunknak.
Megyekártya-előnyök
A hűség elsősorban érzelmi kérdés, ám olykor azt is
mondhatjuk rá: kifizetődő.
Mindkettőt ötvözi a Hajdú-bihari Napló új Megye-

kártyaprogramja, amellyel a
lap hűséges előfizetői iránti
tiszteletünket és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni
kedvezményes vásárlási lehetőséggel, megannyi termékre
és szolgáltatásra.
Népszerű programunkban
országosan több mint 3000
elfogadóhelyen vásárolhatnak kedvezőbb feltételekkel
és kedvezményesen tankolhatnak a MOL-benzinkutakon, így olvasóink akár az
előfizetés áránál többet is
spórolhatnak.
Ráadásul a Megyekártya
nemcsak előfizetőinket jogosítja fel kedvezményes vásárlásra az elfogadóhelyeken,
hanem közvetlen családtagjai
kat is. Az elfogadóhelyek friss
listáját megtalálja a www.megyekartya.hu oldalon.  HBN

Gere Lajos kézbesítőnk is már csak egyszer csenget 
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HAJDÚ-BIHARI

Hozzájárultak a megye fejlődéséhez
Közéleti, tudományos,
kulturális tevékenységeket is díjaztak.
DEBRECEN. 1698. november 22én alakult meg a Hajdúkerület, ami lényegében középfokú törvényhatóság volt külön
Szabolcs megyétől, jogelődje
a későbbi Hajdú vármegyének, így közvetve a mai Hajdú-Bihar megyének is – idézte
fel Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár
pénteken a megyenapi ünnepségen.

A fejlesztő megye
Hangsúlyozza: a megye táj
egységei – a cívisváros, Bihar,
Sárrét, a hortobágyi puszta,
vagy épp a Tisza mente – saját adottságaikkal mind Hajdú-Biharhoz tartoznak és
elmondható, hogy rendes,
dolgos emberek élnek itt.
Felidézte, hogy évekkel ezelőtt a megye önkormányzati
feladatai igen szerteágazóak
voltak; egészségügyi, kulturális, szociális intézményfenntartóként egyaránt működött,
mintegy kétezer főt foglalkoztatva. E rendszer komoly
szakmai feladatokat látott el,
melyeket a helyi közösségek
nem feltétlenül tudtak volna megoldani. Az elégtelen
finanszírozás miatt azonban
újra kellett gondolni a működést. Bodó Sándor szavai szerint ma a megyei önkormányzat fejlesztő szerepet lát el.
Az elmúlt években helyi kezdeményezésekre sikerült számos beruházást megvalósítani, mintegy 50 milliárd forint
értékben (Debrecen nélkül).

Bencze Máté

Ifj. Szél Gábor

Nádróné Sopronyi Anna

Szabóné Marth Éva

Balogh Sándor F OTÓK: MATEY ISTVÁN

Örvendi László

Mónusné Ruszin Anna

Szkupi Tibor

Dr. Váliné Antal Mária

Dr. Vinczéné Kiss Marianna

Az önkormányzat hét különböző díját összesen 15 személy, szervezet vehette át a
megyenapi ünnepségen.

kapta. Bencze Máté szaxofonos, Hajdúböszörményben
él, 2019-ben a szerbiai IX. FEMUS Nemzetközi Fúvósversenyen a fődíjat és a különdíjat is elhozta. A derecskei
Ifj. Szél Gábor néptáncosként
érdemelte ki az elismerést; a
Honvéd Együttesben, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
tánckari tagjaként dolgozik.
Maróthi György-díjat kapott Nádróné Sopronyi Anna
óvodapedagógus 40 éven
keresztül a gyermekekért
végzett oktató-nevelő munkájáért, valamint Szabóné

Marth Éva, aki a hajdúnánási
Református Általános Iskolát
15 évig, nyugdíjba vonulásáig
vezette.
Az Arany Sándor-díjat idén
Balogh Sándor és Örvendi
László kapta. Balogh Sándor
mezőgazdasági gépészmérnök, a Balogh-Farm Tépe Kft.
ügyvezetője; ez a cég hazánkban az első agrárvállalatok között volt, amely precíziós gazdálkodást kezdett alkalmazni,
illetve ebben a kategóriában
2019-ben elnyerte a Magyarország Legszebb Birtoka címet. Örvendi László agrár-

mérnök kiváló eredménnyel
gazdálkodik a nemzedékek
óta családja tulajdonában
lévő birtokon, saját márkás
önálló kisüzemi termékeket
állít elő, és a helyi gazdatársadalomban meghatározó, 125
éves Hajdúszoboszlói Gazdakör elnöke.
Az önkormányzat emlékérmét vehette át a hajdúnánási
Mónusné Ruszin Anna távlövő íjászatban többszörös
világrekorder, aki férje nyomdokaiba lépve foglalkozik
íjászattal. Az Egyesült Államokbeli Wendoverben meg-

rendezett versenyen 643,94
méterre lőtt íjával, mellyel új
világrekordot állított fel.
Emlékérmet kapott a nád
udvari Szkupi Tibor, aki a
helyi
labdarúgócsapatban
22 évig játszott, 1990 óta az
utánpótlás csapat edzője.
Emlékérmet vehetett át
a közigazgatásban végzett
munkájáért dr. Váliné Antal
Mária, aki 20 éve Polgár önkormányzatának jegyzője, valamint dr. Vinczéné Kiss Marianna, aki Földes Nagyközség
Önkormányzatának jegyzője
immár 24 éve. 
SZT

A díjazottak
A Bocskai István-díjat idén
Novotni Lajos gépészmérnök kapta, aki a mai HAJDU
Cégcsoport elnöke, közel hat
évtizedes
munkásságával,
tudományos és közéleti tevékenységével kiemelkedő
mértékben járult hozzá Hajdú-Bihar megye fejlődéséhez.
A Kölcsey Ferenc-díjat
Bencze Máté és ifj. Szél Gábor

Az irodalom és a sport művelői A legszebb gyermekmosolyért!
Naponta három gyerkőc
fotóját közöljük a Hajdú-bihari Naplóban.

Költészet, csapatsport
és úszás kapcsán is
elismerték a munkát.

sze, amelyben vártuk olvasóinktól a gyermekeik legcukibb
vagy éppen leghuncutabb arcocskájáról készült gyermekmosolyképeket. Pályázni és
az online oldalunkon szavazni
november 8-án 12 óráig lehetett két kategóriában (0–3 éves
és 4–7 éves korosztály).
Az online szavazások eredménye szerinti kategórián-

HAJDÚ-BIHAR. Mi csalhat ebben a

borongós időben egy kis derűt
a mi arcunkra is? Egy huncut
szempár, egy bájos pillantás,
egy csibészes mosoly…
Október 21-én elindult Gyermekmosoly játékunk első ré-

A megyenapi ünnepségen az Év Civil Szervezete díjat a hajdúböszörményi Kertész László Hajdúsági
Irodalmi Kör kapta. A kör a
Böszörményi Bocskai István
Gimnázium egykori magyar–
történelem szakos tanáráról,
költőjéről kapta a nevét. Az
egyesület 2009-ben alakult,
tagjai azóta is fáradhatatlanul
dolgoznak a kortárs magyar
irodalom és kultúra népszerűsítésén, valamint fiatal írók
menedzselésén. Célközönségük elsősorban a középiskolások.
Az önkormányzat Kovács
Pál-díját hárman vehették át.
Békési Eszter az Egri Úszó
Klub 17 éves versenyzője. Úszó
karrierje
Berettyóújfaluban
kezdődött, később a Hajdúszoboszlói Úszó Egyesületben
folytatta sportpályáját. Jelenleg az Egri Úszó Klub tagja.
Csiszár Henrietta Hajdúnánáson született, 10 évesen a
Nánási Focisuli igazolt játékosa lett. (Édesapja szintén
DEBRECEN.

GYERMEKMOSOLY 2019
KERESSÜK A LEGCUKIBB MOSOLYT!

A Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör képviselői: Papp-Für János elnök
(balról), Ványai-Für Ani, Gálné Mező Ivett és Balla Zoltán 
FOTÓK: M. I.

labdarúgó, közel 50 NB I.-es
mérkőzésen lépett pályára
a Loki színeiben.) 14 éves
koráig fiúk között játszott
Hajdúnánáson, majd 2008ban a Ferencváros női labdarúgócsapathoz, 2013-ban az
MTK-hoz került. Jelenleg a
német női Bundesligában, a
Bayer Leverkusen csapatában
játszik. Az ünnepségre nem
tudott eljönni, videóüze-

netben mondott köszönetet
a díjért, melyet édesanyja,
Csiszár Imréné vett át.
Köstner Vilmos kézilabdaedző pályáját 1978-ban
az Ózdi Kohász serdülő fiú
csapatánál kezdte, 1989-ben
visszatért családjával szülővárosába, Debrecenbe. Felnőtt női csapatokat irányított,
jelenleg a DVSC Schaeffler vezetőedzője. 
SZT

A szavazószelvények beérkezésének határideje: 2019. december 6.
Beküldési cím: Hajdú-Bihari Napló Szerkesztősége 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.
A borítékra kérjük ráírni: Gyermekmosoly 2019.

34. Pistike

35. Preznyák Laura

36. Farkas Elizabet

9 HÓNAPOS

1 ÉVES, DEBRECEN

1 ÉVES, DEBRECEN

Szerintem a

számú gyermekmosoly a legszebb

Név:
Lakcím:
Telefon:
Csiszár Imréné vette át a díjat
Pajna Zoltántól

Békési Eszter
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JÁTSSZ
O
ÉRTÉK N VELÜNK
NYERE ES LIBRI
MÉNY
EKÉRT
!

SZAVAZZON A LEGSZEBB GYERMEKRE!

Szavazószelvény

C

ként legjobb 30 kép hármasával megjelenik a lapunkban
egy
szavazószelvényen.
Innentől a szavazás a nyomtatott újságban folytatódik.
Kategóriánként az első három
helyezett gyermek értékes
Libri-gyermekkönyvcsomagot fog nyerni.
Szavazzon Ön is a gyerkőcökre mindennap! 
HBN

igen

nem

Aláírásommal elismerem, hogy teljes körűen megismertem a Mediaworks Hungary Zrt. Adatvédelmi tájékoztatót és
az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadom. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a http://www.mediaworks.hu/
hu/content/adatvedelem, oldalon érheto el. Hozzájárulok ahhoz  igen  nem hogy a Mediaworks Hungary Zrt.
személyes adataimat marketing céljaira (tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, illetve egyéb tájékoztatás
- sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi és marketing ajánlatok eljuttatására) felhasználja. és ezzel kapcsolatosan
engem az általam megadott elérhetőségeken (így postai úton) megkeressen, illetve részemre nyomtatott és/vagy
online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás visszavonására az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint van lehetőségem.
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem
Részletes játékszabályzat: www.haon.hu/gyermekmosoly
*az Ön választását kérjük jelölje X-szel.
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Szórakozni akarnak – olykor veszélyesen
Közösségi szinten is
oda kell figyelni a szerhasználatra – mondja a
szakértő.

kellene, az anyagiakon túl az
összes érintett szereplő, köz
tük a bűnmegelőzési tanács,
rendőrség, kábítószer-egyez
tető fórumok, önkormányza
tok részvételével – mutatott
rá a szakember.

Nagyszabású drog
prevenciós programot indí
tott a Magyar Ökumenikus Se
gélyszervezet Debrecenben.
A Lelkierő Egyesülettel, vala
mint tíz további partnerintéz
ménnyel közösen, 93,59 mil
lió forintból megvalósítandó
projekt kétéves, célspecifi
kus egyéni és csoportfoglal
kozások mellett a közösség
szemléletformáló
erejével
kívánnak segítséget nyújtani
az iskoláskorúaknak, a szü
lőknek, a pedagógusoknak és
a szociális szakembereknek.
A projekt
indító rendezvényt
nemrég tartották a Belvárosi
Közösségi Házban, azon részt
vett dr. Szemelyácz János ad
diktológus is, őt kérdeztük a
hazai droghelyzetről.
DEBRECEN.

A kamaszok körében legnépszerűbbek a dizájnerdrogok, valamint az illegális szerek közül továbbra is előkelő helyen áll a cannabis 

Kamaszok
– A legproblémásabb és leg
veszélyeztetettebb
csoport
mindig a kamaszoké; ha az
ő szerhasználatukat nézzük,
körükben az új pszichoaktív
szerek, köznéven a dizájner
drogok az elsők, de az illegális
szerek közül továbbra is elő
kelő helyen áll a cannabis, a
nem illegálisak közül pedig az
alkohol, nyugtató- és altató
szerek. Ezeken túl ott vannak
az online addikciók (függé
sek): a közösségi oldalak és a
játékok, valamint nagy szám
ban érinti a fiatalokat a sport
fogadás; a tippmixen elké
pesztő összegeket költenek,
mint ahogyan ez általában a
magyar lakosságot is jellemzi
– adott áttekintést a fiatalokat
érintő függőségekről dr. Sze
melyácz János pszichiáter, a
pécsi Addiktológiai Ambulan
cia intézetvezető főorvosa, az
INDIT Közalapítvány elnöke.

magyar prevenciós rendszer
gyatrán működik, már a rend
szerváltás óta. 2013-ban új
nemzeti stratégia készült ki
fejezetten azzal a szándékkal,
hogy legyen egy hatékony
megelőzés, de ez sem funk
cionál jól – véli. Tapasztalatai
szerint a kamaszoknak két
nagy csoportját látni a szer
használat tekintetében: egyik
a fokozásos csoport, ők el
mennek szórakozni, és ehhez
pluszként teszik hozzá még
a szereket, nekik lényegében
meg kell tanulniuk jól szóra
kozni. A másik csoport „prob
lémamegoldásra” használja
a szert, összegubancolódott
élete „rendbetételére”. Ne
kik életvezetési készségeket
kell elsajátítaniuk, ami már
inkább a célzott vagy javallott
prevenció területe.

böző krízisek érik őket, mind
erre pedig gyakran addiktív
működéssel reagálnak. Ezért
a prevenciók is elsősorban
őket, illetve az iskolákban
lévőket célozzák. – Legalább
is hazánkban, mert máshol
felnőtteknek is komoly prog
ramok működnek, például a
német autógyárakban ismer
ték fel először, hogy olcsóbb
meggyógyítani az alkoholista
mérnököt, mint újat keresni,
és azt „kinevelni”. Magyaror
szágon ez még gyerekcipőben
jár – jegyezte meg.
Kétféle szerhasználó
– Korábban primer, szekun
der és tercier prevencióról
beszéltünk, ma ezeket inkább
univerzálisnak, célzottnak és
javallottnak mondjuk. Az első
a problémás magatartást még
nem mutató személyeknek
szól, a második a veszélyez
tetetteknek, a javallott pedig
azoknak, akiknél már vala
milyen érintettség kialakult,
és a nagyobb bajokat akarjuk
megelőzni – részletezte Sze
melyácz János. – Sajnos, a

Élménykeresők
Mint kifejtette, a kamaszok
korosztályára jellemző, hogy
élményeket keresnek, ismer
kednek a világgal, és külön

Célzottan hatékonyabb
Az univerzális prevenciót in
kább az iskolákban érdemes
alkalmazni, vagyis azokat,
akik még nem használtak dro
gokat, az egészséges életmód,
az értelmes szabadidő eltölté
se, a jó problémamegoldások
felé terelni. Ez azonban olyan
sokba kerül, és akkora háttér
igénye van, hogy Magyaror
szágon alig működik – magya
rázta a szakember. – A célzott
és javallott prevenció jobb
hatásfokkal használható, ha
jól megtervezzük és megfe
lelő célpopulációnak tartjuk.
Például megkeressük azokat
a színtereket, veszélyeztetett
környékeket, lakótelepeket,
problémásabb iskolákat, ahol
nagy számban vannak drog
fogyasztásra
hajlamosabb
fiatalok, és akkor nekik lehet
megfelelő segítséget eljuttat
ni, mondjuk kommunikációs
tréningek, iskolai vagy csalá

Sürgető a mai helyzet
– Vannak olyan rétegek, első
sorban szegregátumban élő
fiatalok, akik egyik fő problé
mája a mobilitás teljes elvesz
tése; szinte be vannak zárva,
és a kilátástalanság elől mene
külnek. A legolcsóbb és szá
mukra könnyen elérhető sze
reket használják, amik most
bizonyos szintetikus kannabi
noidok, köznéven a herbál. Ez
az alkoholnál olcsóbb, és iszo
nyú pusztítást képes végezni.
Már láttunk problémákat, tar
tósan, állapot jelleggel, szinte
folyamatosan dementált hu

szonéveseket. Sürgősen meg
oldás kellene, hogy néhány
év múlva ne legyen több ezer
polgárunk, akik képtelenek a
normál együttélésre. A Bel
ügyminisztérium és az Embe
ri Erőforrások Minisztériuma
is foglalkozik ezzel a problé
mával, de szerintem lassan és
keveset a helyzethez mérten.
Gyorsan, progresszíven kel
lene cselekedni, mert egyre
súlyosabb állapotok vannak,
amihez képest még sehol se
tartunk! – figyelmeztetett a
szakember.

don belüli erőszak megelőzé
sére szolgáló előadások for
májában – részletezte.
Ugyanakkor arra is figyel
meztetett, az univerzális
megelőzést sem szabad elfe
lejteni, mert bár hatása ne
hezen mérhető, szemléletet
közvetít, abban segít, hogy
az esetleges kipróbálás minél
később és minél veszélytele
nebb formában történjen.
A környezet is számít
– Fontos tudni, hogy amilyen
környezetben van egy fiatal,
legvalószínűbben az addik
ciója is aszerint alakul ki: ha
körülötte isznak, ő is iszik, ha
gyógyszerhez jut könnyen,
akkor azt használja. Azt is lát
ni kell: vannak a törvény által
tiltott szerek, mint a pszi
choaktív anyagok, és vannak
támogatottak, így például a
Pálinka Nemzeti Tanács azt

Az alkoholnál olcsóbb, és iszonyú
pusztítást képes
végezni.
DR. SZEMELYÁCZ JÁNOS

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

szorgalmazza, hogy fogyas�
szunk jó minőségű, hunga
rikumnak számító párlatot.
Azonban amikor már alkoho
lizmusról van szó, ott ez az
ital is nagyon súlyos károkat
okoz – mondta Szemelyácz
János. Szerinte a jó prevenció
nem kamaszkorban kezdő
dik, hanem sokkal korábban,
némi túlzással a terhesgondo
zással, ugyanis ha a családok
megfelelően, harmonikusan
működnek, egy ilyen közeg
ben felnövő gyerek majdan
kevésbé lesz hajlamos addik
tív szereket választani!
Bulisegély
– Vannak ártalomcsökkentő
programjaink
kifejezetten
azoknak, akik problémás
magatartást mutatnak, s ha
nem is függő módon, de azért
rendszeresen használnak va
lamit. E módszereket általá
ban szórakozóhelyekre, fesz
tiválokra visszük el. Jó pár
éve indult a „bulisegélynek”
nevezett, a szórakozóhelyek
biztonságosabbá tételét célzó
programunk. Számos kép
zést végeztünk, elsősorban e
helyek személyzetének, töb
bek közt azért, hogy tudják,
kikre kell figyelni, szerhasz
nálat estén képesek legyenek
elsősegélyt nyújtani, kezelni
egy rosszullétet. Javasoltuk,
legyen egy elkülönített rész,
ahova kicsit félre lehet vo
nulni, vagy oldják meg, hogy
kimehessen a vendég a sza
badba és vissza, illetve segít
sék a biztonságos hazajutást.
Sajnos, ez a program elhalt,
pedig a szórakozóhelyekben
partnerekre találtunk; való
színűleg ott volt a probléma,
hogy ki fizesse a képzés költ
ségeit. A hasonló projektek
hez folyamatos támogatás

Közösségi megoldások
– Ez át is visz egy olyan terü
letre, amit közösségi megelő
zésnek hívunk, és arról szól,
hogy egy-egy lakókörnyezet
vagy más közösség együtt
gondolkodik: hogyan lehet
preventív programokat el
érni, szemléletet formálni,
információkat eljuttatni az
érintetteknek. Valamint ho
gyan érezzünk egymás iránt
felelősséget és rakjunk össze
olyan védőhálókat, amik
ben kiderül, ha problémás
emberek vannak, és segíteni
tudunk rajtuk – magyarázta
Szemelyácz János. Ugyanak
kor arra is intett, ne lőjünk
ágyúval verébre, ha valahol
éppen felbukkan a drog, de
megmarad zárt körben, ala
csony szinten, akkor ne vi
gyünk oda feleslegesen széle
sebb körű megoldásokat!
A hazai droghelyzet súlyos
ságáról azt mondta: egyértel
műen az alkohol és cigaretta
okozza a legtöbb kárt, ezekbe
naponta halnak bele annyi
an, mint az illegális drogokba
évente, ahogyan a bűncselek
mények, a közlekedési bal
esetek vagy a családon belüli
erőszak jelentős része is az al
koholhoz kapcsolható. Emel
lett, sajnos, Magyarország
minden szer (alkohol, cigaret
ta, drog stb.) tekintetében az
uniós átlag fölött van. Tehát
van tennivalója minden sze
replőnek – összegzett.
Kevés a forrás
További komoly gondnak
tartja, hogy bár a 2013-as új
nemzeti drogellenes stratégia
a prevenciót tűzte zászlajára,
a magyar kormány nem kezeli
helyén a problémát, kifejezet
ten keveset szán megelőzés
re. Az évi néhány száz millió
forintnyi hazai forrás kevés,
annak is akadozik a kifizeté
se, az univerzális prevenció
gyakorlatilag csak EU-s forrá
sokra épít.
– Tudomásul kell venni,
hogy a fiatal korosztály szó
rakozni akar, időnként nem
veszélytelenül, és nekünk
oda kell figyelnünk rájuk! –
összegzett Szemelyácz János.
Elmondta, az INDIT Köz
alapítványnak vannak akkre
ditált prevenciós programjai
(mindhárom típusból), ezek
Debrecenben is megjelen
hetnek a fenti együttműkö
désnek köszönhetően, nem
csak drogproblémák, de akár
családon belüli erőszak vagy
önsértő magatartás kezelését
is célozva. 
SZŐKE TÍMEA

Az érzelmek szabályozásának zavarai
Korai analitikus elméletek: a szerhasználat
mint érzelemszabályozási eszköz jelenik meg.
A pszichoaktív
szer-használat és -függőség,
valamint minden más ad
dikció hátterében a legelső
leírások szerint is az érzel
mek szabályozásának za
varai állhatnak, olvasható a
www.mindsetpszichologia.
hu egyik cikkében, melyet
a Debreceni Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum ajánl figyel
münkbe.

DEBRECEN.
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nálat mint érzelemszabályo
zási eszköz jelenik meg. Tehát
valamiféle „self-treatment”
kezelésként fogható fel a
toxikus szerek használata.
Wrumser (1995) rámutatott az
érzelmi állapot és a szer kivá
lasztása közötti kapcsolatra.
Arra, hogy milyen személyi
ségbeli, ön- és érzelemszabá
lyozási devianciái vannak. A
túl impulzív érzelmekkel teli
fejletlen stresszkezelési tech
nikákkal rendelkező egyének
főleg az opiátokat választják,
míg az elfojtott agresszióval,
kiüresedettség érzésével le
írható depresszív hangulatú

Freud szerint a kémiai sze
rekkel való visszaélés hátteré
ben a félelmetes külvilágtól, a
fájdalmaktól és csalódásoktól
való elfordulás kísérlete érhe
tő tetten. Mások a depresszió
és szorongás ellenszereiként
tekintettek a szerhasználat
ra. Később, McDougall (1984)
szintén a túláradó érzelmek
jelentőségét emelte ki a szen
vedélybetegeknél, és a szer
használatot ezen „szétfolyó”
érzelmek kényszeres úton
történő mederben tartása
ként írta le.
A korai analitikus elméletek
középpontjában a szerhasz
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önértékelési
problémákkal
küzdő emberek a stimuláns
szerekhez nyúlnak.
Több kutatás arra is rámu
tatott, hogy az alexitímia
gyakran jár együtt problémás
pszichoaktív szer használa
tával, valamint többen felté
telezték azt is, hogy az alexi
tímia és az alkoholproblémák
gyökerét a korai kötődés hiá
nyossága idézheti elő. Alko
holbetegeket vizsgálva azt az
álláspontot támasztották alá,
hogy az elkerülő kötődési stí
lust mutatók nagyobb esél�
lyel szenvedhetnek később e
patológiában. 
HBN

Sokan a szorongás ellenszereiként tekintettek az „anyagokra” 
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Egy letűnt kor macsója, James Bond
Miskolcon járt George
Lazenby, a hajdani 007es ügynök alakítója. Kiderült, neki is van némi
köze Magyarországhoz.

lány azt akarja. Megkapom,
amit akarok, érted, mire gondolok?”

Szeptemberben tartották Miskolcon a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivált, a rendezvényen életműdíjat vehetett át
George Lazenby, akit a legtöbben úgy ismernek, mint
az egyszeri James Bond.
Mr. Bond elmesélte, milyen
volt az élet a hatvanas években, miért nem vállalt több
Bond-filmet, és még megannyi érdekes történettel
szórakoztatott
bennünket.
A nyolcvanéves filmsztár
még mindig egy igazi sármőr, aki kerekasztal-beszélgetésen mesélt elképesztő
történeteket néhány újságíró
jelenlétében.
MISKOLC.

Jelenet az 1969-ben forgatott Őfelsége titkosszolgálatában című filmből 

va. Megállás nélkül anekdotázott, a szemében pedig
ugyanolyan huncutság csillogott, mintha húszéves volna.
Elmesélte, hogy a 800 reménnyel teli jelentkező közül
azért választották ki őt Sean
Connery után a 007-es szerepére – annak ellenére, hogy
semmiféle filmes tapasztalata nem volt azelőtt, mindös�sze modellkedett –, mert volt
benne valami, ami a többi-

Fél évszázados film
Az Őfelsége titkosszolgálatában című film éppen idén lett
fél évszázados, ennek apropóján is látogatott az 1969-es
James Bond a miskolci filmfesztiválra. Az eredeti tervhez képest egy kis csúszással
érkezett meg, így egy közös
beszélgetés kerekedett a kérdezz-felelek interjú helyett,
ami a lehető legjobb dolog
volt, mint utóbb kiderült.
Lazenby farmerben, galléros
pólóban és egy széldzsekiben
lépett be a Művészetek Házába, a lazasága pedig nem csak
az öltözékében mutatkozott
meg. Még így, a nyolcadik
ikszen is túl úgy ült le beszélgetni az újságírókkal, mintha
ezeréves cimborákkal futott volna össze kávézni egy kellemes őszi
délelőttön.
Az első kérdés
után pedig elindult
a sztori
lavina, nem
győztük kapkodni a
fejünket: hajmeresztő
történetek
zúdultak
ránk egymásba foly-

ekben nem: arrogancia. Ez
az attitűd a beszélgetés alatt
is átjött, nem rejtette véka
alá a véleményét semmivel
kapcsolatban, sokszor fogal-

FOTÓ: CINEFEST

mazott nyersen. Például arra
a kérdésre, hogy a való életben is romantikusnak tartja-e
magát, hiszen az ő karaktere
volt a „romantikus” Bond,
aki megházasodott, az alábbi
velős választ adta:
„Nem gondolom magamról, hogy romantikus lennék, an�nyira
vagyok
romantikus,
amennyire a

Megcsörrent a telefon
De nem csak a macsó oldalát
ismerhettük meg, a beszélgetés közben megcsörrent a
telefonja, és fültanúi lehettünk, ahogy a legkisebb fiával, Sammel beszél néhány
szót, aki épp akkor ért haza
az iskolából.
Ha már nők: mikor felvetődött, hogy milyen jó formában van ennyi idősen, sportol-e valamit, annyit mondott
csak, hogy sosem edzett, csak
futott a nők után. A hatvanas
években mindenki nagy nőcsábász volt, hiszen a hippik
egyik vezető szlogenje a szabad szerelem volt, a lányok
miniszoknyát húztak, és
megjelentek a fogamzásgátló
tabletták, ezt a felfogást pedig az elmondottak alapján
Lazenby sem utasította vis�sza. Nem úgy, mint a további
James Bond-filmekre szóló
szerződést. Nem kis meglepetést okozott azzal, hogy egy
mozi után visszadobta a lehetőséget. Ugyanis egyrészt
az akkori menedzsere, Ronan
O’Rahilly meggyőzte arról,
hogy a hippikorszakban nem
lesz nagy sikere a konzervatív
titkos ügynöknek, másrészt
úgy gondolta, hogy ez az egy
film elég lesz ahhoz, hogy egy
életen át sztárként dúskáljon.
Nos, egyik sem jött be. Így
több mint egy évig egy hajón
élt, amihez olcsón hozzá lehetett akkoriban
jutni, miután felélte
a filmjeiért kapott
pénzt. Egyébként, ha
már jó kondi, azt is el-

George Lazenby, aki egyszer bújt a legendás ügynök, James Bond bőrébe

FOTÓ: VAJDA JÁNOS

árulta, hogy a Bond-moziban
nem volt kaszkadőre a síelős
részeket kivéve. Ő maga volt
az, aki helikopterből ugrált ki,
kötélen lógott, verekedett, lövöldözött.
Az ausztrál származású autószerelő később még vállalt
filmes munkákat, de az átütő
siker elmaradt, így befejezte,
és ingatlanügynökként kezdte
újra az életét. Az is kiderült,
hogy egy csöppnyi köze neki is
van a magyarokhoz: az egyik
lánytestvére egy magyar férfihoz ment feleségül, és Miskolc
is tetszett neki, legfőképp építészeti szempontból, illetve a
sok zöld terület fogta meg.
Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy megbánta-e valaha,
hogy nem fogadta el a további
Bond-filmekre szóló ajánlatot. Kicsit ambivalens választ
kaptunk. Azt mondta, amikor
le volt égve, akkor bánta, de a
leginkább azt, hogy hagyta, az
emberek azt higgyék, kirúgták a produkcióból.
Jól alakult az élete
„Eléggé egoista voltam akkoriban, azt hittem, hogy a
Bond-filmeknek úgyis vége,
és abbahagytam a színészkedést. Megvettem a hajót és
megházasodtam. Azt bántam
meg, hogy nem csináltam
még 2-3 filmet, amiből jól
meggazdagodok, de az életem így is jól alakult.”
Nos, ebben egészen biztosak vagyunk, hiszen végtelen
mennyiségű
döbbenetes anekdotát
hallgathattunk
meg
tőle,
amikkel akár
fel is léphetne, hiszen az
a
magabiztosság és tűz
még most is
benne van,
amivel ötven
éve
megnyerte magának James
Bond szerepét.
BUKOVENSZKINAGY ESZTER
eszter.bukovenszkinagy@eszak.hu
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A megye napilapja

AZ OLVASÓK
SZOLGÁLATÁBAN!

Köszönjük
az előfizetői
hűséget!
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A pihekönnyű lány meséje

Természettár-feladvány
A középen lévő piros V betűtől kiindulva, a sakkjátékból
ismert lóugrás szerint haladva, olvasd el a Természettár elrejtett jelmondatát! A kötőjelek szóközöket jelölnek.

É
D
T
N
Z

MESE. Egyszer volt – nem is
olyan régen – egy kicsi leány. Áfonya rosszkedvű és
savanyú kisleány volt. Nem
voltak barátai, mindig magára maradt az árvaházban,
ahol lakott. A többiek eleinte próbáltak vele barátkozni,
de ő soha nem viszonozta a
kedvességüket. A felnőttek
sem nézték jó szemmel a
leány viselkedését. Ha megkérdezték, miért ilyen goromba, ő csak ennyit felelt:
– Nem is vagyok goromba!
Áfonya igazából tudta
és elfogadta, hogy nem lehetnek barátai. Ez egy régi
históriához köthető. Áfonya saját maga tapasztalta
meg különleges képességét,
amikor a fiúk feldühítették: azt mondták, lányként
nem focizhat velük. Ekkor
olyan dühbe gurult, hogy
egyszer csak ellebbent a
földtől. Persze szegény lány
legalább annyira megdöbbent, mint a fiúk, de végül
is tetszett neki, hogy félnek
tőle. Így hát megleckéztetve őket, gyorsan felkapta a
labdájukat, és magával vitte
a legközelebbi fa tetejére,
aminek az ágában megkapaszkodott. Onnan nézte a
megdöbbent arcocskákat,
a fiúk pedig mérgelődni
kezdtek, mert figyelmük
hamar az elveszett játékra
terelődött.

Aki nem utálta, az félt tőle,
így végül egyetlen barátja
sem maradt. Néha a fákon ülve nézte, ahogy a
többiek játszottak, máskor és legtöbbször pedig
az árvaház tetején lévő
búvóhelyén üldögélt.
Aztán történt egyszer, hogy egy fiú felrúgta az utolsó focilabdájukat egy közeli
fára. Nem volt mit
tenni, fel kellett
mászniuk érte. Bár
nem volt magas a fa,
senkinek sem akaródzott
felmenni. A fiúk felküldték a közelben ugrálókötelező kislányt, Liliomot. Félénksége miatt
nem ellenkezett, felmászott, csakhogy félúton
lenézett, de a magasságtól
szédülni kezdett. Áfonya
mindezt a tetőn nézte
végig, és már el is lebegett a cserepek felett,
olyan mérges lett,
amiért kihasználták
a kislányt. Közben
Liliom megszerezte
a labdát, és boldogan
mászott lefelé, amikor hirtelen megcsúszott, és ahogy
lefelé sodródott az ágak között, beütötte a könyökét.
Áfonya addigra már oda is
lebbent, és mielőtt a kislány több métert zuhant
volna, felkapta és lassan

leengedte magával együtt
a földre. Liliom büszkén
nyújtotta oda a játékot az
immár menekülő fiúknak.
Nagyon hálás volt Áfonyának, aki örömmel segített
neki, és mondanom sem
kell, innentől barátok lettek. Többé Áfonya sem
volt morcos és magányos,
mert volt egy társa, akinek még búvóhelyét is
megmutatta.
Egy napon ugyanaz az ügyetlen fiúcska
megint felrúgta a labdájukat egy magas fenyőfára,
de hiába próbálták meg botokkal leszedni és felmászni érte, túl magas volt. Be
kellett látniuk, hogy szükségük van Áfonya segítségére, aki örömmel figyelte
a közeledő fiúkat. Liliom és
Áfonya arra jutottak, hogy
a fiúk békén hagyják őket
meg persze a többieket,
Áfonya örömmel segít. A
fiúk rögtön bele is egyeztek. Attól kezdve a kislány
minden játékot leszedett
a fáról, és nem büntette a
többieket. Idővel mindenki
megkedvelte, egyre több
barátja lett. Senki nem beszélt többé a felnőtteknek a
titkos képességéről, és miután elhagyta az árvaházat,
mindenki úgy emlegette: a
pihekönnyű lány. 

– D L T!
Ü M A É
S V EVELÜNK
E
GYERE
A MESÉK
BIRODALMÁBA!
– E R –
E K V T
Megoldás: VÉDD-VELÜNK-A-TERMÉSZETET!

Kösd össze a pontokat a megfelelő sorrendben!



TÓTH EVELIN

Találj vissza a Földre!

Színezd ki a méhecskét!

352568
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A Tottenham Hotspur futballcsapatának új edzője, José Mourinho kissé odaszúrt a játékosainak,
amikor a Spurs által a Liverpoollal szemben májusban elbukott Bajnokok Ligája-fináléról kérdezték

Szombat:
Budapest Honvéd – Paksi FC 17 óra
Kisvárda Master Good – Debreceni VSC 17 óra
Mezőkövesd Zsóry FC – Kaposvári Rákóczi FC 17 óra
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 17 óra (tv: M4 Sport)
Újpest FC – Diósgyőri VTK 19.30 (M4 Sport)
Vasárnap:
Ferencváros – ZTE FC 18 óra (M4 Sport)

A debreceniek középpályásának most telt le a
hárommeccses bajnoki
eltiltása, a Kisvárda
ellen már futballozhat.

Az OTP Bank Liga állása
8
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25–11
20–8
17–10
20–15
16–16
18–18
21–24
15–19
12–20
14–23
18–17
9–24

LABDARÚGÁS. Nagy meggondo-

latlanságot követett el a Diósgyőr elleni októberi mérkőzésen a Loki labdarúgója, Varga
Kevin. A támadó középpályás
Tőzsér Dániel lerántása után
elmaradt második sárga lapot követelve ugrott neki a
játékvezetőnek, és a heves,
nyomdafestéket nem tűrő
reklamálás
gyümölcseként
kiállították. Varga három bajnokira szóló eltiltást kapott,
ezért kihagyta a Mezőkövesd,
a Paks és a Ferencváros elleni
találkozókat.

26
26
24
20
19
17
15
14
13
11
11
6

Visszaállítani a bizalmat
A játékos a bajnoki meccsen
szombaton 17 órától térhet
vissza, a Kisvárda elleni idegenbeli összecsapáson.
– Maximálisan ki vagyok
éhezve a meccsre – fogalmazott az egyszeres válogatott
futballista. – A hárommec�cses eltiltásomat éppen egy,
a válogatott fellépései miatt beiktatott kéthetes szü-

A debreceni Kovács Anna három találatig jutott 

A Kisvárdát kiváló
játékosok alkotják,
ezért nehéz meccsre számítok.

FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Négy góllal kikaptunk
az olimpiai bajnoktól
Az oroszok végig vezettek a magyar női kézilabda-válogatott ellen.

VARGA KEVIN

vezérletével öt perc alatt felzárkóztak 8–7-re. Az olimpiai
címvédő orosz gárda három
góllal vezetett a szünetben.
Még három perc sem telt
el a második felvonásból,
amikor Rasmussen dühösen
időt kért, mert a sok hibával,
a pontatlan játékkal a magyarok megkönnyítették riválisuk dolgát.
Az egyik magyar kulcsjátékos, Háfra Noémi a 37. percben volt először eredményes,
Triffa Ágnes kapusbravúrjai
nak és Klujber Katrin góljainak köszönhetően azonban
nem nőtt tovább a hátrány –
végül négy góllal nyert Oroszország.
A magyar válogatott szombaton 10 órakor a Koreai Köztársasággal játszik. 
MTI

A magyar női kézilabda-válogatott
29–25-re
kikapott pénteken az olimpiai címvédő Oroszországtól
a Szöulban zajló Premiere4
Kupa nemzetközi felkészülési torna első fordulójában.
A magyarok a lehető legerősebb összeállításban léptek
pályára, ennek ellenére nagyon rosszul kezdték a mec�cset, így öt és fél perc után
már 5–0-ra vezettek.
Kim Rasmussen bő tíz perc
után, 8–3-as hátránynál kért
először időt. A rövid pihenő
és a cserék hatására pontosabbá vált a magyarok játéka,
és a debreceni Kovács Anna
KÉZILABDA.

Nehéz mérkőzésre számít, de győzelemben bízik Varga Kevin szombaton 

net követte, vagyis pont öt
hete, hogy nem játszottam
OTP Bank Liga-találkozót. A
szakmai stábbal a fizikai állapotomat szinten tartottuk,
ezzel nem lesz probléma. A
Tatabánya elleni kupamec�cset végigjátszottam, de a
folyamatos szereplés sokkal
fontosabb. Igyekszem szombaton felvenni a ritmust, és
bízom benne, hogy ott tudom
folytatni, ahol abbahagytam
– mondta a támadó, akit megkérdeztünk arról is, mi volt az
elmúlt két hét legfontosabb
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M

Továbbjutásunk esetén
az Izland–Románia
győztese érkezik a Puskás Arénába.
LABDARÚGÁS. A

magyar labdarúgó-válogatottnak először
Bulgáriában kell győznie a
jövő évi Európa-bajnokság

Az újság úgy tudja, a felek
mindenben megállapodtak
egymással – igaz, arra nem tér
ki, hogy szóbeli egyezségről
van-e szó, vagy esetleg már
előszerződés is köttetett –, így
a 2020–2021-es idénynek már
az argentin mester irányítása mellett vág neki a Bayern.
Hogy addig ki irányít, még
nem tudni. 
HBN
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FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

teendője a Fradi elleni itthoni
nagy zakó (1–6) után.
– Olyan vereség volt ez,
amely mindenkit megrázott.
Nem erre számítottunk, igyekeztünk nyíltan futballozni,
ám ez nem sikerült. Sajnos
ez az eredmény nemcsak
nekünk, de a szurkolóinknak is hatalmas csalódást
okozott, nagyon szeretnénk
visszanyerni a bizalmukat és
a megbecsülésüket. Van az
évben még öt mérkőzésünk,
négy a bajnokságban és egy
a Magyar Kupában, próbál-

juk ezekből a maximumot
kihozni. Nem lesz egyszerű
feladat, de mindent megteszünk azért, hogy jó szájízzel menjünk el téli szünetre.
A Kisvárdát kiváló játékosok
alkotják, ezért nehéz meccsre
számítok, ráadásul idegenben nem ment túl jól mostanában a csapatnak. Törtek
már sok borsot az orrunk alá
a várdaiak, de a szezon elején
felettük aratott sikerünk jó kiindulási alap lehet. Nem lesz
könnyű, de mindenképpen
győzni szeretnénk. 
TN

Bulgáriában kezd a magyar csapat
pótselejtezőinek pénteki sorsolása alapján, majd siker esetén az izlandi–román párharc
nyertesével csaphatna össze
az Eb-részvételért.
A sorsoláson az is kiderült,
hogy ha március 26-án Bulgáriában győz Marco Rossi
együttese, akkor öt nappal
később Budapesten fogad-

Pochettino lehet a
Bayern új vezetőedzője
LABDARÚGÁS. Már Niko Kovac
november eleji menesztésekor is a Bayern München
jelöltjei között emlegették, a
Tottenhamtől való távozása
után pedig meg is született
a megállapodás, Mauricio
Pochettino lesz a bajorok új
vezetőedzője. Erről a német
Bild című napilap számolt be
–írja az NSO.

JÉGKORONG. A Gyergyó csapata
látogatott a Debreceni Jégcsarnokba az Erste Liga pénteki játéknapján. Hári Norbert
szerzett vezetést a DEAC-nak
a harmadik percben, az első
harmad végül 2–1-es hazai
előnynél ért véget. A következő etap nem hozott gólt,
a záró felvonásban viszont
Mazzag Dániel növelte a hazaiak fórját. A hajrában azonban megtáltosodott a vendég
egylet, 3–3. A hosszabbítás
után jöhetett a szétlövés, 4–3
lett a vége a DEAC javára.

Varga kiéhezett a játékra

Az OTP Bank Liga 13. fordulójának programja
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11
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Szétlövés után
dőlt csak el

A Pálfi István Rendezvénycsarnokban vendégszerepelt
a DEAC pénteken este, a férfi
futsal NB I. 11. fordulójában.
Még a bajnokság kezdetén 3–3as döntetlent játszottak a felek
a DESOK-ban, ezúttal azonban
nem tudta megismételni a jó
eredményt Elek Gergő alakulata. A 20. percben mindkét oldalon esett egy-egy gól, a második félidőben viszont csak
az MVFC talált be, mely 5–1-re
nyerte meg a találkozót.

Fogalmam sincs, hogyan hat ez egy csapatra,
még sohasem veszítettem el BL-döntőt.

1. MOL Fehérvár FC
2. Ferencváros
3. Mezőkövesd Zsóry FC
4. Puskás Akadémia FC
5. Budapest Honvéd
6. Újpest FC
7. Debreceni VSC
8. Kisvárda Master Good
9. Diósgyőri VTK
10. Paksi FC
11. ZTE FC
12. Kaposvári Rákóczi FC

9

Dzsudzsákék idegenben játszanak Bulgáriával 
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FOTÓ: AFP

hatja következő ellenfelét a
kijutásért.
A Nemzetek Ligája eredményei alapján a B és D divízió
ban kialakult a pótselejtezők négyes mezőnye, így ott
csak azt kellett kisorsolnia
a görögök Európa-bajnok
csatárának, Angelosz Hariszteasznak, melyik elődöntő
győztese legyen a finálé házigazdája. Az A divízióból
viszont csupán Izland nem
jutott ki a kontinensviadalra, így ott a C-ből kellett feltölteni a mezőnyt: a 2004-es
Eb-döntő hőse pedig elsőként
Izraelt húzta ki, ami azt jelentette, hogy az a csapat maradt a C divízióban és játszik
Skócia vendégeként az elődöntőben, míg Magyarország
mellett Bulgária és Románia
átkerült az A-ba. A Nemzetek
Ligája sorrendje alapján utóbbi játszik Izlandon, a magyarok pedig Bulgáriában.
Extra munka kell
A magyar válogatott négy
éve pótselejtezőn harcolta ki
a részvételt. Amennyiben ez
most is sikerül, két csoportmérkőzését a múlt pénteken

átadott Puskás Arénában
játszhatja, a harmadikon pedig Németország vendége
lesz Münchenben.
A nemzeti csapat szövetségi kapitánya, Marco Rossi röviden értékelte az ellenfelet.
„Bulgária mögöttünk áll a
világranglistán, de erős csapatról van szó, amely saját közönsége támogatását élvezve
játszhat ellenünk. El kell végeznünk ezt az extra munkát,
hogy ott lehessünk a részben
budapesti rendezésű Eb-n” –
olvasható Rossi véleménye az
MLSZ Twitter-oldalán. 
MTI

A sorsolás
A pótselejtezők elődöntőinek párosítása:
A divízió:
Izland–Románia
Bulgária–Magyarország
B divízió:
Bosznia-Hercegovina–Észak-Írország
Szlovákia–Írország
C divízió:
Skócia–Izrael
Norvégia–Szerbia
D divízió:
Georgia–Fehéroroszország
Észak-Macedónia–Koszovó
Az elődöntőket március 26-án rendezik, a finálékat pedig 31-én.
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Röviden

Megyei focikörkép

Rangos karateversenyt tartanak

NB III. Keleti csoport, 16. forduló
November 24., vasárnap, 13 óra:
DVSC II.–Sényő, Putnok–DEAC

A Kyo Hungária SE
szombaton rendezi meg a Debrecen Kupát. 33 egyesület 319
karatékája méri össze tudását
az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A verseny során hat
korcsoportban lépnek tatamira
a sportolók, a 10 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó után
a kata, majd a kumite versenyszámaira kerül sor. 
HBN

Megye I., 16. forduló
November 23., szombat, 13 óra:
Hosszúpályi–DEAC

KARATE.

Lefékeznék a remek
formában lévő Putnokot
LABDARÚGÁS. A
Debreceni
Egyetem NB III.-as labdarúgói a Putnokkal csapnak ös�sze vasárnap 13 órától. Az első
fordulóban már találkoztak a
cívisvárosiak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiekkel, az
a mérkőzés 2–2-es eredmén�nyel végződött. A döntetlen
kiharcolásában fontos szerepet vállalt Bárány Donát, aki
duplázott az augusztusi találkozón – írja a deac.hu.
A nyolcadik helyen álló
putnokiak remek formában
vannak, hiszen legutóbbi
öt meccsüket megnyerték.
Kondás Elemér egylete a legutóbbi játéknapon a kis Lokit
győzte le, a 3–2-es végeredményt Ibrahima Sidibe állí-

A sereghajtó
Torpedo érkezik

Varga Tibor edző

FOTÓ: MATEY I.

totta be a 92. minutumban. A
DEAC a sikernek hála stabilan
őrzi a második pozícióját a
táblázaton, a listavezető Füzesgyarmat fórja négy egység.
„Tudjuk, hogy elkapta a
fonalat az ellenfelünk, ennek
ellenére szeretnénk három
ponttal hazatérni, bár az biztos, hogy nem lesz könnyű
dolgunk. A bajnokság elején
még talán nem voltunk an�nyira egységesek, és ebből
jöttek azok a hibák, amelyekből gólokat kaptunk. Katona
egy erős center, akit a pontrúgásoknál is keresnek a csapattársak, rá figyelnünk kell” –
nyilatkozta Szabados István,
a DEAC játékosa. 
HBN

hatja tovább győzelmi szériáját a DEAC floorballcsapata
a honi élvonalban. Vargáék a
Torpedo Justitia SC-t fogadják
szombaton 13 órától a Böszörményi úti campus sportcsarnokában. A debreceniek idén
is csatlakoztak a karácsonyi
csokigyűjtő akcióhoz, ezért
arra kérnek minden kilátogatót, hogy aki teheti, vigyen
magával egy tábla csokoládét
a meccsre. 
HBN

A DEAC mestere, Kovács Adrián szerint
döntő lehet az Alba
kulcsjátékosainak
kikapcsolása.

A Kaposvár látogat
ezúttal a DESOK-ba
A DEAC férfi és
női röplabdacsapata is hazai
környezetben folytatja a szereplését a pontvadászatban.
Fodor Antal legénysége a
Fino Kaposvárt látja vendégül szombaton 16 órától, míg
Kuszkó Zsolt együttese vasárnap 18 órától a Hercules SE-t
fogadja a DESOK-ban. Mindkét debreceni gárda diadalmaskodott az előző játéknapon, így bizakodva várhatják
a következő összecsapásokat
– írja a deac.hu. 
HBN
RÖPLABDA.

Szabados István (pirosban) sem lesz könnyű helyzetben 

FOTÓ: MATEY I.

Presztízscsata vár a
böszörményi csapatra
FUTSAL. A DEAC és a Hajdúbö-

seken mindenki maximális
fordulatszámon pörög” – nyilatkozta a DEAC honlapjának
a gárda játékosa, Tóth Nóra.

szörmény szempontjából is
pikáns összecsapást tartogat
a hétvége: a női futsal NB I.
9. fordulójában, szombaton
19 órától a debreceniek az
Astra otthonába látogatnak,
míg vasárnap 17 órától a HTE
a TFSE együttesét látja vendégül.
Üveges Katalin együttese
19 ponttal vezeti a tabellát, a
Kiskunfélegyháza 17 egységgel a második. Szeptember
közepén a DESOK-ban 4–3-ra
nyertek a hazaiak.
„A hétvégén kemény, hajtós meccsre számítok. Mindent meg fogunk tenni, hogy
ismét győztesen hagyjuk el a
pályát, bár ez nem ígérkezik
egyszerű feladatnak. Gőzerővel készülünk a találkozóra,
videókat tekintünk meg a riválisunkról, emellett az edzé-

FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Több száz vívó
Hajdúhadházon
Nyolc ország 692 versenyzője lép pástra a hétvégén Hajdúhadházon a Békessy Béla Vívó Klub által
szervezett Olimpici Grand
Prix-viadalon. A népes nemzetközi mezőnyben a Békessyből 14 sportoló is szerencsét próbál. 
HBN
VÍVÁS.

Visszatérnek Böszörményben
Mint ismert, a címvédő Böszörmény kerete a nyáron
alaposan átalakult, a rutinos
játékosok távoztak, és immár
főként fiatal tehetségek alkotják Quirikó Vivien alakulatát.
A HTE jelenleg két ponttal a
nyolcadik, a TFSE a harmadik. A párharc esélyese a papírforma alapján a fővárosi
egylet, a találkozó azonban
más miatt lesz izgalmas; a
hajdú-bihariak tavalyi meghatározó futsalosai ugyanis
immár a TFSE-t erősítik, ilyen
például a góllövőlistát 14 találattal vezető Pádár Anita vagy
épp Tell Zsófia és Bokor Adrienn. 
HBN

Lemondott, majd
visszament
LABDARÚGÁS. Két nappal keddi

lemondása után Diego Maradona bejelentette, mégis
marad az argentin élvonalbeli
Gimnasia y Esgrima La Plata
labdarúgócsapatának vezetőedzője. „Boldog vagyok, hogy
azt mondhatom, továbbra is
az együttes edzője vagyok”–
írta közösségi oldalán.  MTI
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Y

M

FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Sikerre éhesen várják
az újabb ütközetet

FLOORBALL. Hazai pályán nyújt-

Fodor Antal

Kovács Adrián szerint egyre jobb formába lendül a csapata

KOSÁRLABDA. Úgy tűnik, kezdi
újra elkapni a fonalat a DEAC
kosárcsapata: Kovács Adrián
alakulata két hete nagy csatában, hosszabbításban verte a
Szegedet, majd legutóbb tetszetős játékkal, magabiztosan
múlta felül a Kecskemétet.
Az élvonalbeli bajnokság
9. fordulójában, szombaton

Mi mindig meg
akarjuk mutatni,
mire vagyunk
képesek.
KOVÁCS ADRIÁN

14.30-tól pedig az Alba Fehérvár otthonában szeretné
folytatni jó sorozatát a Debrecen, az igazi ki-ki meccsnek
ígérkező összecsapást az M4
Sport élőben adja.
– A legutóbbi két, sikerrel
megvívott találkozónk plusz
energiákat mozgósított a
játékosokban, az edzések
is jobb hangulatban teltek.
Egyik közvetlen riválisunkkal találkozunk szombaton,
úgy érzem, hétről hétre sikerül előre lépni, azon vagyunk, hogy ez a tendencia
folytatódjon – éhes a csapat
az újabb sikerre – mondta el
érdeklődésünkre Kovács Adrián, a DEAC fiatal mestere,
majd arra is rátért, milyennek tartja a székesfehérvári
egyletet.
– Sokat készültünk a Fehérvárra, sok minőségi kosarasuk van, főként a támadójátékukban rejlik potenciál.
Sok múlhat azon, milyen hatékonysággal tudjuk kikapcsolni
kulcsjátékosaikat.

Többen dicsérték Mihály Katát
Remek teljesítménnyel
rukkoltak elő a Békessy
vívói a hétvégi Magyar
Kupa-fordulón.

VÍVÁS. A Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnok adott
otthon múlt hétvégén a párbajtőrözők Magyar Kupa-fordulójának. A viadalon, mely
egyben válogató is volt, a Békessy Béla Vívó Klub tehetséges sportolója, Mihály Kata
egyéniben a döntőig menetelt, és végül ezüstéremmel
zárt. A megmérettetést a tatai Kun Anna nyerte.
A csapatversenyben is érdekelt volt a Békessy, a debreceni hölgyek a második
kiemelt helyről kezdték a
versenyt. A Békessy egyik
formációja a negyedik, a másik a hetedik helyen végzett.
– Kata jó asszókat vívott,
több felnőtt magyar bajnok-

Mihály Kata (elöl) a második helyen végzett 	FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

kal is összekerült, és végül
válogatott társától, Kun Annától kapott ki a döntőben.
Szépen, színesen vívott, többen is dicsérték. Most egy

Eredmények

Quirikó Vivien korábbi tanítványai ellen meccsel 
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Ahogy a Kecskemét ellen, a
védekezésre alapozva, gyors,
dinamikus
támadásokkal
szeretnénk majd operálni.
Azzal, hogy a tévé is adja a
meccsünket, nem különösebben foglalkozunk, csak
a játékra koncentrálunk, mi
mindig meg akarjuk mutatni, mire vagyunk képesek,
most sem lesz ez másképp –
fogalmazott a cívisvárosiak
mestere, aki csapatával már
pénteken útra kelt.
Mint megtudtuk, a DEACból Somogyi Ádám hosszabb
időre kidőlt, míg Isaiah Arm
wood továbbra is ujjsérülésével bajlódik, a többiek
azonban bevethetőek.
Amint arra a debreceniek
honlapján felhívják a figyelmet, a fehérváriak a legtöbb
pontot szerezték a bajnokságban, tették ezt úgy, hogy
a kiesés ellen küzdő együttesekkel még nem is találkoztak. Guyton Carlton és
Marco Ljubicic a fő pontfelelősük. 
SZADÓ

Női egyéni: 2. Mihály Kata, 34. Grijak Marta, 36. Milicic Andleja, 42. Fedor Tamara,
50. Kecman Milica, 76. Reményi Réka
Női csapat: 4. Békessy Debrecen (Mihály Kata, Fedor Tamara, Grijak Marta), 7.
Békessy Debrecen (Kecman Milica, Reményi Réka, Milicic Andleja)

viszonylag hosszabb szünet
vár Katára, majd decemberben a felnőtt magyar bajnokságon lép pástra legközelebb. A csapatban is nagyot
küzdöttek a lányok, ügyesek
voltak. Összességében elégedetten értékelem a hétvégét
– fogalmazott Serra Bende
gúz, a Békessy Béla Vívó
Klub szakmai igazgatója. HBN
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Bodzával „házasította” a vadpörköltet
Őszre érnek össze
igazán az ízek Demeter
Lászlóné bodzabogyó-alapú lekvárjaiban
és a dzsemekben.

még ültem a filagória alatt,
mert akkorra készültem el az
aznapra betervezett adaggal.

– Apa! Én ezt a
főzőversenyt
megnyerem!
– mondta Demeter Lászlóné Pénzes Erika a férjének,
amint éppen a szomszéd település jeles napjára igyekeztek. – Ugyan már! Legalább
heten fognak pörköltet főzni
– hitetlenkedett a férj. – Ami
igaz, az igaz – gondolta Erika,
de nem szegte kedvét semmi, inkább még jobban fellobbant benne a bizonyítási
vágy. Gondolt egy merészet,
és a saját készítésű, karakteres ízű bodzabogyódzsemmel
„házasította” az egyszerű és
népszerű étket. A dzsem és
a vadpörkölt olyan ízvilággá
elegyedett a bográcsban és a
tányéron is, hogy a szakértő
zsűrit teljesen levette a lábáról. Hazafelé úton, a serleggel a kezében Erika meg is
jegyezte a férjének: – Látod,
Laci! Megmondtam, hogy sikerülni fog!
NYÍRACSÁD.

A bodza és a barack „házasítása” nagyon bejött az idén 

elfelejti az egész napi fáradtságot, és teljesen új erőre kap.
Erikát ugyanis a kísérletezés,
az új ízek, főztek, különleges
összetételű ételek megálmodása, majd kipróbálása és
megvalósítása hozza lázba
és élteti. Számára ez jelenti a
kikapcsolódást, a kilépést a
mindennapok egyhangúságából. – A konyhában az üvegjeim, edényeim, tégelyeim,
no meg a kísérleti étkek között teljesen új erőre kapok.
Ha meglátok valahol egy termést, egy bogyót, egy gumót,
azonnal az jut eszembe, vajon
mit lehetne ebből készíteni,
amit még senki sem próbált ki
azelőtt. Persze tudom, hogy
nincs új a nap alatt, vagy legalábbis nem sok, ezért van
olyan is, hogy már kipróbált
recepttel kísérletezek, és a
saját ötleteimmel gazdagítom
azt, hogy egy kicsit másabb,
egy kicsit egyedibb legyen –
osztja meg velünk lelkesen a
mindig mosolygó Erika, akiről sugárzik a boldogság, az

haza a fiait, hogy főzzön nekik
valami finomat. Látszólag az
átlagos dolgozó nők életét éli.
Munka után azonban, amikor
bezárul mögötte a portájuk
kapuja, teljesen új világ nyílik
meg számára. Amikor belép
„boszorkánykonyhájába”,
aminek van téli és modern,
filagóriás nyári változata is,

Szeret kísérletezni az étkekkel
Erika a helyi görögkatolikus
családsegítő szolgálatnál dolgozik, nagy-nagy szeretettel
viseli gondját a rábízott idős
embereknek, akiket nap mint
nap felkeres. Ellátja otthon
a háztartást, hétvégén várja

FOTÓK: KEDVES ZILAHI ENIKŐ

A kis üvegek takaros „főkötőt” is kapnak

TÖLTSÖN NÁLUNK EGY HANGULATOS ESTÉT!
Cigányzene, magyaros ízvilág, óriási adagok.

elégedettség, a lelkesedés, ha
hobbijáról beszél.
A bodzával kezdődött minden
Először a bodzabogyó keltette fel az érdeklődését, lekvárt
és dzsemet is készített belőle.
Tartósítószer és hozzáadott
cukor nélküli változatban is,
hogy a cukorbetegeknek és
az egészséges élet híveinek se
kelljen „bűnbe esni”. Ugyanis, aki egyszer megkóstolja
Erika bodzadzsemjét, azt bizton rabul ejti az íz, az állag, a
szinte roppanó, pazar ízű bogyó, ami olyan üde, friss hatást kelt, hogy azt hihetné a
kóstoló: éppen most szedték
le a bokorról. Erika utánanézett a világhálón, meg persze
a szakkönyvekben is, és hamar kiderítette, hogy nemcsak finom, amit készít, de a
termés az egészségre is meglehetősen jótékony hatással
van. – Egy üveg lekvár percek
alatt eltűnik az asztalról, az
elkészítés azonban nagyon
hosszú folyamat. Nyár végére

Csipkebogyólekvár

A KÁRPÁT-MEDENCE
ÍZEI
OLVASÓINKTÓL
CÍMŰŰ SZAKÁCSKÖNYV
Á Ö V

350819

352558

Eljött a kóstoló ideje

Recept

MÁR KAPHATÓ

Asztalfoglalás: +36-52-325-325
+36-30-619-2248 . info@regiposta.hu

érnek be teljesen a bogyók,
attól kezdve folyamatos az
elfoglaltság. Egyszerre csak
kisebb mennyiséget tudok
feldolgozni, ugyanis nagyon
aprólékos a munka: leszedegetni szinte egyenként a bogyókat a szárról, én még a
kis bogyókról is egyenként
lecsipkedem a kis csonkokat,
hogy ne kerüljön bele a lekvárba, dzsembe. Volt már rá
példa, hogy hajnali háromkor

Megéri a fáradozás
Idén már a bodza körtével, barackkal, almával történő „keresztezésével” is kísérletezett
Erika. Úgy véli, a barackkal
való párosítás ízvilága bizonyult a legizgalmasabbnak. –
Az elkészítés folyamata nem
sokban tér el a hagyományos
lekvár főzésétől. Inkább az
előkészítés aprólékossága teszi hosszúvá, ugyanakkor izgalmasabbá az egészet. Az út
vége, mire megkóstolhatom a
kész masszát, na az aztán igazán élvezetes – vallja Erika.
A lekvár és a dzsem az elkészítést követően kisebb üvegekbe kerül. A gazdasszony
nagyon ügyel a külcsínre is,
minden üveg takaros, mintás
„főkötőt” kap a kupak fölé.
Azt mondja, így az is azonnal
kedvet kap a kóstoláshoz, aki
nem igazán szereti az édességet. Sok-sok türelem, nyugalom, idő és persze szeretet
szükséges ahhoz, hogy néhány üveg lekvár elkészüljön.
Erika azt vallja, hogy a sok fáradozást mind elfelejti, amikor valaki megkóstolja a lekvárját, és látja a szemén, hogy
teljesen rabul ejti a maga keze
által készített finomság íze.
– Ez az érzés mindent megér – vallja a háziasszony, aki
a családjának, rokonainak,
kedves ismerőseinek mindig
ajándékoz egy-két üveggel a
különleges csemegéből.

KEDVES ZILAHI ENIKŐ

Hozzávalók 12 adagra
• 4 kg csipkebogyó
• 2 kg kristálycukor
• 1 késhegynyi nátrium-benzoát üvegenként
Elkészítés
A csipkebogyókat megmossuk, majd
késsel levágjuk a végüket. Ezután egy
nagy fazékba tesszük őket, és felöntjük
annyi vízzel, hogy 2-3 ujjnyira ellepje.
Forrástól számítva egy órán keresztül,
lassú tűznél főzzük, időnként megkeverjük.
A megfőtt csipkebogyókat egy finom
lyukú szűrőn át evőkanál segítségével
átpasszírozzuk. A csipkebogyó belse-

jében apró, szúrós szőrök találhatók.
Hogy ezekből a szőrökből biztosan ne
maradjon a lekvárunkban, a már átpasszírozott pépet érdemes még egyszer átpasszírozni.
Megmérjük a préselményt, hogy tudjuk, mennyi cukrot tegyünk majd hozzá. Előkészítjük az üvegeket, és a pépet
lassú tűzön feltesszük főni. Amikor
felforr a pép, adjuk hozzá a cukrot. 1
kg préselményhez 50-60 dkg cukrot
számítsunk attól függően, mennyire
szeretjük édesen.
A cukor feloldódását követően még 20
perig főzzük.
A kész lekvárt üvegekbe töltjük, a tetejükre késhegynyi nátrium-benzoátot
szórunk, lezárjuk, majd száraz dunsztban hagyjuk kihűlni.

3990 Ft
helyett

ERZSÉBET UTALVÁNY ÉS
SZÉP-KÁRTYA

1790 Ft*

Étterem

Csokonai Deluxe
A legszebb napok a legjobb helyen!
A Csokonai étterem 80 fos különterme kiválóan
alkalmas esküvok lebonyolítására.

KERESSE A KÉZBESÍTŐKNÉL ÉS
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁNKBAN!
Debrecen, Dósa Nádor tér 10.

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

*csak
csak megye kártyával rendelkező
rendelkez előfizetőknek

WWW.CSOKONAISOROZO.HU
+0);'0'52#4-1.5+.'*'6ě5)

351458

358389

Hirdessen Ön is tematikus termékünkben!

WWW.HAON.HU

A csipkebogyó finom és jótékony hatású is 

FOTÓ: SHUTTERSTOCK
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Szabadidő

Ossza meg velünk történetét,
s ha érdekes, megírjuk!

341888

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

Újságírónk felveszi Önnel a kapcsolatot, írjon nekünk a következő e-mail-címre: emese.nagy@naplo.hu
HIRDETÉS

Istentiszteleti rend

günk és legfőbb betegségeink
Restás Márta, Kovács Tiborné és Czinege Zoltán főzőklubja:
Böjtök, léböjtök, immunerősítő
diéták a rák megelőzésére
**************************

Hetednapi Adventista Egyház
2019. november 23., szombat

Józsa-alsó: 9 órától: Gacsályi Zsolt
Józsa-felső: 11 órától: Gacsályi Zsolt
Kerekestelep: 10 órától: Széles Csongor
Kistemplom-Ispotály: 10 órától: Szakács György
Kossuth utca: 10 órától: Derencsényi
István
Lencztelep: 10 órától: Tamás Gergely
Mester utca: 10 órától: Vincze András;
17 órától: Vincze András
Nagycsere: 9.30: ifj. Jenei Zoltán
Haláp: 10.30: ifj. Jenei Zoltán
Nagyerdő: 8.30: Püski Lajos;
10.30: Püski Lajos
Nagysándor-telep: 10 órától: Iszlai Endre
Nagytemplom:
8 órától: Ésik Ádám
10 órától: Dr. Fekete Károly
18 órától: Püski Gábor
Szabadságtelep: 10 órától: Dr. Bölcskei
Gusztáv; 18 órától: Nagy Gábor
Széchenyi-kert 10 órától: Jenei Zoltán
(István király tér 2.) 17 órától: Jenei Zoltán
Ebes: 9.45-től: Bukáné Zakar Zsuzsanna
Szepes: 15 órától: –––––
Kismacs: 11 órától: –––––
Nagymacs: 9.30: Nagy Dánielné
Ondód, Kádár-dűlő 56.:
14 órától: Nagy Dánielné
Tégláskert: 9.45-től: Vas Sándor
Úrrét: 10 órától: Püski Dániel
(Árpád Vezér Ált. Isk., Böszörményi út 150.)
Kenézy Kórház:
● Kápolna: 10 órától: Gál Judit
Klinika:
● Bőr: 10 órától: Dr. Baráthné Szalánczi
Tímea
● Kardiológia: 11 órától: Cs. Kiss András
● I-es Bel.: 11 órától: Dr. Baráthné Szalánczi Tímea
● III-as Bel.: 10 órától: Cs. Kiss András

2019. november 30., szombat

Debrecen, Fazekas M. u. 7.
9.30-tól: nagycsoportos Biblia-tanulmány:
Isten és a szövetség
10.30–13.30: Szombat-konferencia:
Hegyes Géza igehirdetése,
Dankó Ferenc igehirdetése
Debrecen, Munkácsy M. u. 19.
–––––
Debrecen, Völgy u. 33/A
–––––
Berettyóújfalu, Mártírok u. 4.
9.30-tól: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten és a szövetség
11 órától: Bartha Sándorné igehirdetése
Bojt, Rákóczi u. 48.
9.30-tól: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten és a szövetség
11 órától: Erdődi József igehirdetése
Gáborján, Rákóczi u. 1.
9.30-tól: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten és a szövetség
11 órától: Soós Zoltán igehirdetése
Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 16.
9.30-tól: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten és a szövetség
11 órától: helyi szolgálat
Hajdúhadház, Bocskai tér 3.
9.30-tól: interaktív Biblia-tanulmány:
Isten és a szövetség
11 órától: Szilasi Zoltán igehirdetése
15 órától: Szilasi Zoltán igehirdetése
Hajdúszoboszló, Fogthüy u. 13.
–––––
**************************

17 órától
Cívis Grand Hotel Aranybika
Bika Bálint terem
Debrecen, Piac u. 11–15.
Restás László: Az elveszett szép
világ és az első evangélium
**************************

Rendszeres nyitott alkalmak
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17 órától
Cívis Grand Hotel Aranybika
Bika Bálint terem
Debrecen, Piac u. 11–15.
Restás László: Jövendölések lázában égve
**************************

2019. november 28., csütörtök

minden hétfőn 15 órától felnőtt bibliakör, téma: Királyok 2. Könyve
Debrecen, Fazekas M. u. 7.
minden kedden 17 órától felnőtt
bibliaóra:
Debrecen, Munkácsy M. u. 19.
minden szerdán 18 órától ének- és
imaóra:
Gáborján, Fő u. 46.
minden csütörtökön 18 órától Életmód
Klub:
Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9.
minden csütörtökön 18 órától imaóra:
Bojt, Rákóczi u. 48.
minden csütörtökön 10–17 óra között:
ReményPont Oázis Életmódközpont
Debrecen, Szent Anna u. 43.
minden pénteken 18 órától interaktív
közösségi óra:
Debrecen, Fazekas M. u. 7.
minden pénteken 18 órától kóruspróba:
Debrecen, Völgy u. 33/A
minden pénteken 19 órától imaóra:
Debrecen, Völgy u. 33/A
minden pénteken 10–14 óra között
ReményPont Oázis Életmódközpont:
Debrecen, Szent Anna u. 43.

Jézus Szíve Római Katolikus
Templom, Csapókert
Mikes Kelemen utca 31.
Miserend: keddtől szombatig 18.00;
vasárnap 9.00

Debreceni református egyházközségek, intézmények
2019. november 24., vasárnap

Evangélikus Egyház

Árpád tér: 9 órától: Veres János
Bánk: 8.30-tól: Buzás Dénes
Csapókert: 10 órától: Lakatos Zoltán
Füredi úti templom:
10 órától: dr. Pótor Áron
Homokkert: 10 órától: Szabó László

17 órától
Méliusz Juhász Péter Központi Könyvtár
Debrecen, Bem tér 19/D
Lelki navigáció:
Restás László: Testi-lelki egészsé-

2019. november 24., vasárnap
10 óra: Örökélet vasárnapi istentisztelet, Haba Gábor szupplikáns teológushallgató szolgálatával.

14 óra: Istentisztelet Hajdúszobosz
lón, a Forrás Református Missziós
Házban.
Istentiszteleti rend

2019. november 24., vasárnap
10 óra: Szupplikációs istentisztelet.
Igehirdető: Haba Gábor, teológushallgató
Helyszín: 4025 Debrecen, Miklós utca 3.
Templom

Rendszeres alkalmaink:

Szerdánként 15 órától: Bibliaóra
Vezeti: Asztalos Richárd, lelkész
Helyszín: Debrecen, Miklós utca 3.
Szerdánként 17 órától: Gimnazisták
hittanórája
Vezeti: Asztalos Richárd, lelkész
Helyszín: Debrecen, Miklós utca 3.
Csütörtökönként 15 órától: Amerikai
teadélután
Vezeti: Maren Corliss amerikai önkéntes
Helyszín: Debrecen, Miklós utca 3.

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

Liturgikus rend
A debreceni Attila téri főszékes
egyház liturgikus rendje
2019. november 24., vasárnap
6.30–7.15: Szent Liturgia (gyónásra van
lehetőség)
7.15–8.30: Utrenye
8.30–9.30: Szent Liturgia (utána elsőáldozásra készülő hittan a Szent Miklós teremben:
Vígkedvű M. utca 2.)
10.00–11.10: Szent Liturgia (Hónap első
vasárnapján püspöki liturgia, gyónásra van
lehetőség)
12.00–13.00 és 17.30–18.15: Szent
Liturgia (gyónásra van lehetőség)
18.15–19 órától: Vecsernye

Debrecen: MÁV Járműjavító Kultúrháza (Faraktár u. 67.) Éremgyűjtő Klub
– minden vasárnap 9–11 óra között
Debrecen: Forrás Közösségi Klub (Angyalföld tér 11.) Ingyenesen igénybe
vehető klubfoglalkozások: Mozgás
Klub nőknek: kedd: 8–9, csütörtök:
14.30–15.30. Főző Klub: kedd: 13–15.
Baba-mama Klub: szerda: 10–12.
Varró Klub: szerda: 10–12.
A Pszichiátriai Betegek Nappali
Ellátása keretein belül igénybe vehető
klubfoglalkozások:
Sport Klub: hétfő: 13–15.
Öltögető Klub: szerda: 13–15.
Kreatív Klub: csütörtök: 13– 15.
Popcorn Klub: péntek: 13–15. Telefonszám: 06/52 428-004
Debrecen: Móricz Zsigmond körút 4.
312 meridiántorna ingyenes
gyakorlási lehetősége ingyenes
Etka-jóga 10–11.30-ig.
Vezeti: Tar Kata 30/294-7525.
Debrecen: Népi Mesterségek Háza
(Hatvan u. 57.) Állandó kiállítás: „A
Népművészet Mesterei Hajdú-Bihar
megyében” Látogatható a szakköri
foglalkozások idején és bejelentkezéssel a 30/2635-448 vagy a 70/3253828 telefonszámon. Szakkörök:
Gránátalma hímző szakkör: minden
második szombat 15–18, vezeti Tarsoly
Andorné népi iparművész, szakoktató.
Szövő műhely: minden hétfő 16–18,
vezeti Petrovics Nikolett szövő, a Népművészet Ifjú Mestere, népi iparművész. Gyöngyfűző szakkör: minden
szombat 15–18, vezeti dr. Csapóné dr.
Riskó Tünde. Nemez műhely: minden
hónap harmadik szombatján 10–16,
vezeti Dobosné Hajdu Anikó népi
iparművész, nemezművész.
Debrecen: HNA Közösségi Ház
(Fazekas M. u. 7.) Nyitott ajtóval az
érdeklődőknek: szerdánként 18 órától: fiatalok imaközössége
Információ: Czeily Tibor(30/864-1976,
tibor.czeily@gmail.com) és
Sitkei Zoltán (30/664-3132,
htmgtl@gmail.com)
Debrecen: Faraktár u. 16. Jógafoglalkozás vakációban is minden kedden
16.45-től ingyenes előadással. Célunk:
az oldódás, gyógyulás, fiatalodás,
meditáció. Tel.: 52/443-299
Debrecen: Piac u. 77. Ingyenes elméleti és gyakorlati meditációs
foglalkozások, minden csütörtökön 18 órától. Megtapasztalhatjuk
minden öröm és boldogság forrását,
a gyógyulást, a testi-lelki harmóniát,
a teljes nyugalmat és életcélunk
megvalósulását.
Debrecen: Fazekas M. u. 7., Munkácsy
M. u. 19.: stresszkezelő és dohányzásról leszokni segítő egyéni és
csoportos foglalkozások, mentálhigiénés programok, ifjúsági
alkalmak, gyermekfoglalkozások,
igény szerinti időpontban, előzetesen
egyeztetve. Elérhetőségek: Szilasi
Zoltán pasztorálpszichológiai lelki
gondozó (30/664-3192, szilasizoltan@
adventista.hu, Dankó Ferenc mentálhigiénés lelki gondozó (30/292-0621,
danko.ferenc@gmail.com)

Tv- és rádióműsor

C

Y

09.00 Cili seriff és a Vadnyugat
09.25 Lilo és Stitch
09.45 Jake és Sohaország kalózai
10.10 Elena, Avalor hercegnője
10.30 Vampirina – 2.évad
10.55 Dzsungel könyve – Szafari
11.10 Dzsungel könyve – Szafari
11.20 Loopdidoo – A nagy nyaralás
11.35 JoNaLu
12.05 A bűvös körhinta
12.25 Gyerekjáték
12.30 Gyerekversek
12.35 Pom-Pom meséi I.
12.45 Egy komisz kölyök naplója
12.50 Kemy, a felfedező
13.05 Kemy, a felfedező
13.20 Jimmy Neutron kalandjai
13.40 Nicky, Ricky, Dicky és
Dawn
14.10 Póló
14.20 Póló
14.25 A kis herceg – 3.évad
14.50 Grimm meséiből: A békakirályfi
15.50 Mickey és az autóversenyzők
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat
16.40 Lilo és Stitch
17.00 Jake és Sohaország kalózai
17.25 Elena, Avalor hercegnője
17.50 Vampirina – 2.évad
18.15 Pinokkió
19.55 Sziklaszirti mesék
20.10 Violetta
21.05 Én vagyok itt
22.45 A vörös ajtó
23.55 Akvárium Stage Pass
00.55 Superman visszatér
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Debrecen: Debreceni Lelkisegély-telefonszolgálat éjjel-nappal
ingyenesen hívható – minden telefonhálózatról a 116-123-as debreceni
Lelkisegély-telefonszolgálat.
Debrecen: Esélyek Háza (Monti ezr.
u. 7.): panaszfelvétel diszkriminációs
ügyekben – 30/408-5619 – Egyenlő
Bánásmód Hatóság – hétfő: 12–16 óra
között (minden hónap utolsó hétfőjén
változó helyszínen, a megye településein) kisebbségi Ombudsmani Hivatal:
(előzetes bejelentkezés alapján)
Debrecen: Fény Felé Esélycentrum
(4225 Debrecen Harmat u. 41.):
segítségnyújtás – 52/787–993 www.
fenyfele.hu – várják azokat a fogyatékkal élő fiatalokat, akik napközbeni
felügyeletet, fejlesztést igényelnek.
Debrecen: Lelkierő Egyesület
(Debrecen, Poroszlay út 97.):
segítségnyújtás – 70/770-3369 –
Várjuk azokat a 18–35 év közötti
fiatalokat, akik valamilyen
szenvedély vagy pszichiátriai problémával küzdenek.
Debrecen: Lépéselőny Egyesület
(Debrecen, Csap utca 36.): segítségnyújtás megváltozott munkaképességűek, álláskeresők részére 52/321666 – tanácsadás, klubfoglalkozás
ingyenes magán-munkaerőközvetítés
(nysz.: 7498-3/2009-5600). Érdeklődni: kedden és csütörtökön 9–12-ig.
Munkáltatók jelentkezését is várják.
Debrecen: Nagymihálykert u. 75.
Ingyenes segítségnyújtás – egészségügyi és környezetvédelmi probléma
esetén. Információ: 52/456-695 vagy
70/392-5342. Kizárólag előzetes
bejelentkezéssel!
Debrecen: RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat (Angyalföld tér 11.):
segítségnyújtás – 52/428-004
Debrecen: Arany Középút Egyesület
(Simonffy u. 52.): segítségnyújtás –
52/321-659 vagy 30/751-6538 –
ingyenesen igénybe vehető közösségi
ellátásába várják a pszichiátriai problémával élőket és hozzátartozóikat.
Az Anonim Alkoholisták (AA)
csoportjai szeretettel várják csoportos
beszélgetésre a szenvedélybetegségből gyógyulni vágyókat:
DEBRECEN: hétfő 18 óra: Kiscsoport
(20/531-7569), Leány u. 2. (Nagytemplom Ifjúsági Gyülekezet)
kedd 18 óra: Délibáb csoport (70/5514431), Rákóczi út 7. (Ökumenikus
Segélyszervezet)
Szerda 18 óra: Főnix csoport (70/2422961), Vígkedvű M. u. 2. (Görögkatolikus parókia)
Vasárnap 18 óra: Főnix csoport
(70/242-2961), Vígkedvű M. u. 2.
(Görögkatolikus parókia)
BALMAZÚJVÁROS: Nádudvari út 52.,
szombat 18 óra, (20/995-9378)
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY: Kassa u. 2.,
csütörtök 18 óra, (70/774-2037)
HAJDÚSZOBOSZLÓ: Kossuth u. 9.,
kedd 18 óra, (30/871-5414)
HAJDÚDOROG: Böszörményi út
5. Művelődési Ház, péntek 18 óra,
(30/358-4902)
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06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó
06.55 Térkép
magyar
07.25 Hazajáró
07.55 Noé barátai
magyar
08.30 Divat & dizájn
magyar
09.30 Őrangyal – I. évad
amerikai tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Virtuóz pillanatok
magyar
13.05 Jó ebédhez szól a nóta
magyar
13.40 A kalandor és a lady
angol kalandfilmsorozat
14.35 Doc Martin – V. évad
angol tévéfilmsorozat
15.30 Legenda a vonaton
magyar filmvígjáték
17.00 Gasztroangyal
magyar
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 SzerencsePerc
magyar
18.45 Szerencse Szombat
19.45 Szellemirtók
amerikai filmvígjáték
21.35 A félszemű
amerikai western
23.20 Kenó
23.30 Bagi-Nacsa Orfeuma
00.25 Hogy volt?!
01.20 Új idők, új dalai
01.50 Rúzs és selyem
02.15 OJD – Irodalom és könyv 26
percben
02.45 Mesterember
03.15 Magyar Krónika

Segítség

06.00 Top Shop
06.35 Kölyökklub
09.30 Star Wars: A Freemaker
család kalandjai
Amerikai animációs
kalandfilmsorozat
10.00 KölyökKalauz
Családi
magazin
10.25 Top Shop
11.15 Brandmánia
Márkákról, hirdetési iparról,
nézői szokásokról, trendekről
11.50 Autogram
Autós magazin
12.30 Szuperzöld
Környezetvédelmi
magazin
13.15 Édesítő
Női életmódmagazin
14.00 XXI. század – a legendák
velünk élnek
Szombaton is az RTL Klub
műsorán!
14.35 Jófiúk
Magyar
vígjátéksorozat
15.45 A szuper
exnőm
Amerikai
vígjáték
18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
19.00 Fókusz Plusz
Magazin
20.00 X-Faktor
Tehetségkutató show-műsor
23.15 A cipőbűvölő
Amerikai
vígjáték
01.15 Totál káosz
Amerikai
vígjáték
04.05 Fókusz
Plusz
Magazin
04.55 Kölyökklub
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04.00 Magánnyomozók
Magyar doku-reality sorozat
04.45 Kórházi történetek
Spanyol sorozat
05.15 Alex felügyelő VI.
Lengyel krimisorozat
06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ
rajzfilmek
10.05 Trendmánia
stílusmagazin
10.35 Babavilág
magazinműsor
11.10 TechGuru
okosmagazin
11.40 Autószerelők, avagy minden új egyszer régi lesz!
autós magazin
12.15 Poggyász
utazási magazin
12.45 SzÉpítők
ingatlanmagazin
13.20 #KandászMamik – Szülőszoba és minden, ami
család
magazinműsor
13.50 Csapdába csalva V.
Német doku-reality sorozat
14.25 Hanta Boy
Amerikai vígjáték
16.20 Columbo: Melegházi dzsungel
Amerikai krimi
18.00 Tények
hírműsor
18.55 Tények Plusz
19.55 Pókember: Hazatérés
Amerikai sci-fi akciófilm
22.35 Halálos iram
Amerikai akciófilm
01.00 Anyám!
Amerikai vígjáték
03.00 A szökés (2017)
Amerikai akciófilm-sorozat
03.40 A szökés (2017)
Amerikai akciófilm-sorozat
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06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sporthíradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó
08.19 Ma reggel 08.35 Világ 09.00
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek
09.35 Forint, fillér 10.00 Híradó 10.13
Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Esély
11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 11.30
Hírek 11.35 Ma délelőtt 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti
Sporthíradó 12.52 V4 Híradó 12.57
Ma délután 13.00 Híradó 13.13 Ma
délután 13.30 Hírek 13.35 Summa
14.00 Híradó 14.16 Ma délután 14.30
Hírek 14.35 Élő egyház 15.00 Híradó
15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35
Esély 16.00 Híradó 16.14 Ma délután
16.30 Hírek 16.35 Világ 17.00 Híradó
17.15 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 Itthon vagy! 17.53 Ma este 18.00 Híradó
18.29 Nemzeti Sporthíradó 18.44 Ma
este 19.00 Hírek 19.05 Summa 19.30
Híradó 20.32 Ma este 21.00 Híradó
21.25 V4 Híradó 21.30 Világhíradó
21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma
éjjel 23.00 Híradó 23.20 Angol nyelvű
hírek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40
Orosz nyelvű hírek 23.48 Kínai nyelvű
hírek 23.53 Ma éjjel 00.00 Himnusz

M4

04.55 FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 06.00 Startfejes magazin 06.30 FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 07.40 MTK magazin 08.10
Szabadidő magazin 08.40 Női labdarúgó magazin 09.10 Boxutca 09.40
BL-péntek 10.20 UEFA 2020-as Labdarúgó Európa-bajnoki selejtező 12.15
Játékoskijáró 13.15 Vízilabda-közvetítés 14.30 Kosárlabda-közvetítés 16.30
Stúdió 17.00 Labdarúgó-közvetítés
18.45 Stúdió 19.05 Stúdió 19.30 Lab-

darúgó-közvetítés 21.15 Stúdió 21.35
Góóól! 22.50 Vívó magazin 23.30 FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság
00.25 Kosárlabda-közvetítés 02.20
Futsal magazin

HÍR TV

6.00 Troll ism 7.00 Híradó 7.30
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek
8.05 Magyarország élőben ism 9.00
Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 Globál ism
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Credo
ism 12.00 Híradó 12.30 Garázs 13.00
Hírek 13.05 Vetítő ism: Az elízuimi kém
Rendező: Jamrik Levente 14.00 Hírek 14.05 Troll ism 15.00 Híradó
15.25 Sporthírek 15.30 Plusz-mínusz
ism 16.00 Hírek 16.05 Riasztás ism
17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 17.30
Paletta ism 18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 Informátor ism 19.00
Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Hírvilág 20.00 Hírek 20.05 Panaszkönyv
21.00 Hírek 21.05 Civil kör 22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Heti terror ism 23.00 Hírek 23.05 Főhős
ism 0.00 Híradó 0.25 Sporthírek
0.30 Hírvilág ism

FILM+

5.15 Terepfutás Amerikai film 7.20
Lucky Luke – Irány a vadnyugat!
Francia animációs kalandvígjáték 9.00
Különös varázs Amerikai animációs kalandvígjáték 11.00 Elvitte a víz
Angol–amerikai animációs kalandvígjáték 12.40 Cápamese Amerikai
animációs kalandvígjáték 14.20 Alvin
és a mókusok Amerikai animációs vígjáték 16.10 Apácashow 2. – Újra virul a fityula Amerikai vígjáték
18.20 Verdák Amerikai animációs
film 20.45 A Hangya Amerikai akciófilm 23.00 John Wick: Második fel-

vonás
pokol

Amerikai akciófilm 1.20 Fehér
3.30 Forráskód

ATV
04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 06.00 Gyógyítás dimenziók 06.35 Új mezőgazdasági magazin 07.15 Egyenes beszéd 09.30 Jakupcsek plusz 10.25 Mondd el
Tatár Csillának! 10.55 Élő építészet – 100 híres épület a világból
11.00 Ékszer TV 12.20 Életre fel 12.3
5 MI – Mesterséges Intelligencia
12.55 Kőbánya híradó 13.30 Fő az
egészség 14.00 Ékszer TV 16.35 Hazahúzó (45) 17.30 ATV Híradó 17.55
Dumakabaré 18.40 ATV Híradó
19.00 Civil a pályán 20.25 AradiVarga
Show 21.25 Sas kabaré 23.30
Jazz+Az 01.25 Dumakabaré

VIASAT3

06.00 Trendközelben 06.25 Jóbarátok 06.50 Jóbarátok 07.15
Agymenők 07.40 Agymenők
08.05 Sütimester 09.25 Lakástalkshow 10.25 Lakástalkshow
11.20 Az elveszett ereklyék fosztogatói 12.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 13.25 Glades – Tengerparti gyilkosságok 14.20 Glades - Tengerparti gyilkosságok 15.20 Narnia
Krónikái – oroszlán, a boszorkány és a
ruhásszekrény 18.15 A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka
21.00 Zootropolis – Állati nagy balhé
23.25 Logan Lucky – A tuti balhé
02.00 Az elveszett ereklyék fosztogatói

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

traffipax információk, országos meteorológiai jelentés, ügyeleti hírek, horoszkóp, kulturális programok. 10.00–
14.00 Szombat délelőtt Szabó Tomival 14.00–18.00 Joó Csaba Délutáni
Randevú 18.00–20.00 Best FM Kívánságműsor (Kívánságvonal: 500540, SMS-Viber-szám: 30/933-1046)
20.00–24.00 DISCO*S HIT – Saturday Night Shit Bárány Attilával és
Vass Katával 24.00–01.00 Saturday Night LIVE (Élő közvetítés Debrecen népszerű szórakozó helyeiről)
01.00–06.00 Zene az éjszakában.
Adás telefonszám: 52/500-540.

DTV
5.00–8.15 Napszemle (ism.) 8.15 Praktikák – magazinműsor 8.45 Grillakadémia – gasztronómiai magazin 9.00 Hajrá 9.10 Napszemle (ism.) 9.25 Esti Közelkép – háttérmagazin (ism.) 9.55 Siker (ism.) 10.05 Képújság 15.05 Stúdió Moderna 16.05 Vásárlási műsorablak 16.15 Cívis Értéktár – magazinműsor (ism.) 16.45 Debreceni Színképek –
kulturális magazin (ism.) 17.15 Grillakadémia – gasztronómiai magazin 17.30
Praktikák – magazinműsor (ism.) 18.00
Egy nap a világ – Malaysia 18.30 Borzontorz az igazság bajnoka 18.50 Vendégségben a természetben – Flóra film
19.20 Erőnk forrása – történelmi egyházak műsora (ism.) 19.50 MVFC Beret�tyóújfalu – DEAC futsalmérkőzés közvetítése felvételről 21.20 DEAC – Gyergyói
HK jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről 23.30 Kirakat 23.35 Képújság
A műsorváltozás jogát a televízióés rádiótársaságok fenntartják.
Az esetleges eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
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HAJDÚ-BIHARI

Rejtvény

MOZIműsor

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 megfejtők között receptfüzetet sorsolunk ki.

JETIKÖLYÖK
98 perc/Animációs, családi

Cinema City

• 2D (hang: magyar) 11.30 15.30
JOKER 122 perc/Bűnügyi,
dráma, thriller
• 2D (hang: magyar) 14.30 19.45
ADDAMS FAMILY
87 perc/ Animációs, vígjáték
• 2D (hang: magyar) 10.20 13.30
ÁLOMNAGYI
100 perc/Vígjáték
• 2D (hang: magyar) 13.40 17.40

Keresztrejtvény

272. feladat

272

A
ANGOL
GRÓFSÁG
MEGA-

Az adatok tájékoztató jellegűek!

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

MÚLT KARÁCSONY
103 perc/Vígjáték, romantikus
• 2D (hang: magyar) 12.10 15.50
18.00 20.00 22.10*

AZ ASZFALT KIRÁLYAI
153 perc/Életrajzi, dráma,
sport
• 4DX 2D (hang: magyar) 19.00
22.00*
• 2D (hang: magyar) 11.00 14.00
17.00 20.20 21.40*
DEMÓNA: A SÖTÉTSÉG ÚRNŐJE
119 perc/Kaland, fantasy
• 2D (hang: magyar) 12.00
DRAKULICS ELVTÁRS
98 perc/Vígjáték
• 2D (hang: magyar) 11.45
HALÁLOD APPJA
117 perc/Horror, thriller
• 2D (hang: magyar) 16.00 22.10*

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR
152 perc/Horror
• 2D (hang: magyar) 20.00
TERMINATOR: SÖTÉT VÉGZET
128 perc/Akció, kaland, sci-fi
• 2D (hang: magyar) 17.00 22.20*

TERRA WILLY 90 perc/
Kaland, animációs, családi

HÍM MADÁR
NÉPIES
SÜTÕ

A

HÉTFÕ A
NAPTÁRBAN
ORSÓ
SZÁMÁRA,
RÉSZÉRE

CEGLÉDI
ORSOLYA

EGYNEMÛ
ÁTLÓ!

BOSSZÚS
SZÓCSKA

KIUGRÓ
RÉSZ
EDZETT,JÓ
ERÕBEN
VAN

SZEKTOR,
KÖRNYÉK

NÉMET
FÉRFINÉV

SÉRÜLÉS
OPERÁCIÓS
RENDSZER
AUSZTRÁL
ERSZÉNYES

SÓS
ROPOGÓS

BÜDÖS
TOJÁS

ELDOBHATÓ PALACK

MESSZELÁTÓ,
RÉGIESEN
KOLOSTORBAN
ÁLL!

ÕSI
MAGYAR
FÉRFINÉV
SZEMÉLYES
NÉVMÁS

...VELETEK,
KÖSZÖNTÉS

TANÍT,
NEVEL

KEMENCEZUG

TÁRGYRAG
...ANIKÓ,
MÛSORVEZETÕ
TORTASZELET!

Meghallgatjuk

HÁLAADÓ
MISE
TEMPUS

HAJDÚ-BIHARI

SOKAT
ISZIK

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

szombati napon vetítik.

LÁNYUNK
FÉRJE

EZ IS ÉS
FRAKK A
MACSKÁK...

(hétfő–péntek: 7.00–17.00)

A *-gal jelölt előadásokat csak

NÉMÁN
OKOL!

TOLÓZÁR

+36-80-442-444

VALAN – AZ ANGYALOK VÖLGYE
97 perc/Bűnügyi, dráma
• 2D (hang: angol; nincs felirat)
14.20 18.00 20.15 22.20*

• 4DX 3D (hang: magyar) 10.10
12.20 14.30 16.40
• 3D (hang: magyar) 10.50 13.00
15.10 17.20 19.30
• 2D (hang: magyar) 11.40 13.50
16.00 18.10

AZ ÖRÖK
NÕ

Terjesztési ügyintézés

TUDSZ TITKOT TARTANI?
94 perc/Vígjáték
• 2D (hang: magyar) 11.30 13.50
16.30 18.30 20.30 22.30*

JÉGVARÁZS 2
103 perc/Kaland, animációs, vígjáték, családi

A
VÉSZMEGFEJTÉS HELYZETELSÕ
BEN KIVETI VASÁRNAP
A NAPRÉSZE
MAGÁT
TÁRBAN
VÍZFESTMÉNY

A
TETEJÉRE

ÁZSIAI
HOSSZMÉRTÉK

...
FRANCISCO

Kézbesítési panaszaikkal hívják
az alábbi ingyenes telefonszámot:

• 2D (hang: magyar) 10.00

ARRAFELE!

A feladvány Iskender Pala
gondolatát rejti.

Ügyeletek
MIDWAY
138 perc/Akció, történelmi
• 2D (hang: magyar) 19.40

L

AD....,
IRATTÁRBA

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

Sudoku

272. feladat

Kezdőknek, 272.

Haladóknak, 272.
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Haladó

Kezdő

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

Tv- és rádióműsor
07.00 Gasztroangyal
08.00 Isten kezében
08.25 Kereszt-Tények
08.35 Katolikus krónika
09.00 Így szól az Úr!
09.05 Rome Reports
09.30 A sokszínű vallás
09.45 Jézus és...
10.00 Református ifjúsági műsor
10.05 Baptista ifjúsági műsor
10.15 Unitárius ifjúsági műsor
10.25 Vallás és szabadság
magyar ismeretterjesztő sorozat
10.30 Református magazin
11.00 Unitárius istentisztelet közvetítés a dévai várból
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta
13.25 A Tátra
német ismeretterjesztő sorozat
14.15 Édes anyanyelvünk
14.25 A Griff, a Dámvad és a Varjú
magyar dokumentumfilm-sorozat
15.00 Szűts Mara házassága
magyar romantikus film
16.30 Hogy volt?!
17.25 Borbás Marcsi szakácskönyve
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Családi kör
19.45 Magyarország, szeretlek!
21.15 Trezor
magyar tévéfilm
22.30 Kenó
23.45 Hogy volt?!
00.45 Új idők, új dalai
01.15 Világörökség Portugáliában
portugál dokumentumfilm-sorozat

Y

09.00 Cili seriff és a Vadnyugat
09.25 Lilo és Stitch
09.45 Jake és Sohaország kalózai
10.10 Elena, Avalor hercegnője
10.30 Vampirina-2.évad
10.55 Dzsungel könyve - Szafari
11.10 Dzsungel könyve - Szafari
11.20 Loopdidoo – A nagy nyaralás
11.30 Loopdidoo – A nagy nyaralás
11.35 JoNaLu
12.05 A bűvös körhinta
12.15 A bűvös körhinta
12.25 Igaz vagy hamis
12.30 Gyerekversek
12.35 Pom-Pom meséi I.
12.45 Egy komisz kölyök naplója
12.55 Roger, az űrjárőr
13.05 Roger, az űrjárőr
13.20 Jimmy Neutron kalandjai
13.40 Nicky, Ricky, Dicky és
Dawn
14.10 Póló
14.20 Póló
14.25 A kis herceg- 3.évad
14.50 Grimm meséiből: Öcsi és
Nővérke
15.50 Mickey és az autóversenyzők
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat
16.40 Lilo és Stitch
17.00 Jake és Sohaország kalózai
17.25 Elena, Avalor hercegnője
17.50 Vampirina-2.évad
18.15 Pinokkió
19.50 Merülj, Olly merülj!
20.15 Violetta
21.05 Filmklub
23.45 Édes anyanyelvünk

M

100

90

80

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 sorszámmal együtt juttassák el a szerkesztőségünkbe (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.

2019. november 24., vasárnap
M1

C

E

AZ OKOS...,
NÉPMESE

HAJDÚ-BIHARI

2019. november 21., csütörtök:
2, 4, 5, 9, 11, 22, 24, 30, 35, 36, 37,
45, 47, 49, 50, 55, 58, 64, 72, 78

MEGFEJTÉS
LÁNGESZÛSÉG HARMADIK
RÉSZE
SZÁJAT
ANTONOV
KINYIT
GÉPE

A
...CSABA, MEGFEJTÉS
ÉNEKES
MÁSODIK
RÉSZE

06.00 Top Shop
06.35 Kölyökklub
09.05 Star Wars: A Freemaker
család kalandjai
Amerikai animációs
kalandfilmsorozat
09.35 Top Shop
10.25 Lifestyle
Életmód- és
stílusmagazin
10.55 HighLife
Luxusmagazin
11.30 Kalandozó
Utazós
életmódmagazin
12.05 Édes Otthon
Otthonmagazin
12.45 Az Év Hotele
Hotelshow – A legjobb vidéki
szálláshelyek
13.25 Lila füge
Havas Dóra majdnem tökéletes konyhája
14.10 Street
Kitchen
Gasztroshow
Fördős Zével
14.55 Házon kívül
Heti magazin
15.30 Miről álmodik a lány?
Amerikai vígjáték
18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Jófiúk
Magyar
vígjátéksorozat
20.00 Kong: Koponya-sziget
Amerikai
akciófilm
22.30 A sötétség kapui
Amerikai misztikus
thriller
00.40 Portré
Riportmagazin
01.25 A létezés eufóriája
Magyar
dokumentumfilm

70

60

50

40

30

04.25 Mick kell a gyereknek! II.
Amerikai vígjátéksorozat
04.50 Csapdába csalva III.
Német doku-reality sorozat
05.15 Alex felügyelő VI.
Lengyel krimisorozat
06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ
rajzfilmek
10.05 Nagy Vagy, Auchan kupa!
vetélkedősorozat
10.35 Tűsarok
női magazinműsor
11.10 Több mint TestŐr
életmódmagazin
11.40 Super Car
autós magazin
12.15 EB TV
magazinműsor
12.45 Az Építkezők
magazinműsor
13.20 Adri’s Kitchen
főzőműsor
13.50 Csapdába csalva V.
Német doku-reality sorozat
14.25 Max 2: Az elnöki házőrző
Amerikai–kanadai családi film
16.20 Ne zavarjatok!
Francia vígjáték
18.00 Tények
hírműsor
18.50 Sztárban Sztár leszek!
élő show-műsor
22.00 22 mérföld
Amerikai akció-thriller
00.00 Power Rangers
Amerikai sci-fi akciófilm
02.45 Csicska
Magyar rövidfilm
03.05 Cinematographer
Magyar filmdráma
03.40 Alex felügyelő VI.
Lengyel krimisorozat
04.25 Csapdába csalva III.
Német doku-reality sorozat

20

10

5

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti
Sporthíradó 06.40 Ma reggel 07.00
Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 08.19 Ma reggel 08.35 Család
’19 09.00 Híradó 09.13 Ma délelőtt
09.30 Hírek 09.35 Esély 10.00 Híradó 10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek
10.35 Summa 11.00 Híradó 11.13
Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Ma
délelőtt 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó 12.39 Nemzeti Sporthíradó
12.52 V4 Híradó 12.57 Ma délután
13.00 Híradó 13.13 Ma délután
13.30 Hírek 13.35 Kárpát Expres�sz 14.00 Híradó 14.16 Ma délután
14.30 Hírek 14.35 Család’19 15.00
Híradó 15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 Világ 16.00 Híradó 16.14
Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Életkor 17.00 Híradó 17.15 Ma délután
17.30 Hírek 17.33 Szemtől szembe
17.53 Ma este 18.00 Híradó 18.29
Nemzeti Sporthíradó 18.44 Ma este 19.00 Hírek 19.05 Itthon vagy!
19.30 Híradó 20.32 Ma este 21.00
Híradó 21.25 V4 Híradó 21.30 Világhíradó 21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 Híradó
23.20 Angol nyelvű hírek 23.32 Német nyelvű hírek 23.40 Orosz nyelvű
hírek 23.48 Kínai nyelvű hírek 23.53
Ma éjjel 00.00 Himnusz

Stúdió 18.00 Labdarúgó-közvetítés
19.45 Stúdió 20.00 Góóól!2 21.00
SPORT7 22.00 Labdarúgó-közvetítés 23.55 Szabadidő magazin
00.25 Startfejes magazin 01.00
FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 01.55 SPORT7 02.50 Labdarúgó-közvetítés 04.40 Bringasport
magazin

HÍR TV
6.00 Civil kör ism 7.00 Híradó 7.30
Soroló 8.00 Hírek 8.05 Magyarország élőben ism 9.00 Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 Őszintén ism 10.00
Híradó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 Civil kör
ism 12.00 Híradó 12.30 Plusz-mínusz ism 13.00 Hírek 13.05 Háttérkép ism 14.00 Hírek 14.05 Szabadfogás ism 15.00 Híradó 15.25
Sporthírek 15.30 Heti terror ism
16.00 Hírek 16.05 Troll ism 17.00
Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 Paletta ism 18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 Globál ism 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Napról
napra 20.00 Hírek 20.05 A nyolcas
21.00 Hírek 21.05 Bayer show
22.00 Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Hírvilág ism 23.00 Hírek
23.05 Vetítő: „A brigád” – A vajdasági Petőfi-brigád története Rendező: Lavro Ferenc 0.00 Híradó

FILM+

M4

05.00 Startfejes magazin 05.30
Szabadidő magazin 05.55 Röplabda közvetítés 07.55 Boxutca 08.25
Múlt és Jelen 08.55 Jövünk! magazin 09.25 Góóól! 10.40 FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 11.55 Út
Tokióba 12.25 UEFA Bajnokok Ligája magazin 13.00 Labdarúgó-közvetítés 14.50 Stúdió 15.15 Labdarúgó-közvetítés 17.00 Stúdió 17.30

5.20 Különös varázs Amerikai animációs kalandvígjáték 7.10 Elvitte
a víz Angol–amerikai animációs
kalandvígjáték 8.45 Cápamese
Amerikai animációs kalandvígjáték
10.25 Alvin és a mókusok Amerikai animációs vígjáték 12.15 Apáca
show 2. – Újra virul a fityula Amerikai vígjáték 14.25 Verdák Amerikai animációs film 16.50 A Hangya

Amerikai akciófilm 19.10 Csúcsformában 3. Amerikai akcióvígjáték 21.00 Másnaposok 3. Amerikai vígjáték 23.00 Bukós szakasz
Amerikai akcióvígjáték 1.00 A szerencse háza Amerikai vígjáték

ATV

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

VIASAT3

06.00 Jóbarátok 06.25 Jóbarátok 06.50 Jóbarátok 07.15
Agymenők 07.40 Agymenők
08.05 Sütimester 09.20 Lakástalkshow 10.20 Lakástalkshow
11.20 Alkotók 11.55 Trendközelben 12.25 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 13.25 Narnia Krónikái – Az oroszlán, a boszorkány és
a ruhásszekrény 16.20 Zootropolis – Állati nagy balhé 18.45 Az
igenember 21.00 A Zodiákus

BEST FM

0–24 óráig Debrecenben a
104,6 MHz-en. (Hajdúnánáson
93,3 MHz) 7.00–8.00 Vasárnap reggel: zene, társadalom, kultúra, tudomány Műsorvezető: Berki

Andrea 8.00–13.00 Vasárnap dél
előtt Orosz Évivel (Benne: Hírek, időjárás-jelentés, programajánlat, autópálya, traffipax információk, ügyeleti hírek, névnapköszöntő, horoszkóp)
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00–
17.00 EURO TOP 40 - Műsorvezető: Pálóczi Józsi – Szombati Szilvi
18.00–20.00 Best FM Kívánságműsor (SMS-szám: 20/333-9595).
Mv.: Till Szabi 20.00–06.00 Zene
az éjszakában. Adás telefonszám:
52/500-540.

DTV
8.00 Próbajáték (ism.) 8.10 Grill
akadémia – gasztronómiai magazin 8.25 Praktikák 8.55 Csak a Loki – labdarúgó magazin (ism.) 9.25
Debreceni Színképek – magazinműsor 9.55 Képújság 11.15 Kirakat
11.20 MVFC Berettyóújfalu – DEAC
futsalmérkőzés közvetítése felvételről (ism.) 12.50 DEAC – Gyergyói
HK jégkorongmérkőzés közvetítése
felvételről (ism.) 15.00 Stúdió Moderna 16.00 Vásárlási műsorablak
16.10 A szomszéd vár – turisztikai
magazin (Szeged TV) 16.40 Csak
a Loki – labdarúgó magazin (ism.)
17.10 Grillakadémia – gasztronómiai
magazin 17.25 Praktikák – magazinműsor (ism.) 17.55 Eredő (1.) 19.00
Vasárnapi Napszemle 19.15 Alba Fehérvár – DEAC kosárlabda -mérkőzés
közvetítése felvételről 20.55 Keszthelyi fehér ember 22.00 Vasárnapi Napszemle (ism.) 22.15 Kirakat
22.20 Képújság
A műsorváltozás jogát a televízióés rádiótársaságok fenntartják.
Az esetleges eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
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Üzenet
Wass Albert (1908–1998) írótól

Nem fontos, milyen hibát követ
el valaki életében. Az a fontos,
hogy vállalja értük a felelősséget.
(NEM NYUGATON KEL FEL A NAP)

Küldjön nekünk babafotót
Egy gyermek érkezése a legnagyobb
boldogság a család életében. Arra
hagyományos vagy digitális képet az
új családtagról (legfeljebb egyéves
korig), mellékelve hozzá a legfontosabb információkat: a gyermek és

Ötvenöt esztendő múltán
A nagyhegyesi általános iskolában 1964-ben végzett egykori
diákok (és hozzátartozóik) november 16-án találkoztak. Virágot vittek elhunyt osztálytársaik sírjára, valamint az iskolaalapító Kosztolányi László – az iskola régi udvarán, az emlékparkban álló – szobrához, ahol a fotó készült. Ezután jó hangulatú
ebéd és beszélgetés következett késő délutánig. A résztvevők

születési helyét és idejét,
a család pontos lakcímét és
telefonszámát. Mindössze ennyit
kérünk, és a gyermek képe
ingyenesen megjelenik
a Hajdú-Bihari Naplóban!
A fotókat a naplo@naplo.hu e-ma
címére (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.) várjuk.

Mikor is jöttek be a szovjet csapatok?

Tisztelt olvasónk!

Évek óta (!) elhangzik a
rádió és a televízió híradásaiban november 4-én egy
téves mondat. Az idén így
szólt: „63 éve ezen a napon
jöttek be a szovjet csapatok
Magyarországra.”
Nos, ez az állítás két okból sem állja meg a helyét!
Először is 1944–45-ben,
a II. világháború idején
jött be a Vörös Hadsereg
Magyarország területére, és „ideiglenesen” itt
állomásozott évtizedekig.
1956-ban a magyarországi
forradalom október 23-ai

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

Szalonnasütés
a zeleméri
csonkatoronynál
Az Alsójózsai Nyugdíjas
Egyesület szeptember 30-án
tartotta a Mozogj az Egészségedért klubnapot, melynek
részeként sokan kerékpárral
indultak túrázni, kikapcsolódni a szomszédságba,
Zelemérre.
Persze a még idősebbek
a Bodaszőlőre közlekedő

kitörésének hírére hatalmas haderő érkezett az itt
lévő szovjet csapatok megerősítésére. Október 24-én
reggel (!) már Hajdúböszörménynél dübörögtek
a tankok. Aztán napokon
keresztül jöttek éjjel-nappal. Úgy tudom, hogy
20 hadosztály érkezett:
tankok ezrei, páncélautók,
lőszert és vassisakos katonákat szállító teherautók,
üzemanyagot vivő tartálykocsik vonultak végeláthatatlanul Magyarország
útjain.

A Szovjetunió és a szocialista tábor akkori vezetője,
Nyikita Szergejevics Hruscsov küldte ezt az óriási
hadsereget a magyar szabadság leverésére. Budapesten napokig súlyos harcok
folytak az utcákon. November 4-én hajnalban aztán
általános támadásba lendült
városainkban a túlerő, és
természetesen győztek. De
csak akkor! (Később a Szovjetunió sok kisebb-nagyobb
országra esett szét.)
November 4-én kora
reggel Hajdúböszörmény-

a föld, mindenek elmúlnak;
Én vagyok Atilla, én vagyok
imhol a világnak pörölye,
istennek ostora!
Állította: Bodaszőlőért
Egyesület 2019.

autóbusszal érkeztek, és
délután azzal utaztak haza.
A zeleméri csonkatorony
mint turistalátványosság,
pihenőpark jó időtöltésül és
csendes helyként szolgált a
szalonnasütésre, pihenésre,
kikapcsolódásra.
A parkban ez évben
helyezték el Atilla király
mellszobrát, a tartóoszlopán
lévő márványtáblán az alábbi
felirattal:

E-mailen érkezett

– Nagy Lajos, Sóvágó Mária, Fehér Juliánna, Szarvas Endre,
B. Nagy Erzsébet, Vágner Mária, Zs. Nagy Erzsébet, Markóczi
Piroska, Czaga Éva, Iván Ildikó, Kalló Zsófia, Czellár Erzsébet,
Tripó Julianna, Brózs János, Pénzes Margit, Csirkés Juliánna és
Nádasdi András – azzal váltak el, hogy ezután ötévente találkoznak. 
FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület a zeleméri csonkatoronynál 

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM


MAGI ZSOLT LÁSZLÓ,
DEBRECEN

TALÁLJ RÁ!

A szép időben, jó levegőn
élmény volt a sütkérezés, a
szalonnasütés, a kötetlen beszélgetés, viccelődés, majd a
délutáni órákban a vissza/hazafelé biciklizés, autóbuszozás. Szép volt, szépkorúak,
csak az egészségünk tartson
ki a következő évtizedben is!

GORZSÁS ANTAL

Atilla
Csillagok lehullnak, hegyek
kimozdulnak, Megrázkódik

ben távoli ágyúdörgésre
ébredtünk: a debreceni
Főpostát és a laktanyát
lőtték a tankok az általános
támadás alkalmával. Azt
hiszem, ezek alapján el kellene felejteni a fent idézett
téves mondatot, miszerint
november 4-én jöttek be
a szovjet csapatok Magyarországra! A történelmi
tényeknek megfelelően kell
tájékoztatni az embereket a
médiában!

Ň66=(/,6
kaland • peca • wellness • kultúra
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GYÁSZHÍRA haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét
Számunkra Te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

DR. KOVÁCS PÉTER

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték,
hogy a szeretett feleség, anya és nagymama

CSIGE LÁSZLÓNÉ
szül. Szilágyi Katalin

életének 81. évében,
2019. október 30-án elhunyt.

BORDÁS JÓZSEFNÉ

Hamvait – kívánsága szerint – szűk családi körben a református
egyház szertartása szerint helyeztük örök nyugalomra.

szül. Kaszás Erzsébet

életének 92. évében elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2019. november
28-án 13:00 órakor lesz a Debreceni Köztemető
Köztemetö 2-es számú ravatalozó
terméből református szertartás szerint.

A gyászoló család

359227

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy szeretett
édesanyám, nagymamánk, dédnagymamánk

A gyászoló család

"Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DOBI BÁLINTNÉ
szül. Jenei Irma

MÁRTHA LÁSZLÓNÉ
Beke Ilona

(volt Esztári lakos)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem, édesapám, testvérünk,
testvérümk

volt Debreceni Cipőgyár dolgozója

89 éves korában csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése 2019.
november 27-én 12:00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú
ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint.

GÖRGÉNYI JÁNOS
volt Medicor dolgozója

A gyászoló család

358832

életének 72. évében hosszantartó súlyos betegség után elhunyt.
Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása
2019. november 27-én 11 órakor lesz a
Debreceni Köztemető 2-es számú
ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.
A gyászoló család
358826

341860

szül. Takács Eszter

78 éves korában, 2019. november 17-én hirtelen elhunyt.
Szeretett halottunk temetése 2019. november 26-án 13.00 órakor lesz a
Hajdúhadházi Köztemető ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

A gyászoló család

PATAKI KÁROLYNÉ

BAKÓ JÓZSEF

Erős Gizella

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

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
357422

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

HORVÁTH RUDOLFNÉ

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

358835

ÁLLAT

FELVÉTELI IRODÁK
+36-52-370-052
+36-54-402-096
+36-20-472-7827
+36-20-521-2873
+36-20-260-9625
+36-20-262-6355
+36-20-667-7997

Földes, Rákóczi u. 51/A
Hajdúszovát, Ady Endre u. 59.
Bakonszeg, József Attila u. 3.
Derecske, Rákóczi u. 11.
Pocsaj, Táncsics u. 14.
Hajdúhadház, Rákóczi út 24.
Hosszúpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 48.
Hajdúsámson, Széchenyi u. 6.
Vámospércs, Nagy u. 54.
Zsáka, Kossuth u. 1.
Debrecen, Kassai út 129.
Álmosd, iroda: Vámospércs, Nagy út 23.
Bagamér, iroda: Vámospércs, Nagy út 23.
Berettyóújfalu, Tardy u. 11.
Hajdúhadház, Hunyadi u. 2.
Hajdúsámson, Petőfi u. 58.
Létavértes, Kossuth u. 3.
Mikepércs, iroda: Debrecen, Kassai út 129.
Nyíradony, Rákóczi u. 62.
Nyírmártonfalva,
iroda: Vámospércs, Nagy út 23.
Téglás, Kossuth u. 169., Köztemetőben
Vámospércs, Nagy út 23.

+36-54-464-923
+36-20-245-8886
+36-30-456-4843
+36-54-410-080
+36-20-259-9229
+36-30-451-8113
+36-52-375-071
+36-20-262-6355
+36-52-210-067
+36-30-456-4843
+36-20-250-4242
+36-20-313-1314
+36-20-313-1314
+36-20-422-6889
+36-20-226-2700
+36-20-403-0923
+36-20-403-1143
+36-20-250-4242
+36-20-403-1193
+36-20-313-1314
+36-20-403-0923
+36-20-313-1314

Debrecen, Kassai út 93.

+36-52-446-900, +36-30-228-8999

Napló Megyekártyával rendelkezőknek kedvezmény
egyes kegyeleti termékek árából a fenti felvevőhelyeken
+36-52-563-985
+36-52-871-330, +36-30-947-6638
+36-52-371-208, +36-20-464-8486

*359992*

ÁLLÁST KÍNÁL

korai munkakezdéssel

HÍRLAPKÉZBESÍTŐKET
keres

Debrecen
Belváros, Nagyerdő

357556

NÉMET húsüzembe magyar csoportba
felveszünk hentes szakmunkásokat és
betanítást vállaló szorgalmas, kitartó
szakképzetleneket is. Munkaruhát,
munkaeszközt a cég térítésmentesen
biztosít. Bér, nettó: 1200-1800 eur.
Budapesttől csak 815 km. T:+49 1514
562 7999 Hegyesi Húsvár
*351246*

TÁRSKERESÉS
66 éves becsületes megbízható férfi debreceni szolid barátnőt keres 62 évesig. T:
06-30/861-8478, 16.00 órától.
*358271*

JÁRMŰ
KÉSZPÉNZES autófelvásárlás! Díjmentesen házhoz megyünk azonnal fizetünk!
0670/773-1138
*357908*

LÉTAI úthoz közel 3,1 ha és 4588 nm külterületi szántó ingatlan eladó. Befektetésnek is kiváló. 30/415-8128.
*357582*

SZOLGÁLTATÁS
FAKITERMELÉS, veszélyes fák kivágása,
erdők vágása, tisztítása minden nemű
munka fakitermeléssel kapcsolatban érdekel. Kerti munka is. 06-30/2545-540

ELADÓ 1994-es Renault 19. szgk. alkatrésznek üzemképes, érvényes műszakival,
téli- és nyárigumival. Érd.:30/9671-273
*359481*

ELADÓ Ford Focus kombi 1.6 TDCi
Titanium 2011-es, kevés kilométer, full extrás, kitűnő állapot. 06/30/4458-449.
*359615*

OPEL Astra G. kombi 1.6 B 1998. kevés km-rel, rozsdamentesen eladó.
20/4313346
*359674*

*359820*

ALBÉRLETET KÍNÁL

VEGYES

területére

 +36-30-463-2541

VARRODA bezárás miatt gépek, kellékek,
munkapadok eladók. 06-30-867-8766.

JERIKÓ utcán 1,5 szobás lakás kis rezsivel
olcsón kiadó. 06-20/513-1241.
*360152*

*354126*

Derecske és
Hajdúbagos

AKÁC, nyár tüzifa 1500 Ft-tól megrendelhető. 70/580-5454. (E.kód:MAA0888465)

területére

*359211*

ASZTALIFÚRÓ,
betonkeverő,
szalagfűrész+forrasztó, gyalugép, hordók,
lemezszekrény, daráló. 30/2137770

 +36-20-958-9931
Polgár és
Hajdúböszörmény

*359414*

CENTRIFUGA, keverőtárcsás mosógép,
szép, felújított eladó, házhoz szállítom.
06/20/485-4256.

területére

*360157*

 +36-20-365-3899
Csak helyi lakosok
jelentkezését várjuk.

sz. Kardos Ilona

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

FÖLD, KERT

A Szuperinfó Média Kft.

341844

Biharnagybajom, Köztemető
Nagyrábé, Kerekerdő u. 3.
Létavértes, Új u. 40.
Nyíradony, Árpád u. 8.
Nyírábrány, Hunyadi u. 9.

Debrecen, Benczúr Gyula u. 6.
Debrecen, Csapó u. 53.
Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19.

*359977*

SZABAD tartásban nevelkedett húsmarha
borjak/200kg/ eladók. Érdeklődni:
06702159494

616058

Balmazújváros, Tiszacsegei út
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 4.

NAGYSÚLYÚ sertés eladó. Kolbásznak,
szaláminak való. 20/340-2094.

+36-52-428-307

343427

341900

KÁROLYI MIKLÓSNÉ

Debrecen, Arany János u. 40.

A gyászoló család

Lakás: 4242 Hajdúhadház. 
360099

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

GYÁSZHÍR, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS

Debreceni Köztemető
AKSD Kft.
Szomorúfűz Temetkezés
Paraklétosz Kegyeleti Szolgáltató

SZATMÁRI FERENCNÉ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kegyeleti hirdetéseket
az interneten is megtekintheti:

Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Tronka és Társa Ker.
és Temetésszolg. Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Hajdúsági Sütödék Zrt.
bolti eladó

358842

Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Balmazújvárosi Köztemető
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Biharnagybajomi Köztemető
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Földes Köztemető
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Platinum HBM Temetkezési Vállalat
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés
Sconto Morte Temetkezés

358829

KASZA SÁNDORNÉ
szül. Elek Zsófia

359866

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

haon.hu/gyaszhirek/

62  éves  korában  elhunyt.  Szeretett  halottunk  temetése  2019.  november
27-én  10.30  órakor  lesz  a  Debreceni  Köztemet?  1.  sz.  ravatalozójából
Köztemető
református szertartás szerint.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, tisztelték, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk,
dédmamánk

2019. november hó 14. napján, méltósággal viselt betegsében
betegségben 88. évében
csendesen elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása
2019. november 27-én, szerdán 13:30 órakor lesz a Debreceni Köztemető
1-es számú ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint.

„Elvitted a derűt,
a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál,
az emlékedet.”
Gondoljon mindazokra,
akik már nem lehetnek velünk.

A gyászoló család

358839

359895

2019. november 14-én, életének 66. évében távozott közülünk.
Szeretett halottunkat utolsó útjára 2019. november 27-én, szerdán
13:00 órakor kísérjük a Debreceni Köztemető 2.számú ravatalozó
terméből, polgári szertartás szerint.
Drága emléke szívünkben örökké él!

Érdeklődni 9–16 óráig.
A jelentkező jelentkezésével
hozzájárul adatai kezeléséhez a
Szuperinfó Média Kft. honlapján
lévő adatvédelmi tájékoztatóban
leírtak szerint (www.szuperinfo.hu).

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

Megértésüket köszönjük!

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

*355513*

NÖVÉNY
AKÁCFA csemete 12 Ft, fémzárolt
vetőburgonya eladó. 20/559-3252,
www.vetoburgonya.hu

*358089*

ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ olcsón létai „Mosontakertben”
2683 nm telek. Erdőrész és fúrott
kút is van. A bejárattól 50 m-re. Tel.:
30/5586827
*359845*

GÉP-SZERSZÁM
KISIPARI gyártmányú 300-as körférész
3-fázisú motorral eladó. 70/289-7927.

*358332*

2019. NOVEMBER 23., SZOMBAT
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HAJDÚ-BIHARI

Névnap

Időjárás

november 23., szombat
idojaras.haon.hu
REGGEL

DÉLBEN

ESTE

6 °C

10 °C

7 °C

Szombat reggel szélcsendes, hideg, derült,
REGGEL
de párás, ködfoltos,
ködfelhős idővel indul
várhatóan a nap.

Ma
4 °C

Napközben több-kevesebb napsütésben, illetDÉLBEN
ve vékonyodó felhőzeten
át szűrt napsütésben
lehet bízni.

Leukémiás kis betegeknek indított adományozást a nádudvari
szépség.

Éjszaka eleinte csillagfé-

nyes idő a valószínűbb,
ESTE

de ismét nő az esélye a
ködképződésnek. Hideg
lesz a hajnal.

DEBRECEN. Örvendi
Cintia
nem először vágott nemes
kezdeményezésbe
november végén, ugyanis
már 2018-ban is sikeres jótékonysági akciót tudhatott maga mögött. Cintia a
2017-es Miss World Hungary szépségverseny kapcsán találkozott a debreceni
Leukémiás Gyermekekért
Alapítvánnyal, amikor a
versenyzőknek
kötelező
feladat gyanánt egy jótékonysági kampányt kellett
kitalálniuk. Nem sokkal később, tavaly szeptemberben
már az akkor huszonnyolc
éves
Cintia
lett a szervezet
nagykövete. A
Naplónak elmondta, annak ellenére,
hogy „mandátuma”
hivatalosan már lejárt, most önmagát dedikálta önkéntes nagykövetnek, hogy továbbra is

Több napsütésre, elvékonyodó felhőzetre
számíthatunk.

Polgár

11 °C

Gyerekek javára gyűjt

Évforduló

167 éve először szereltek fel
postaládákat.

Kelemen, Klementina, Dániel,
Kolumbán

6 °C 10 °C
Téglás

4 °C 9 °C
Balmazújváros

5 °C 9 °C

Vámospércs

DEBRECEN

6 °C

10 °C

5 °C

10 °C

Püspökladány

6 °C 10 °C

Berettyóújfalu

7 °C 11 °C

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Napkelte:
06:45
Napnyugta:
15:43
VASÁRNAP

4 °C

11 °C

Elvékonyodó, itt-ott
megmaradó
rétegfelhőzet.

Komádi

Holdkelte:
02:18
Holdnyugta:
14:26
HÉTFŐ

3 °C

7 °C 10 °C

EUROPEAN WEATHER SERVICE

www.eumet.hu

KEDD

9 °C

Bizonytalan
idő alatt
elvékonyodó
ködfelhőzet.

4 °C

SZERDA

9 °C

5 °C

Borongós,
párás, szürke
idő, itt-ott
szitálás.

CSÜTÖRTÖK

10 °C

9 °C

Zömmel felhős, délutántól borús idő,
majd esők.

ORVOS-METEOROLÓGIA:
Ma frontmentes idő várható, de gyenge
melegfronti jellege lesz a légkörnek. A szeles
idő sokaknál okoz görcsös, migrénes fejfájást.
Várhatóan tartósabban kisüt a nap, amit ajánlott kihasználni szabadtéri programra.

10 °C

segíthessen a beteg gyerekeknek és családjaiknak.
– Év végi adománygyűjtő
kampányunk ideje alatt gyermekruhákat, játékokat és

élelmiszert is gyűjtünk, de legnagyobb álmunk a leukémiás
gyerekek biztonságát szolgáló
betegőrző monitor, melyre az
alapítvány honlapján feltüntetett bankszámlaszámon keresztül várjuk az felajánlásokat.
– Szerencsére már eddig is
sok felajánlás érkezett, a közösségi oldalamon posztoltam
egy videót is, amely a jótékonysági akcióra hívja fel az
emberek figyelmét – nyilatkozta a Naplónak. – Az év minden
napján fontosnak tartom,
hogy adjunk, de így, a szeretet ünnepéhez közeledve talán többen kapnak
kedvet az adakozáshoz.
Mivel a gyerekek sorsa
a szívügyem, hatalmas
öröm számomra, amikor
mosolyt tudunk csalni
az arcukra, vagy láthatjuk szüleik boldogságát.
Örvendi Cintia és a
debreceni
Leukémiás
Gyermekekért
Alapítvány kis betegei december 3-ig várják a felajánlásokat. 
SZD
Örvendi Cintia 2018-ban a Debreceni
Egyetem gyermekklinikáján FOTÓ: M. P.

Megér egy mosolyt

Távozó esőmező, csökkenő,
szakadozó
felhőzet.

– Képzeld, amikor egyszer Afrikában
jártam, az egyik éjszaka egy elefánt
hangja riasztott fel a legmélyebb álmomból. Kezembe kaptam a puskámat, és úgy, pizsamában lőttem le az
elefántot! – mondja a vadász.
– Ez mind nagyon szép – mondja a barátja. – Csak azt nem értem, hogy miért
volt az elefánt pizsamában!
További viccek humor.haon.hu

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:
Ma a reggeli ködfoltok okozhatnak balesetveszélyesebb
helyzeteket.

kodás szakos hallgató, illetve
párhuzamosan levelezőn végez egy másik szakot is.
„A pörgést szeretem, mindig kell valamit csinálnom,
ezért a szabadidőmben is
sok-sok programot szervezek. Szeretem az extrém
sportokat, számos ágát ki
is próbáltam már, például a
bungee jumpingot vagy az
ejtőernyőzést, de az evezés
is a kedvenceim között van.
A következő, aminek nem
tudok nemet mondani, az az
utazás, új kultúrák, szokások
megismerése. A legkevésbé
időigényes hobbim pedig a
főzés és a sütés, ezekhez pedig szorosan kapcsolódik a
bor szeretete. Mivel enni is
szeretek és nem csak elkészíteni az ételeket, így éttermekbe is gyakran járok” – árulta
el magáról a fiatal sportoló.

HBN

játékosa. A korábban a válogatottba is meghívást kapó
pólós a csapata Facebook-oldalán osztott meg érdekes
részleteket magáról. Kiderült
például, hogy az edzések
mellett ideje nagy részét a Böszörményi úti campuson tölti, hiszen nemzetközi gazdál-

DEBRECEN. Ha nem a medencé-

ben harcol a debreceniek sikeréért, akkor szívesen fedez
fel új kultúrákat Macsi Patrik,
a DVSE vízilabdacsapatának

Macsi Patrik szeret főzni és enni is 

FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

A Debreceni Ítélőtábla november 27-én tárgyalja annak a nőnek az ügyét, aki
hat gyanútlan embert vett rá,
hogy több millió forintot fizessen neki. A vádlott azzal a
történettel állt elő ismerőseinek, hogy a néhai tanzániai el-
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www.haon.hu
További képek
és videók

Tami titkon már várja a hóesést
Tami 20 éves sályi lány. A télikabát nem a legnagyobb barátja, így szurkol a jó időnek, hogy minél tovább tartson ki.
Titkon azért a hóesést is várja már nagyon. FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Energia
bomba
Indigó ausztrál pásztorkutya, nagyon értelmes, hűséges, éber
négylábú. Hazánkban
igen ritka fajtának
számít, Ausztráliában
tenyésztették ki marhák terelésére. Gazdája szerint hibátlan
társ a mindennapokban, frizbikirály.

FOTÓ: ERDŐS IMRE

40

30

20

10

5

Az ön ötödik
sorsterületén
konjunkcióban
áll a Vénusz
és a Jupiter. A Hold is megtámogatja
ezt a remek konstellációt. Önnek ez sok
boldogságot hozhat.
A Mars–Uránusz-szembenállás az
ön harmadik
sorsterületét kapcsolja be, kisebb-nagyobb összetűzésekre számíthat szomszédaival, közvetlen környezetével.

Torkig van az
egész világgal,
felébredt önben az a vágy,
hogy megszabaduljon minden korlátozó
helyzettől. Inkább hajlandó kísérletezni.

nök fiának mintegy 15,5 millió
amerikai dollár értékű örökségét egy londoni bank letéti
számlájára utalták részére,
azonban díjak megfizetésére
lenne szükség. A károsultak
busás haszon reményében
adtak pénzt a nőnek. 
HBN

100

A Hold a
negyedik
sorsterületéről
kvadrátot
alkot a társkapcsolatokért felelős bolygóival. A nézeteltérés oka a nem azonos
értékrend lehet.

Kicsit szeretne
elvonulni a
világ elől,
szeretne csak
befele figyelni, úgy érzi akkumulátorai
lemerültek, és azt csak az egyedüllét
csendjében tudná visszatölteni.

955669

Y

Az ön hetedik
sorsterületén
együtt áll a
Vénusz és a
Jupiter, még az is elképzelhető, hogy eljegyzési gyűrűt húznak az ujjára, persze
ehhez más, erősebb tranzit is kell.

Remek programjai vannak
a hétvégén,
vidáman
tölti a mai napját is, igen szerencsés
periódusban van, és ez még csak tovább
fokozódik.

H I R D ET ÉS

C

Erősen
korlátozva
érzi magát,
fokozottan
vágyik a függetlenségre. Meglehetősen
türelmetlen hangulatban van, nem tűri,
hogy bárki is irányítsa.

A hétvégén
remek üzletet
sikerül kötnie,
az így megkeresett összeget most egyelőre nem
fekteti be semmibe. A legjobb lenne, ha
nem társulna senkivel.

Bedőltek az örökségnek
DEBRECEN.

Most
valószínűleg
nagyon
frusztráltnak
érzi magát, különösen azért, mert a rengeteg kihívás elárasztotta, a túl kemény
nyomás migrént okozhatott.

A pénzügyi
veszteséget
már kezdi
megemészteni, és szerencsére vannak ön körül jó
barátok, akik ki akarják mozdítani önt
ebből a letargikus állapotból.

Az extrém sportok szerelmese
Macsi Patrik, a DVSE
pólósa már a bungee
jumpingot is kipróbálta.

Horoszkóp

Lehetséges,
a törvénnyel
szembe került
mostanában,
és a gondolatait az köti le, hogyan
tudná menteni az irháját. Valószínűleg
alaptalan aggodalomról van szó.

Megszállt, de
nem fizetett

HAJDÚSZOBOSZLÓ. Csalás miatt
kell felelnie annak a 48 éves
férfinak, akit a nyomozók
a napokban hallgattak ki. A
rendőrséget február 17-én
egy hajdúszoboszlói szálloda
alkalmazottjai tájékoztatták
arról, hogy egyik vendégük
fizetés nélkül távozott. A nyomozók azonosították a férfit,
s elfogatóparancsot adtak ki
ellene. Ő azonban áprilisban
újra megszállt egy másik hotelban, de ott egy szolgálaton kívüli rendőr felismerte,
majd kollégái segítségével
előállította a kapitányságra.
Kiderült: a férfi országszerte
szállodáról szállodára járt,
ezért a rendőrök november
18-án már 21 rendbeli csalás
gyanúja miatt hallgatták ki,
majd a bíróság indítványozta
letartóztatását. 
HBN

NAPLÓ
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