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Parádés nyitány az adventi vásáron
Hagyományőrzők, muzsikusok, díszfogat is felvonult az ünneplőkkel szombaton este Debrecen belvárosában, ahol immár kezdetét vette az adventi vásár. A Nagytemplom előtt óriáskerék, karácsonyi portékákat kínáló pavilonok, valamint természetesen
szórakoztató műsorok is szolgálják a korzózókat. /3. 
FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Hála az elmúlt 200 évért

H I R D E T ÉS

1819. november 24-én
hangzott el az első istentisztelet a Református Nagytemplomban.

DEBRECEN. A jubileum tisztele-

Kinyik Ákos 
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Ez már a hetedik
vereség volt

Elszenvedte a hetedik vereségét is tizenkét
meccs alatt a bajnokságban a
DVSC futballcsapata. Herczeg
András legénysége szombaton este Kisvárdán vendégeskedett, és kapott ki az összecsapás egyetlen találatának
köszönhetően. /9. 
HBN
DEBRECEN.

tére hálaadó ünnepi alkalmat
tartottak vasárnap délelőtt a
Nagytemplomban. Az eseményen részt vett az amerikai
testvérgyülekezet is.
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor köszöntését követően Fekete Károly püspök

A Páholy Lakásszínház
és oDEon Színház is változatos programokat
kínál az idei évadra.

(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

A tartalomból
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19273

A két teátrum háziasszonyát, Végh Veronikát
a Napló a készülő Színművészeti szabaDEgyetemről is
kérdezte. – Az ötlet abból jött,
hogy Szabolccsal pedagóguDEBRECEN.

Végh Veronika 
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A kedves odafigyelést
megérzik az emberek
– A gyermekvédelemre tudatosan készültem.
Óvónő szerettem volna lenni,
s mindenképpen gyerekekkel
akartam foglalkozni – húzta
alá a Naplónak adott interjújában Orosz Ibolya Aurélia,
a Debreceni Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője,
önkormányzati képviselő.
Elmondta azt is, hogy nagyon szeret festeni. Egy nyolc
évvel ezelőtt készített festménye lóg az irodája falán is.
DEBRECEN.

Közönségnap a Modemben 3. oldal
Nánás fája
5. oldal
Teendők a kiskertben
8. oldal
Szólt a dob meg a basszus 14. oldal

s annak tisztelete alapozza
meg. Feltéve, hogy ez a múlt
nem vész feledésbe, ezek
mindig erős városok lesznek, s azok lesznek polgárai
is – hangsúlyozta a köszöntőbeszédében Papp László polgármester az istentiszteletet
követően.
– Ennek a történelmi múltnak a leghosszabb pillére a
református egyház, és annak
Debrecenhez kötődő, 500
éves múltja. 1819. november 24-én tartották az első

istentiszteletet Debrecen új,
nagyságában is tiszteletet parancsoló templomában. Ez a
történelmi épület a város és
a református hit szoros kapcsolatát szimbolizálja ma is,
hiszen a Nagytemplom egyet
jelent Debrecennel, annak
legfontosabb szimbóluma, a
debreceni szellemiség fő forrása.
Szerte a világon ez a kéttornyú épület jelenti Debrecent,
a kálvinista Rómát – hangsúlyozta Papp László. /3.  SZD

Életük a színházról szól

Devizaárfolyam
Pénznem

igehirdetését hallhatták az
egybegyűltek, valamint felcsendült Kodály Zoltán 114.
Genfi zsoltára is a Nagytemplomi Kórus előadásában.
Az istentiszteletet Papp
László polgármester köszöntője követte, majd Kósa Lajos országgyűlési képviselő
(Fidesz–KDNP) ismertette a
hívekkel a később bemutatott
Diószegi
Sámuel-emlékirat
előkerülésének történetét.
– Egy város identitását elsősorban történelme, múltja,

Kevés szabadidejét igyekszik
úgy kihasználni, hogy teljesen feltöltődjön, ebben a pecázás, a természetjárás segíti.
A szakmai hitvallása így
hangzik: kedvességgel, türelemmel meghallgatással, odafigyeléssel mindenkivel lehet
együttműködni,
dolgozni.
Ezt a fajta odafigyelést megérzik az emberek, és vágynak
rá a mai világban. Mert rohanunk. A munkám az odafigyelésről szól. /11. 
LD

sok is vagyunk, a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen
és a Debrecen Egyetemen is
szereztünk diplomát. A magyar–orosz–történelem szak
mellett a színművészetin
dramaturgiát, kritikusi írást
és színházi nevelést is tanultunk. Rendezők, írók tartanak majd olyan minikurzusokat nálunk, amelyek nem
lesznek kredithez kötve, így

Adventi dallamok
a Kistemplomban
Kistemplomi Advent 2019
címmel indított ünnepi
rendezvénysorozatot a
Debreceni Református Kistemplom. A vasárnap esti,
első alkalmon – Adventi
előhang címmel – fiatal orgonaművészek, Ács Dávid
László, Tasi Csaba és Tüzes
Marcell Sámuel adtak
hangversenyt Ch. Piroye, J.
S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Wagner, C.
Franck és Ch-M. Widor
műveiből.

FOTÓ: KISS ANNAMARIE

nem csak az egyetemisták látogathatják. Hegedűs D. Géza
és Mácsai Pál például már
igent mondott a felkérésünkre – fogalmazott.
Veronika hatévesen már
karácsonyi műsort rendezett
a szüleinek, majd unokatestvéreivel alakított társulatot,
mellyel nyár végére előadással készültek a környéken lakóknak. /12. 
SZD

GÖRBEHÁZA. Pályázat révén, 68
millió forintból valósult meg
a szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Görbeházán.
A Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Iskola utca 22.
szám alá telepítette a szolgáltatásait, ehhez pedig szükség volt
az épület felújítására. A munkák között energetikai korszerűsítést is végeztek. /5. 
HBN

Papp Viktor 
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Árváltozások
a cívisvárosban

Kiemelt figyelmet
fordítanak a klinikai egészségügyi ellátásra érkezőkre,
így a Pallagi úton található
szervizút mellett lévő parkolóterületre a tervek szerint
kedvezményt adnak majd.
Ha az autós minimum 2
órára megfizetné a várakozási díjat, az első óra díjából
90 százalék kedvezményt
biztosítana neki a szolgáltató – ismertette Papp Viktor, a
Fidesz–KDNP debreceni frakcióvezetője. /4. 
HBN
DEBRECEN.
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Egyház és város érdeke
Debrecen és a református egyház kapcsolata
erős, értékteremtő
– fogalmazott Papp
László polgármester.

Névjegy

1802-ben leégett
András-templom helyén két
évszázaddal ezelőtt, november 24-én hangzott el az első
istentisztelet. Most vasárnap
délelőtt ebből az alkalomból
telt meg hívekkel a Nagytemplom.
Papp László polgármester a
köszöntőjében kiemelte, hogy
a Nagytemplom felépítésének
elengedhetetlen feltétele volt
az egyházi és a városi elöljárók, valamint az egyház és a
város összefogása.

Életkor:

17 éves

Magasság:

165 centiméter
Csillagjegy:

Nyilas

Kedvenc étel:

mexikói csilis bab
Kedvenc ital:

zöld tea
Vad Zsigmond, Papp László, Fekete Károly és Kósa Lajos a különleges kiadvánnyal 

teremtő. Segítjük egymást,
és sokszor közös célokért
küzdünk. Amikor a hazának
szüksége volt rá, befogadták
országunk vezetőit, és a XXI.
századi Debrecennek is irányt
mutatnak – fogalmazott.
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor arra is felhívta a
figyelmet, hogy Debrecen reformátusságának kettős ün-

Ünneplőkkel teltek meg a 200 éves Nagytemplom padsorai

nepe ez, hiszen a Kistemplom
építésének háromszázadik, a
Nagytemplom használatbavételének kétszázadik évfordulójáról is megemlékeznek.
– Amikor városunk két meghatározó temploma épült,
sőt, 1949-ig Debrecen reformátusai egy egyházközséget
alkottak, hiszen az 1600-as
évek eleje óta Debrecenben
egymást segítette a két gyülekezet attól függően, hogy
vagy a Nagytemplomot vagy
a Kistemplomot nem lehetett
használni háború vagy felújítás miatt.
Fekete Károly püspök az
igehirdetésében felhívta a
hívek figyelmét azokra a tűz
esetekre, melyek Debrecen
múltjában a legmeghatározóbbak voltak. – Városunk és
református egyházunk közös
címerében éppen emiatt nem
véletlenül szerepel a tűzben megelevenedő főnix. Az
1806-ban megírt dokumen-

Kedvenc zene:
FOTÓK: KISS ANNAMARIE

tumban az áll, hogy a Szent
András-templom falán több
felirat is volt. Bethlen Gábor
címerének magyarázata mellett Debrecen és a református
egyház címerének magyarázata is ott állt.
Csak egy példányban
A Diószegi Sámuel által 1806ban megírt emlékiratot Kósa
Lajos Papp László polgármesterrel egy évvel ezelőtt adta át
a gyülekezetnek, az istentisztelet után pedig hivatalosan
is elhelyezte a Nagytemplom
egyháztörténeti kiállításán.
Ezt követően a két politikus
egy különleges Bibliát ajándékozott a nagytemplomi
gyülekezetnek, melynek érdekessége, hogy mindössze
egy példányban nyomtatták
ki 1806-ban. A debreceni pergamenre, debreceni nyomdában készített műkincs első
tulajdonosának kilétére a mai
napig nem derült fény. HBN

Üde kavalkád az adventi vásárban
Karikásostor-csattogtatás és hegedűszó
csalogatta a sokaságot a Kossuth térre az
idei adventi vásárba.
A Főnix Rendezvényszervező Kft., a város és
a Hortobágyi Nemzeti Park
közös szervezésében csikósok és gulyások hangulatos
felvonulásával nyílt meg hivatalosan is a főtéri vásár.
Nem volt szükség hóesésre,
a késő őszi, enyhe időjárás
is kedvezett azoknak, akik
részt vettek a megnyitón, hiszen a forró csoki és a forralt
bor beszerzéséhez már kora
délután sorba kellett állni.

DEBRECEN.

Gondár
Kíra
Budapest

DEBRECEN. Az

Sokat változott a világ
– A református egyház városépítő szerepe ma már annyira
elvitathatatlan, mint a városunk egyházépítő szerepe.
Olyan, ma is létező szimbiózis ez, mely nélkül Debrecen
nem tölthetné be hazánk életében ezt a jelentőségteljes
szerepet. Kétszáz év alatt sokat változott a világ, de van,
ami nem változott: a város és
a református egyház kapcsolata, mely ma is erős és érték-

További képek
és értékelés:

– Nagyon régi hagyományt elevenítünk fel ezzel a bevonulással, hiszen
advent kezdetén a pásztorok a Hortobágyról Debrecenbe érkezve jussukat
különféle
szerszámokra,
tartozékokra költötték vagy
cserélték el – mondta el az
egybegyűlteknek
Hercz
Vilmos, a Debreceni Népi
Együttes vezetője, akinek
köszöntőjével hivatalosan
is megnyílt a vásár. Míg a
lovas szekéren ülő zenészek a talp alá valót húzták,
Egri Péterné a menyével és
két kis unokájával követte
őket.
– A családunkban már
hagyomány, hogy a vásár

megnyitójára ellátogatunk.
Szerencsénk van az időjárással is, hogy fagyoskodás nélkül végig tudunk
sétálni a fabódék során –
mondta. Bár a komolyabb,
karácsonyfa
alá
szánt
ajándékokat eddig nem
itt szerezték be, a gyerekek mindig kapnak valami
vásárfiát, valamint az adventi koszorúhoz valókat
is együtt szokták kiválasztani az adventi vásárban,
és otthon közösen készítik
el. – Tavaly még az unokáim túl kicsik voltak hozzá,
de idén már a régóta áhított óriáskerékre is fel fogunk ülni. Viszont az első
és legfontosabb célállomás

Az adventi vásár ünnepi felvonulását parádés hagyományőrző csoportok vezették fel 
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Az adventi programsorozatot Herz
Vilmos nyitotta meg dobszó mellett

a vásárra érkezve mindig
az a faházikó, ahol az óriás
nyalókát árusítják – sorolta
a Naplónak a büszke nagymama.
Annyi biztos, hogy kínálatból nincs hiány, akár enni-inni, akár ajándékokat
vásárolni érkeznek a főtérre az arra járók. Közülük
többen is azt tapasztalták,
hogy az árak nem, viszont
a portékák választéka nagyobb a korábbi évekéhez
képest.
Az idei Debreceni Adventi Vásár nyitónapjának
programsorozatát a Kelet
Brass Band zenekar fellépése koronázta meg. A következő hetekben a forgatag
hétköznap 12 és 20 óra között, szombaton és vasárnap pedig 9 és 21 óra között
színes programokkal várja
a vásárolni és falatozni vágyókat. 
SZD

‚
2pac – Hit Em Up
Kedvenc parfüm:

Giorgio Armani –
Si, all’amore
Kislány korom óta szépségkirálynő szeretnék lenni, ezért
is jelentkeztem a versenyre. Korábban már volt szerencsém versenyezni, a Miss Hungary Teen kategóriájában közönségdíjas lettem. Szeretnék
még fejlődni és több kapcsolatra szert tenni a szépségiparban. Édesanyám a legnagyobb
támogatóm ebben. Középiskolába járok, hobbim az olvasás. Nagy vágyam, hogy író legyek, és a boltok polcain lássam majd a könyveimet.

Anyagok a virtualitás
sokszínű világában
A művészet digitális
nemzedékének a matériához fűződő viszonyát is szemlélteti a
Modem új tárlata.
DEBRECEN. Anyag
címmel
nyílt kiállítás szombaton
a Debreceni Nemzetközi
Művésztelep alkotásaiból
a Modemben. A művészeti
közösség idei tárlata a művészet anyagát és az ahhoz
kapcsolódó fogalmak kérdéseire keres választ.
A nyitónap résztvevői láthatták többek között Gallai
Judit Ágnes performanszát,
Horányi Attila, Csontó Lajos, Süli-Zakar Szabolcs és
a kiállító művészek közös
nyitó tárlatvezetését, Szirtes János Gyors
ú szás IV.
című performanszát Molnár Ágnes Éva közreműködésével, valamint hallhatták a Sonus ütőegyüttes
koncertjét. A 2019-es Debreceni Nemzetközi Művésztelep művészeti vezetői Horányi Attila, Csontó Lajos és
Süli-Zakar Szabolcs.
– Andrási Gábor művészettörténész negyedszázada „érzéki konceptua-

lizmusként” írta le azt a
magyar művészetre is jellemző jelenséget, hogy a
munkák konceptuális voltának megmaradása mellett ismét fontossá vált azok
megvalósulása, a materializált műtárgyhoz való vis�szatérés. Sőt napjainkban
– köszönhetően a technikai
képek digitális és a virtualitás mindent elsöprő jelenlétének a mindennapok és a
képzőművészet szférájában
egyaránt – mintha egy még
markánsabb visszatérés tanúi volnánk.
A történelem süllyesztője
Mintha még fontosabbá válna a műalkotások anyagi
volta, mintha e tulajdonság
azok
autentikusságának
záloga volna. A digitális generáció számára rendkívül
izgalmas újrafelfedezésről
beszélhetünk, újra alkalmazásba vett analóg/manuális
eszközök előtérbe kerüléséről, amelyek csupán pár
évtizede tűntek el a történelem süllyesztőgödrében – olvasható
a kiállítás kérdésköréről a Modem
honlapján.  HBN

Részlet Gallai Judit Ágnes előadásából 
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4 Debrecen
Röviden

Tehetségekből
fiatal kutatók
DEBRECEN. Az Ihrig Károly Doktori Iskola 66 doktorandusza
mutatta be cikktervezetét a
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán pénteken.
A doktori iskolának jelenleg
több mint 130 hallgatója van,
támogatásával fennállása óta
mintegy 150 PhD-hallgató szerzett tudományos fokozatot. A
doktoranduszok 5 magyar és
3 angol nyelvű szekcióban számoltak be tudományos eredményeikről a konferencián –
adta hírül az unideb.hu.  HBN

Prosztatanap
a belvárosban

Pető Károly 

FOTÓ: UNIDEB.HU

DEBRECEN. A prosztatarákról, annak kezeléséről, gyógyításáról
tartanak szakemberek előadásokat a Debreceni Művelődési
Központ, Kossuth utca 1. szám
alatti központjában hétfőn, 14
órától. Az ingyenes rendezvényen elsősorban az ezzel a
betegséggel küzdők érdeklődésére számítanak. A szervezők nemcsak férfiakat, hanem
nőket is várnak, mert sokszor
rajtuk múlik, hogy családtagjuk
milyen segítséget fogad el, vagy
milyen aktivitást végez.  HBN

HAJDÚ-BIHARI

Drágulhat a tömegközlekedés
Amennyiben a debreceni
közgyűlés csütörtökön
jóváhagyja, emelkednek
január 1-től a DKV jegyek
és bérletek árai.

Átlagosan 5,3 százalékkal növekedhetnek a
DKV viteldíjai jövőre. Történik mindez azután, hogy idén
nem változtak a debreceni
tömegközlekedés tarifái, sőt
2014 és 2019 között mindös�sze 2 alkalommal (2017-ben
2,64, 2018-ban 2,41 százalékkal) emelkedtek az árak
– hangzott el Papp Viktor,
Fidesz–KDNP-frakcióvezető
és Orosz Ibolya Aurélia, a Fidesz–KDNP-frakció
vezetőhelyettesének tájékoztatóján.
Kiderült: az emelés elsődleges
oka, hogy a DKV jelentős béremelést hajtott és hajt most is
végre annak érdekében, hogy
elismerje, megbecsülje munkavállalóit. A társaság által
biztosított fizetésemelés az
utóbbi 3 évben összesen 34,3
százalék volt.
DEBRECEN.

Olcsóbban a klinikánál
A frakcióvezető arról is beszámolt, hogy 2020-ban nem
változnak a felszíni parkolás
díjai Debrecenben. Ugyanakkor a következő évtől be
akarják vezetni a parkolási
zónánként meghatározott napijegyet, amely 4 óra parkolási díjjal megegyező összegbe
kerülne. Az ezt választók az
automatáknál vagy mobil parkolás használata esetén megfizetnék a 4 óra időtartamra az

Kicsivel drágábban lehet majd a helyi buszokon, villamosokon és trolikon utazni

övezetben érvényes parkolási
díjat, ami napi parkolójegynek
minősülne.
Olcsóbban a klinikánál
Kiemelt figyelmet akarnak
fordítani a klinikai egészségügyi ellátásra érkező debreceniekre, így a Pallagi úton található szervizút mellett lévő
parkoló területen kedvezményt biztosítanak. – Abban
az esetben, ha az autós minimum 2 órára megfizetné a várakozási díjat, az első óra díjából 90 százalék kedvezményt
biztosítana neki a szolgáltató,
így a 2 óra várakozásért ös�szesen bruttó 200 forintot

DEBRECEN. A 70 éves Sári Mihály

Nemtudomka mese
a Víg Kamarában

A jelek szerint megfelelően működik a Debreceni Egyetem a Magyar
Nemzeti Bank közös
szakemberképzése.

Virágok a Petőfi téren
Új virágágyásokat alakítottak ki Debrecenben, a Petőfi tér Nagyállomás felőli részén a Dehusz közmunkásai. A villamos-visszafordító
körül több száz tő kis sárga, lila és fehér évelő virágot ültettek el,
amelyek gyökere a viszonylagos jó időben meg tud erősödni, így
tavasszal minden bizonnyal nagyon szépek lesznek. FOTÓ: OROSZ CSABA

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS
MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása folyamatban van.
FOTÓ: ARCHÍV

DEBRECEN. A Nemtudomka című

népmese nyomán született,
azonos című zenés mesejáték,
ősbemutatóját tartják a debreceni Víg Kamaraszínházban
hétfőn, 14 órától. Mikó Csaba
darabja a fantázia témakörét
járja körül egy fiú történetén
keresztül, akit a többiek kicsúfolnak, kinevetnek, mert másnak, mert furcsának tartják.
Nemtudomka ágya azonban
egyszer csak űrhajóvá válik. Az
előadásra az általános iskola
alsó tagozatába járó gyerekeHBN
ket várják.

Impresszum
HAJDÚ-BIHARI

Amennyiben a rendelet módosításával kapcsolatban véleményt,
észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz
2019. november 26-tól 2019. december 12-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:
. papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri

DEBRECEN. A Debreceni Egyetem (DE) 35 hallgatója nyerte el idén a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) Kiválósági ösztöndíját, további 18 hallgató
pedig a pénzintézet és a felsőoktatási intézmény szakmai együttműködése keretében rendezett tanulmányi
versenyeken ért el remek
eredményt.

A szakemberképzés megújítása
A Debreceni Egyetem a Magyar Nemzeti Bank kiemelt
partnereként vesz részt a hazai közgazdasági és pénzügyi
szakemberképzés megújításában. Az együttműködés
részeként jött létre az MNB
Tanszék a DE Gazdaságtudományi Karán szeptemberben.

Hivatala Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) címére,

. elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mailre.
Kapcsolódó dokumentáció:
Véleményezési dokumentáció (www.debrecen.hu)

359980

Sári Mihály 

Dráguló mélygarázsok
A 2020. évi parkolási díjak
csak a mélygarázsokban változnak. Ezt azzal magyaráz-

ta a frakcióvezető, hogy a
mélygarázsok kihasználtsága
napközben oly mértékben
megnövekedett, hogy vannak
olyan parkolóházak, melyek
már a reggeli órákban megtelnek, így alig lehet szabad
helyet találni napközben. A

mélygarázsokban 320 forintról 400 forintra módosulna az
óránkénti parkolási díj. A havi
mélygarázsbérlet ára várhatóan 15 ezer forint lesz. A Kölcsey Központ mélygarázsában
a 2 hónapos és a 4 hónapos téli
bérlet megszűnik.
HBN

Az inflációhoz hasonlóan
A temetői díjakban átlagosan 3,4 százalékos, az inflációt követő díjemelés várható. A közterület-használati
díjak átlagosan 5 százalékkal emelkednek 2020-ban.
A szippantott szennyvíz

elszállítása nem drágul. A
tájékoztatón az is elhangzott, hogy jövőre a debreceni óvodákban bruttó 525 forint díjat kell fizetni a napi
háromszori (tízórai, ebéd,
uzsonna) étkezésért.

Jó kezekben a pénz jövője

Prof. Sári Mihály
tiszteletére
professzor tiszteletére konferenciát tartanak Debrecenben, a
Thomas Mann utcai DAB-székházban, kedden 10 órától. A
rendezvényen Sári Mihály pályatársai, hazai és külföldi partnerei, tanítványai a művelődés
és a felnőttképzés témakörét
járják körül. Egyebek mellett a
felnőttképzés történetével, a
felnőtt tanulás sajátosságaival,
a közösségi művelődés jelentőségével, szerepével, valamint
intézményrendszerével foglalkoznak majd. 
HBN

kellene fizetnie. Ezt követően
minden megkezdett óra után
bruttó 180 forint/óra lenne a
díj a rendelet tervezetében
foglaltak szerint – fogalmazott. Kifejtette: a Pallagi úton,
a klinika mellett található parkolóban mindössze 560 forintot kellene fizetni az egész
napra érvényes parkolásért.
Így a kedvezményes napijegy
bevezetését követően többet nem kellene arra figyelni,
hogy lejár-e a parkolójegy.

FOTÓ: ARCHÍV

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum
• időpontja: 2019. december 3. (kedd) 14:00,
• helyszíne: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.,

Főépítészi Iroda Tárgyalója.

HIRDETÉS

Szilvássy Zoltán rektor


FOTÓK: UNIDEB.HU

– Az MNB fiókképzésén kifejezetten pénzügyi, számviteli, banki ügyletekkel,
interakciókkal, a banki tevékenységgel kapcsolatos ismereteket tanulnak a hallgatóink, első kézből a jegybank

a Debreceni Egyetem vezetőitől Budapesten.
Ösztöndíj 10 hónapon át
Ugyanezen az ünnepélyes
eseményen kapták meg oklevelüket azok a hallgatók is,

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a díjátadón

munkatársaitól, mindezt az
egyetem legnagyobb karán,
a Gazdaságtudományi Karon. Ez szinte egyedülálló
az országban – hangsúlyozta
Szilvássy Zoltán, az egyetem
rektora, hozzátéve, hogy az
együttműködés
keretében
tanulmányi versenyt is indítottak az MNB-vel közösen a
Debreceni Egyetem hallgatói
számára.
A tanulmányi megmérettetésre 3 témakörben várták
a pályamunkákat: a XXI. századi innovációk társadalmi
hatásai, zöld növekedés – fejlődés kisebb ökológiai lábnyom mellett, a pénz jövője
– a jövő pénze. A legjobb dolgozatoknak járó elismerést 18
hallgató vehette át az MNB és

akik a MNB Kiválósági ösztöndíjprogramján szerepeltek
sikeresen.
Közösségi teljesítmény
A jegybank negyedszer hirdette
meg a programot a pénzintézet
tevékenységéhez kapcsolódó
alap- és mesterszakos hallgatók támogatására. Az ösztöndíjak odaítélésének legfontosabb
szempontja a kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi teljesítmény volt.
Ebben a tanévben összesen
515-en, köztük a Debreceni
Egyetem 35 hallgatója vehet
részt a 10 hónapos pénzügyi
támogatással járó programban – számolt be az unideb.hu
internetes oldalon az egyetemi sajtóiroda. 
HBN
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Jobb körülmények szolgálhatják
immár a szociálisan rászorulókat
Mostantól minden
szociális szolgáltatás
egy helyen érhető el a
községben.

Csütörtökön adták át Görbeházán a szociális
gondozási központ felújított épületét. Így egy helyen
vehető igénybe a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás, az
idősek nappali ellátása, a házi
segítségnyújtás, az étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat – tudatta a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat.
A szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat révén, 68 millió forintból valósult meg.
GÖRBEHÁZA.

Megújult az épület

A
Szociális
Gondozási
Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Iskola
utca 22. szám alá telepítette
szolgáltatásait, ehhez pedig szükség volt az épület
felújítására. Többek között
energetikai
korszerűsítést
végeztek, melynek keretében
korszerű műanyag nyílászárókat szereltek be, megtörtént a külső hőszigetelés, a
belső terekben kicserélték az
elavult lámpákat, akadálymentesítettek, napelemeket
szereltek fel, és a gépészeti
rendszert is átalakították.

Van kihez fordulni
Az épület ünnepélyes átadóján, november 21-én Giricz
Béla Lászlóné polgármester
köszönetét fejezte ki a kivitelezők és a munkálatokban
résztvevők felé. Az eseményen Ambrus Ilona gazdálkodásért felelős államtitkár
hangsúlyozta: az önkormányzat ügyesen használta ki a pályázatok adta lehetőségeket,
hiszen az elmúlt években
számos épület újult meg a településen.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nevében Pajna
Zoltán elnök méltatta a beruházást. Úgy fogalmazott: az

köszöntött Hajdúsámson csütörtökön.
Sándor Gyula bácsi 1924. november 21-én született Nyírmihálydiban, 95. életévét töltötte idén.
Születése napján köszöntötte
őt az önkormányzat nevében
Dandé Lászlóné alpolgármester, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét
és a hivatal ajándékcsomagját,
Feketéné Fábián Andrea anyakönyvvezető pedig verssel

kedveskedett. Gyula bácsi feleségével, Erzsike nénivel – aki
88 éves – 66 éve boldog, kitartó
házasságban él, lányuknak két
gyereke született, és már déd
unoka is van a családban, Lilike.
Gyula bácsi sok mindenen
ment keresztül, de életkedve
vidám, nagyon szereti unokáit,
dédunokáját, elmereng a régmúltban és mesél róla, de akár
segít piskótát is sütni.

DANDÉ MELINDA

Immár Nánáson is áll a
város karácsonyfája
A város karácsonyfáját – amely közel tíz
méter magas – pénteken dél
előtt kezdték a helyére emelni.
A fenyő Molnár András
hajdúnánási lakos felajánlása nyomán került a főtérre.
Kiemelésében és felállításában a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a
Bata-Tüzép, az önkormányzat gondnoksági csoportja,
a közterület-felügyelet és a
közfoglalkoztatási
csoport
munkatársai is részt vettek. A
munkálatokhoz a darut Prónay Péter biztosította.
Idén különlegesség, hogy
Hajdúnánás
testvérvárosa,
Ustron (Lengyelország) közössége ajándékként küldött
HAJDÚNÁNÁS.

Helyére teszik a fát 

egy közel két méter magas fenyőt, melyet a városháza épületében helyeznek el. Emellett
fenyőágakkal is megajándékozták a várost, melyekkel az
adventi koszorút készítik majd
el a Helyi Sajátosságok munkatársai. Varga Antal hajdúnánási lakos is felajánlotta fenyőfáját, melyet az adventi koszorú
elkészítéséhez fognak felhasználni. Tedej fenyőfáját Darócziné Pintér Éva tedeji lakos
ajánlotta fel, amit szintén pénteken „vettek használatba”.
Az első ünnepélyes adventi
gyertyagyújtásra és a fenyőfadíszítésre december 1-jén 15
órakor, Tedejen november 30án délelőtt 9 órától kerül sor.

HARSÁNYI ZSOLT

FOTÓ: HARSÁNYI ZSOLT

Mezőgazdasági
adatgyűjtés
HAJDÚ-BIHAR. A KSH november

15. és december 15. között hajtja végre az egyéni gazdaságok
adatgyűjtését. Az ország 484
településére kiterjedő felvétel eredményei segítik a gazdálkodókat, döntéshozókat,
amihez az adatszolgáltatók
részvételükkel nagyban hozzájárulnak. Az önkitöltésre november 24-ig van lehetőség.
(www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok) 
HBN

,,Angyalokat”
várnak Dorogon

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata. (Balról Spéderné Pók Erika intézményvezető, Giricz Béla Lászlóné, Ambrus Ilona és Pajna Zoltán 
FOTÓ: HBM ÖNK.

állam fontosnak tartja, hogy
a vidéki életet vállalóknak is
teljes értékű életük legyen.
Kiemelte továbbá a szociális
területeken dolgozók fáradhatatlan, odaadó munkáját,
majd hangsúlyozta: minden

ellátásra szorulónak tudnia
kell, hogy van kihez fordulni,
senki sem marad egyedül.
Görbeházán a fejlesztés
által megvalósult egy olyan
ügyfélbarát környezet, ahol a
rászorulók szociális helyzeté-

Még piskótasütésben is
segédkezik Gyula bácsi
HAJDÚSÁMSON. Szépkorút

Röviden

nek, korának és egészségi állapotának megfelelő ellátást
biztosítanak, hiszen mostantól egy helyen elérhető
minden szolgáltatás – hangsúlyozza a megyei önkormányzat közleménye.  HBN

Elhurcoltak
emlékkövét
avatják fel

Feketéné Fábián Andrea (balról), unokájuk, Krisztina; lányuk, Erzsike; a
gondozónő, Andika, Dandé Lászlóné alpolgármester, valamint (ül) Gyula
bácsi és Erzsike néni 
FOTÓ: D. M.

NÁDUDVAR. 1945. január 2-án
Nádudvarról 68 személyt vittek
el úgynevezett „málenkij robotra” a Szovjetunióba. Zömmel
fiatal lányokat, asszonyokat, fiatal férfiakat. Legtöbben három
év múlva hazakerültek a kényszermunkáról, de voltak, akik
nem. A tiszteletükre állíttatott
emlékkövet avatják fel ünnepélyesen november 25-én, hétfőn
16 órától a nádudvari Kossuth
téren. 
MARJÁN LÁSZLÓ

Tízéves a létai Betlehem



MISKA ANDREA

Szojkáné Györfi Ibolya gyermekeivel a gyertyagyújtáson  FOTÓ: M. A.

Külterületi utak
fejlesztése
NYÍRACSÁD. Négy külterületi
útszakasz újul meg csaknem
százmillió forintos pályázati támogatás segítségével a
közeljövőben a nyírségi településen. A sikeres beruházáshoz a település önkormányzatának képviselő-testülete
30 millió forintos többletforrás biztosításáról döntött.
A többletforrást önerőből kívánják finanszírozni.
KZE

Árokba borult a
kamion Kabánál

Közösségi összefogással
készült és elevenedik
meg minden évben.
Nagylétai Református Egyházközség tagjai
2009 októberében elhatározták, hogy készítenek egy
életnagyságú Betlehemet, s
azt minden évben kihelyezik
a templom kertjének utca
frontjához, és advent első vasárnapján ünnepélyesen megnyitják mindenki számára.
Hadházi Tamás lelkipásztor
és felesége, Hadházi Tamásné Esze Emőke tanító-hit
oktató
kezdeményezésére
Pappné Győri Tünde, a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
– Bölcsőde óvodapedagógusa,
drámapedagógusa
irányításával Hadházi Tamásné Esze
Emőke, Harmati Zoltánné,
Pappné Győri Tünde, Pokol
Józsefné, Tarnócziné Csúth
Éva és néhai Péter Gyuláné
többhetes munkával és őszinte lelkesedéssel készítették el
az alkotást.
Az óvodában 13 fővel működő „Cifra Palota” bábcsoport igen szép eredményeket
mondhat magáénak, rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek, és nagy tapasztalattal rendelkeznek az ötletes,
egyedi bábok elkészítésében.
Nagyon fontos és hatékony

HAJDÚDOROG. A Hajdúdorogi
Együtt-Egymásért Nagycsaládos Egyesület azon családoknak szeretne segítséget
nyújtani, akiknél a karácsony
nélkülözéssel telik. Szojkáné
Györfi Ibolya elnök lapunknak elmondta, december 10-ig
várják azon segítő szándékú
„angyalkák”
jelentkezését,
akik tartós élelmiszerrel,
édességgel, játékokkal, könyvekkel és meleg ruhákkal szeretnének hozzájárulni egy-egy
nélkülöző család ünnepéhez.

LÉTAVÉRTES. A

Igyekeznek változatossá tenni a jelenetet 

módszernek tartják a bábjátékot, és nevelőmunkájuk során
is szívesen alkalmazzák.
Magukénak érzik
Az ismert bibliai történet idén
tizedik alkalommal elevenedik
meg a járókelők előtt. A presbitérium férfi tagjai a favázat és
az istállóépületet készítették
el, a szorgos női kezek pedig az
emberfigurákat, azok ruháját,
valamint a jászolt körülvevő
állatokat. A nagy gonddal ös�szeállított jelenet változatosságát úgy biztosítják, hogy
egyik évben a pásztorokat,
másik évben a térdre boruló
bölcseket állítják a jászol köré.

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A gyülekezet tagjai mindannyian magukénak érzik
ezt a számukra gyönyörű alkotást, melyet idén is advent
első vasárnapján ünnepélyesen nyitnak meg. Előtte 16
órától a templomba, az egyházközség női kórusának zenés áhítatára hívják az érdeklődőket.
– Advent idején, a legszebb
ünnepünkre való várakozás
közben a létavértesi hívek boldogan és büszkén tekintenek
a „Nagylétai Betlehemre”, s
talán még jobban várják Megváltónk születését – mondta
Pappné Győri Tünde. 


TURÓCZI BARNABÁS

KABA. Egy kamion az árokba
hajtott a 4-es főúton, Kaba
és Hajdúszoboszló között
pénteken reggel. A jármű vezetője megsérült. A baleset
oka egyelőre ismeretlen. Az
érintett útszakaszon a műszaki mentés és a helyszínelés
félpályás útlezárás mellett
zajlott. A katasztrófavédelem
szóvivőjének közlése szerint
a baleset helyszínére harmadik autóként a püspökladányi
katasztrófavédelmi kirendeltség öt munkatársa érkezett,
akik Debrecenbe tartottak
egy továbbképzésre. Azonnal
a sérült segítségére siettek,
hívták a 112-es segélyhívó
telefonszámot, a sofőrt kimentették a járműből, majd
a teherautón elvégezték a feszültségmentesítést. 
HBN

A szolgálatban lévő tűzoltók a
járműnél 
FOTÓ: M. I.
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Találkozzunk
a mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztiválon!
Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atomenergetikai Múzeum

ÉLD ÁT Testközelből a LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET
az atomenergetikai múzeum bemutatóival!
A FIZIKA ATOMJÓ!

A célban a műszaki pálya vár!
2019. november 26. Debrecen

Főtámogató:

348998

H I R D ET ÉS
mvm_paks_miapalya-2019_278x412_Debrecen.indd 1
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Hétmérföldes lépések
A táncház szerelmesei
kereken húsz esztendeje rophatják rendszeresen Debrecenben.

Ikonfestők kiállítása
a konzervatóriumban
DEBRECEN. A Nyíracsádi Ikonfestő Kör kiállítása nyílt meg
vasárnap délután a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Karán a Konzervatórium Galéria
23. évfordulója alkalmából.
A tárlatmegnyitó szokás
szerint a Liszt hangverseny-

teremben folytatódott, ahol
Muszorgszkij: Egy kiállítás
képei című darabja hangzott
el. Debreceni Tamás rendező
tájékoztatása szerint végül
egy pohár borral, pezsgővel is
megvendégelték az érdeklődőket. 
HBN

Gyönyörű művek tekinthetők meg 

FOTÓK: KISS ANNAMARIE

Dr. Rózsavölgyi Bálint 

FOTÓ: M. P.

Közel 70 éve a vegyipar szolgálatában
A város szívében található
a Debreceni SZC Vegyipari
Szakgimnáziuma. Az 1950ben alakult „Vegyi” mára már
fogalommá vált a debreceniek és a régió lakosai számára. Márkanév, ami garancia a
minőségi oktatásra és a munkában való elhelyezkedésre.

Iskolánk Magyarország legnagyobb képző intézménye a vegyész ágazatban, a jövő tanévtől
már technikumként működik. Az
első két év során ágazati alapozás történik, majd a 11., 12. és
a 13. évfolyam során a szakképzés valósul meg. A diákok
a 13. évfolyam befejezésekor
kapják kézhez az érettségi bizonyítványukat és a technikusi
végzettséget igazoló oklevelüket. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel
végzettek a szakmai vizsgájuk
eredményének figyelembevételével tovább tanulhassanak
a felsőoktatásban azonos ágazaton belül. Büszkék vagyunk
arra, hogy tanítványaink jelentős
része a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán folytatja szakirányú
tanulmányait.
A kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező iskola
legfőbb erősségei közé tartozik
a színvonalas szakmai és nyelvi képzés, a gazdag és színes

A jubileumi összejövetelen a Dűvő zenekar szolgáltatta a talpalávalót 

táncházba szoktak járni, együttesekkel is fellépnek, próbákra
járnak – mutatott rá dr. Rózsavölgyi Bálint. – Ekkor jöttünk
rá arra, hogy a célközönségünk
nem feltétlenül fedi le a táncegyütteseket. Most már egyre
többen vannak, akik kezdő felnőtt tánccsoportjainkba jelentkeznek.
Mint megtudtuk, a táncháznak nem feltétele, hogy mindenképp viseletet kell húzni,
és táncolni kell, sokkal inkább
a muzsikáról és a közösségről
szól, mint tartalmas, komplex
szórakozási forma. Éves nagy
rendezvényük a minden év
novemberében
megrendezett, már régi hagyománynak
örvendő Folkmásfélnap, ahol
a szélesebb környezet is bepillantást nyerhet egyesületünk mindennapjaiba.

Kiváló kapcsolatot ápolunk a
régió meghatározó nagyvállalataival, így a Mol Petrolkémia
Zrt.-vel, a TEVA Gyógyszergyár
Zrt.-vel és a Richter Gedeon
Nyrt.-vel.
A vegyipari biztonsági követelmények a duális képzés
megvalósítását elsősorban a
13. évfolyamon teszik lehetővé.
A 2017/2018-as tanévtől a MOL
Petrolkémia Zrt.-nél duális képzésben vesznek részt tanulóink
tanulószerződéssel. Gyakorlati
oktatásuk 100%-a a vállalatnál
zajlik. A TEVA Gyógyszergyárral
együttműködési megállapodást
kötöttünk. A gyakorlatok 40%-a
a TEVA-ban zajlik.

A 2020/2021-es tanévben induló
9. évfolyamos technikumi osztályaink a következők:

Az egyesület jubileumi estje elsősorban baráti találkozó
volt, melyen a talpalávalót
régi barátjuk, a Dűvő zenekar szolgáltatta. A formációt

Hrúz Dénes és Kubinyi Júlia párosa az ünnepi alkalom színpadán

HAJDÚ-BIHAR. Dr. Fekete Károly püspök igehirdetésével
hálaadó istentiszteletet tartottak a hajdúsámsoni református templomban, az elmúlt szombaton.
Az ünnepi istentiszteleten
hálát adtak a templomhajó tetőjének felújításáért és a gyülekezet fennállásának 470.
évfordulójáért.

Hamarosan
ugyancsak
hálaadó istentisztelet lesz a
bihartordai református templomban is. Ott november 30án 15 órától mondanak hálát a
gyülekezeti ház felújításáért a
Bihartordai Református Egyházközségben. Az istentiszteleten igét hirdet dr. Fekete
Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
A Ttre.hu közleménye szerint az év utolsó hónapja szintén hálaadó istentisztelettel
kezdődik, mégpedig a püspökladányi református temp-

Megdőlt minden
korábbi hazai lottórekord az
elmúlt hét végén.
Egy magyar játékos ugyanis bruttó 30 millió eurót, azaz
átszámítva több mint bruttó
10 milliárd forintot nyert az
Eurojackpoton – közölte a
Hajdú-bihari Napló szerkesztőségével a Szerencsejáték
Zrt. szombaton.
A szervező társaságtól kapott hírlevél szerint a a 2019es 47. játékhetén megtartott
Eurojackpot-sorsoláson a 3,
12, 24, 37, 38, és 3, 7-es számokat megjátszó szelvény
tulajdonosa nyert, így ő a második, aki telitalálatot ért el az
Eurojackpoton.
Az izgalmakat fokozandó,
megtudtuk azt is, hogy a magyar nyertesen kívül egyébként további két játékos is
eltalálta a jackpotot érő 5+2
számot.
Legutóbb 2017-ben volt
telitalálatos szelvény, akkor
bruttó 22,5 millió eurót, azaz
majdnem 7 milliárd forintot
nyert a magyar játékos.  HBN
DEBRECEN.

A felvétel feltétele: egészségügyi
alkalmasság.

360059

lomban. A bihari város gyülekezeti helyén december 1-jén,
vasárnap 9.15-kor kezdődik
az ünnepi istentisztelet.
Ekkor hálát adnak a templom tornyának újrafedéséért,
homlokzatának részleges felújításáért, valamint az idősek
otthona 20 éves működéséért. Az alkalmon igét hirdet
dr. Fekete Károly, a Tiszántúli
Református
Egyházkerület
püspöke, és áldást mond Szabadi István, a Hajdúvidéki
Református Egyházmegye esperese. 
HBN

Tízmilliárdos
lottófődíj!

● 1+5 évfolyamos angol–magyar
két tanítási nyelvű osztály, vegyész ágazat-vegyész technikus,
● 1+5 évfolyamos német–magyar
két tanítási nyelvű osztály, vegyész ágazat-vegyész technikus,
● 1+5 évfolyamos angol nyelvi
előkészítő évfolyammal induló
osztály vegyész ágazat- vegyész
technikus,
● 5 évfolyamos osztály, vegyész
ágazat-vegyész technikus,
● 5 évfolyamos osztály, vegyipar
ágazat-papírgyártó és feldolgozó,
csomagolószergyártó technikus,
(csomagolószer gyártó szakmairánnyal)
Induló osztályok száma: 1/3 (12 fő),
● 5 évfolyamos osztály, vegyipar
ágazat-műanyagfeldolgozó technikus.
Induló osztályok száma: 2/3 (24 fő).

Felvételi vizsga:
központi írásbeli – magyar nyelv
és matematika tantárgyakból.
A jelentkezőknek 2020. január
18-án 10:00 órától az országosan
egységes írásbeli vizsgán kell
részt venniük.

már 2003 óta vendégül látják
egy-egy rendezvényükön, s
az együttes a szombat esti
ünnepségre lemezbemutató
koncerttel is készült. 
SZD

Hálaadó istentiszteletek
A tető-, torony- és homlokzatfelújításáért is
köszönetet mondanak.

diákélet. Az itt végzett technikusokat tárt karokkal várják Debrecen és a régió petrolkémiai,
gyógyszeripari és vegyipari vállalatai, a kutatólaboratóriumok.

FOTÓK: KISS ANNAMARIE
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Sokan voltak kíváncsiak a rendezvény alkotásaira a megnyitón

DEBRECEN. Hajnalig tartó, zenés-táncos cuháréval ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját
szombat este a Hétmérföldes
Kulturális Egyesület a Debreceni Hajdú Táncegyüttes Hatvan
utcai székhelyén. Dr. Rózsavölgyi Bálint elnök a Naplónak
elmondta, legfontosabb feladatuknak azt érzik, hogy a folytonosságot fenntartsák.
– A társaság 1999-es indulása
előtt nem volt állandó táncház
Debrecenben, kivéve az egyetemen működő Varjúvár Egyesület táncházát. Amióta az a
generáció elhagyta az egyetemet, azóta mi vagyunk azok,
akik rendszeresen táncházat
tartunk. Amikor elkezdtük,
akkor arra gondoltunk, hogy
ez könnyű vállalás lesz, de azt
tapasztaltuk, hogy a népzenét, néptáncot kedvelők, akik

TÉMATÁMOGATOTT MEGJELENÉS
H I R D E TÉ S E K
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Télen sem áll meg az élet
Megvédhetjük növényeinket a tartós fagy
hatásaitól.

Egy szép sziklakert 

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Sziklakert, a mindenki
által vágyott csoda
Ki az, aki ne szeretne
magának legalább egy
icipici kis sziklakertecskét?
Sziklakert. Ki az, aki
a szó hallatán nem a kert legszebb helyén lévő, szemet
gyönyörködtető, növényekkel beültetett kerti részletre
gondol?
A köztudatban a sziklakert
csak és kizárólag napos helyen lehet, mert árnyékban
nem nőnek virágok a sziklák
között. Ez nem így van. Az árnyékos területeken is nőnek
növények, ők az árnyéki sziklakertbe valók.
Ha
nincs
természetes
rézsűnk, akkor a dolgunk
nehezebb, de megoldható.
Azonban törekedjünk arra,
hogy a mesterséges dombocskánk illeszkedjen a környezetbe, ellenkező esetben
nem kelt természetes hatást,
és mesterkéltnek tűnik.
A természetes hatású sziklakibúvás megjelenítéséhez
nincs szükség földhegyre.
KISKERT.

Bármilyen kis kiemelkedést
használhatunk erre, ha ez
nincs, emelhetünk támfalat
vagy egy egyszerű földhalmot. A földkupac ne legyen
se túl meredek, se túl magas.
A sziklatömböket be kell építeni a földhalomba.
A takaróföld jó vízáteresztő
képességű legyen, nem szükséges tápanyagban gazdagnak lennie.
A növények
Jelenleg rengeteg sziklakertiként árult növény van kereskedelmi forgalomban. Nincs
is ezzel semmi baj, ha tudjuk,
mit szeretnénk, és annak mik
az igényei. Ne ültessük túl sűrűn őket. A növények térigényének megítélésekor mindig
tartsuk szem előtt az ültetendő növény kifejlett méretét.
Ezt az egyes növények leírásaiban mindig megtaláljuk.
Ne tévesszen meg senkit a
vásárolt példány aktuális
nagysága, egy 10 centis dugványból egy év alatt 50 centi
magas és ugyanilyen széles
növény fejlődhet. 
ÉKN

KISKERT. A fagy csak akkor
kezd veszélyt jelenteni a nálunk honos fákra és cserjékre, ha a hőmérséklet tartósan
–20 fok alá csökken. Ilyenkor
nincs más lehetőségünk,
mint bíznunk abban, hogy a
növények túlélik a téli zimankót!

Takarás
A takaráshoz többféle kön�nyen beszerezhető anyagot
is felhasználhatunk, attól
függően, hogy a növény mely
részét szeretnénk megóvni a
hidegtől. E célra alkalmazhatunk nádfonatot, len- és zsákvásznat, fenyőkérget és fenyőgallyat, komposztot vagy
lehullott lombot is. A fóliát
csak végső esetben vegyük
elő. Hátránya, hogy a napsugarak túlzottan felmelegítik a
benne lévő növényt, emellett
a párologtatást és a felesleges
pára eltávozását is gátolja, így
a növények befüllednek.
Ha mégsem tudjuk elkerülni használatát, akkor se
zárjuk vele teljesen körbe
az egész növényt. A legnagyobb mennyiségben és a
legolcsóbban az avar áll rendelkezésünkre. Ha megóvjuk
az átnedvesedéstől, például
további nádfonat- vagy fenyőgallytakarással,
akkor
kiváló
szigetelőanyaghoz
jutunk. Ha nincs elegendő mennyiségben lehullott
lomb, akkor használjunk olcsó és más célokra is használható fenyőkérget.
Télen az élettevékenység
egyáltalán nem áll meg, csu-

A csipkebogyó is veszélybe kerülhet tartós fagyban (illusztráció) 

pán nagyon lelassul a rövid
nappalok és a hideg következtében. A fák és bokrok most
is lélegeznek, vagyis oxigént
vesznek fel és széndioxidot
adnak át a környezetüknek.
A növények egyes részeinek
lélegzése is különböző intenzitású: a rügyek légcseréje a
leggyorsabb, ezért őket kell
védeni legjobban az olykor
előforduló ónos eső jégbevonatától.
Ez alatt ugyanis a rügyek
nem jutnak oxigénhez, megfulladnak és kipállanak, tavasszal nem hajtanak ki.
Veszélyben
Néhány déli származású, de
nálunk már évszázadok óta
polgárjogot nyert növény fokozott téli védelemre szorul.
Ilyen a füge, a gránátalma
fája és a rozmaring bokra.

Ezeket vegyük körül levágott
vesszőkkel
(szőlővenyigével, náddal, napraforgó- és
kukoricaszárral), az ágak közét töltsük fel lehullott levelekkel, és kötözzük össze az
ágakat csinos sátorformájúra.
A tearózsabokrokat és az alacsony művelésű szőlőtőkéket földdel kell felkupacolni,
hogy a vesszők tövénél levő
– legértékesebb – rügyeket
megvédjük a fagy roncsoló
hatásától.
A kajszi fagyérzékenysége
például alapvetően déli eredetére (Közép-Ázsia, Afganisztán, Irán, Örményország,
Törökország) vezethető vis�sza. A legnagyobb gondot az
okozza, hogy a mélynyugalmi állapota már január végén,
február elején befejeződik.
Ha ilyenkor enyhe az idő, akkor megindul a fák élettevé-

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

kenysége, a rügyek duzzadni
kezdenek. Ha az átmeneti
enyhülést hideg idő követi,
akkor a rügyek elfagyhatnak.
A tavaszi fagyok pedig a virágbimbókat károsítják.
A kajszi fagyérzékenységét az ún. gutaütés tovább
fokozza. A betegséget valószínűleg egy baktérium
(Pseudomonas syringae) és
egy gombafaj (Leucostoma
cincta) összejátszása okozza. A kórokozók november
elejétől márciusig fertőznek. Sebzéseken keresztül
hatolnak a növény kambiumába és háncsszövetébe,
ahol a cukortartalom ennek
köszönhetően egyre alacsonyabb lesz. A hígabb cukor
oldat magasabb hőmérsékleten fagy, és ez a jelenség a
kajszi fagytűrését csökkenti. 
EDENKERT.HU

Gyep: szoktatni kell a télhez A palackba zárt minikert
Ilyenkor van szükség
a trágyázásra is, hogy
szép, erős legyen jövőre
a gyepünk.

Egyre népszerűbb az
üvegbe zárt minikertek
építése.

KERTMŰVELÉS. A gyepápolás az
egyik legfontosabb őszi feladat a kertben, ha jövő tavas�szal egészséges, fagykároktól
mentes pázsitot szeretnénk.
Nem mindegy, milyen táp
anyagokkal látjuk el a gyepet,
mint ahogy az sem, hogy mikor és hogyan végezzük az
idei utolsó fűnyírást.

Fűnyírás – de meddig?
Ősz végén vegyük magasabbra a fűnyíró vágási magasságát (5-6 cm), az első éjszakai
fagyoktól csökkentsük a fűnyírások számát. A tél beállta előtti utolsó nyírásnál ne
vágjuk a gyepet 5 cm-nél rövidebbre, mert az alacsonyra
nyírt pázsit kevésbé ellenálló
a fagyokkal szemben. A túl
magasra hagyott gyep felületén viszont könnyebben
megtelepednek az olyan kórokozók, mint például a hópenész. A fűnyírást csak száraz
időben végezzük, javasolják
a STIHL kertápolási szakértői.
Az akkumulátoros szegélynyírók segítségünkre lesznek
a kerti utak szélén, a fák és
bokrok körül és a kert nehezebben hozzáférhető szegleteiben. A pázsitra hullott leveleket gyűjtsük össze, mert
az avar alatt a gyep nem jut
elég levegőhöz és fényhez.
Ősszel a hosszú hatású,
nitrogénmentes vagy alacsony nitrogéntartalmú, káliumban és vasban gazdag
gyeptrágyát juttassunk ki a
pázsitra még a fagyok előtt.

A palackkertek gondozása nem olyan lehetetlen
feladat, ha a megfelelő növényeket választjuk bele, és
betartjuk az alábbi néhány
instrukciót.
Egy fedett, jól megépített
florárium nem sok gondozásra szorul, csupán melegre és egy kevés fényre van
szüksége ahhoz, hogy évekig
„virágozzon”. Emellett egy
terrárium nagyszerű módja
a növényből való víz körforgásának bemutatására, látni,
ahogyan a víz feljön a talajból,
majd párává változik, és újra
visszakerül a talajba, ahol felszívják a növények gyökerei,
vagy lecsapódva az üveg falán
ismét a földbe kerül.
KISKERT.

A gyepről el kell távolítani a lehullott faleveleket

Fontos, hogy fagyott talajon
ne trágyázzunk. A gyepre
kijuttatott hasznos tápanyagok védik a pázsitot a fagykároktól, növelik ellenálló
képességét a betegségekkel
szemben, valamint segítik a
tavaszi regenerációt. A gyep
trágyázás előtt néhány nappal nyírjuk le a gyepet, majd
szánjunk időt egy kevésbé
intenzív gyepszellőztetésre
is. A gyepszellőztetés után a
pázsit nem mutatja legjobb
formáját, de néhány napon
belül szebb lesz, mint előtte.
A gyepszellőztetéssel eltávolíthatjuk a fűszálak közötti
mohákat, gyomnövényeket,
valamint oxigénnel és táp
anyagokkal látja el a talajt. A
trágyázás után néhány napig
tartsuk távol a gyeptől a gyerekeket és a háziállatokat.
A gyep rendkívül érzékeny
a fagyokra, mert a fűszálak
80-90 százaléka víz. Ezért mínuszok idején kerüljük intenzív használatát, ne lépjünk
a pázsitra. A lehullott havat

FOTÓ: ÉM

nem kell eltávolítani a pázsit
felületéről, a hóréteg ugyanis
megvédi a gyepet a fagytól.
Figyeljünk a karbantartásra
A tél ideális időszak a fűnyírók átnézésére, ha szükséges, karbantartására. Az
utolsó fűnyírást követően
a gépeket alaposan tisztítsuk meg. A benzinmotoros
fűnyírókat teljesen kiürített
üzemanyagtartállyal, normál
helyzetben tároljuk a száraz,
pormentes garázsban, kerti
fészerben, hogy a tavaszi első
beindításnál problémamentesen indulhasson a fűnyírás.
Ellenőrizzük a fűnyírógépek
olajszintjét is, szükség esetén
végezzünk olajcserét, ilyenkor mindig a gép használati
útmutatójában meghatározott motorolajat használjunk.
Az akkumulátoros kerti gépekben található lítiumionos
akkumulátorok tárolás közben alig veszítenek a töltöttségükből, 0 fok alatt azonban
hamar lemerülhetnek.  ÉKN

Tiszta és világos
Válasszunk egy tiszta és világos üveg- vagy (műanyag)
palackot, amelynek elég nagy
nyílása van ahhoz, hogy a kezünk könnyen beleférjen. Egy
akvárium, egy nagy pohár,
egy többliteres befőttesüveg
vagy akár egy méretes üveg
edény is jó választás. Ha a
tartónak nincs fedele, befedhetjük egy világos műanyag
lappal, amint a terráriumba
minden bekerült, de ez nem
a legtökéletesebb megoldás,
mert nem biztosított a teljes
elszigeteltség. Az üvegedényünket fertőtlenítsük ki,
hogy ne legyen benne baktérium, gomba vagy alga, ami
meleg, nedves környezetben
terjed a legjobban.
Válasszunk természetüknél fogva kis vagy alacsony,

Minikert a lakásban (illusztráció) 

nedves, párás környezetet
kedvelő növényeket. Olyan
növényekre
gondoljunk,
amelyeknek nagyjából egyforma a hőmérséklet-, fényés páratartalom igényük. Az
érdekesség kedvéért olyan
növényeket válasszunk, amelyeknek különböző magasságuk, tapintásuk, levélméretük és színük van.
Ahhoz, hogy erdei hangulatot teremtsünk, tegyünk bele
mohát, zuzmót, kis páfrányokat, fenyőtobozt, kis köveket
és fadarabkákat a közeli erdőből.
A következő alacsony növények közül is lehet választani:
vénuszfodorka, macskatalp,
valódi fogolybogyó, turbántok, virginiai pletyka, tündérfürt, szagos müge, nehézszagú gólyaorr, korzikai menta,
labradori ibolya.
Vízelvezető a nyitány
Azzal kezdjük, hogy kialakítunk egy vízelvezető részt,
ahova kavicsot és növényi

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

szenet teszünk, ez a réteg az
aljára kerül 1-2 cm vastagon,
ez segít a felesleg vizet a terrárium alján tartani. Következőként, óvatosan tegyünk
egy 7 mm mély növényi szénréteget, ami felszívja a kellemetlen szagokat.
Ahhoz, hogy a talajt távol
tartsuk a vízelvezető résztől, takarjuk le a kavicsokat
és a növényi szenet egy darab szintetikus anyaggal.
Egy használt nejlonanyag,
mondjuk egy nejlonharisnya
vagy egy darab függöny ideális erre, mert a nejlonanyag
megtartja a talajt, de átengedi
a vizet, emellett pedig lassan
bomlik le. Aztán tegyünk 8-10
cm steril, kissé nedves virágföldet a nejlonra. Egy kanál
használatával egyengessük
el a földet, vagy alakítsunk ki
dombokat és völgyeket.
Az első héten naponta ellenőrizzük a terráriumot. Ha
a pára túl sűrű, emeljük le a
tetejét, hogy a felesleges nedvesség elpárologjon. 
ÉKN

Sport

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ

2019. NOVEMBER 25., HÉTFŐ

29

Marco van Basten tévés szakértőként a Heracles német edzőjével, Frank Wormuth-tal váltott néhány
szót, a beszélgetésük után pedig a „Sieg Heil” náci üdvözlést lehetett hallani Van Basten szájából

47. hét, 2. forduló
1. Bremen–Schalke
2. Union Berlin–Mönchengladbach
3. Leverkusen–Freiburg
4. E. Frankfurt–Wolfsburg
5. Düsseldorf–Bayern München
6. RB Leipzig–1. FC Köln
7. Hoffenheim–Mainz
8. Atalanta–Juventus
9. Milan–Napoli
10. Torino–Internazionale
11. Roma–Brescia
12. Sassuolo–Lazio
13. Manchester City–Chelsea
Plusz egy mérkőzés:
14. Sheffield Utd.–Manchester Utd.

1–2
2–0
1–1
0–2
0–4
4–1
1–5
1–3
1–1
0–3
3–0
1–2
2–1

2
1
X
2
2
1
2
2
X
2
1
2
1

3–3

X

Az OTP Bank Liga eredményei
13. forduló
Budapest Honvéd – Paksi FC			
MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC		
Mezőkövesd Zsóry FC – Kaposvári Rákóczi FC		
Kisvárda Master Good – Debreceni VSC		
Újpest FC – Diósgyőri VTK			
Ferencvárosi TC – ZTE FC			

2–1
1–3
2–0
1–0
0–2
3–2

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

12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13

9
8
8
7
7
5
5
5
5
3
2
2

2
3
2
2
1
2
2
1
–
2
5
–

1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
6
11

23– 10
19–10
26–14
23–16
18–17
18–20
16–19
14–20
21–25
15–25
20–20
9–26

29
27
26
23
22
17
17
16
15
11
11
6

Megyei labdarúgás
NB III. Keleti csoport
DVSC II. – Sényő-Carnifex FC 0–1 (0–0)
Vezette: Antal P. (Vrbovszki P., Pogonyi F.)
DVSC II.: Kovács P. – Molnár M. (Pelles), Bene, Bévárdi, Sárosi, Baráth (Gyönyörű),
Kerekes, Bereczki (Bouoli), Pintér, Mészáros, Belényesi.
Sényő-Carnifex FC: Gazsi – Klepács, Fenyőfalvi, Kristófi (Tőkés), Lakatos (Bodó),
Szokol, Boros, Lizák, Barcsay, Kapacina (Varga J.), Márton.
Gól: Klepács K.
Szatmári Csaba: Lapzártáig nem nyilatkozott.
Putnok FC – DEAC 1–4 (0–0)
Vezette: Mencsik L. (Varga G., Kurinka B.)
Putnok FC: Pomozi – Nyisalovits, Tóth Sz. (Szegedi), Fazekas, Zimányi, Galambo
si (Sándor B.), Csirszki (Jobbik), Kataona, Nyitrai, Arday, Nemes.
DEAC: Szabados I. – Papp, Karikás (Nagy), Sigér Á. (Bíró P.), Sándor, Bárány,
Spitzmüller, Ubrin, Soltész, Balogh K. (Patócs), Szabó K.
Gól: Nyitrai D., illetve Bárány D. (3), Sigér Á.
Kondás Elemér: A csapat végig jól és fegyelmezetten futballozott. Az eredmény
teljesen megérdemelt és nem túlzó.
Megyei I. osztály
Hosszúpályi SE – DEAC 0–2 (0–2)
100 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Benedek Zs.)
Hosszúpályi SE: Somogyi B. – Dobi Z. (Rózsa N.), Gyurina J., Rostás G., Tatár E.,
Balogh R. (Nagy A.), Lakatos K. (Lakatos T.), Nagy I. (Deák Z.), Botos S., Lázár R.
(Asztalos M.), Erdős B. Edző: Nagy István.
DEAC: Sáfár P. – Molnár M. (Párducz T.), Ménes M., Csák Zs., Barabás Z., Lakatos
K., Kincses D. (Fodor T.), Szarka J., Báló Á., Sütő B. (Daku Z.), Bucz B. (Varga Á.)
Edző: Katona László.
Gól: Csák Zs., Molnár M. Jók: Erdős B., Rostás G. Ifi: 1–0.
Nagy István: A korrekt játékvezetés mellett az látszódott, hogy amelyik csapat
szerzi meg az első gólt, az valószínűleg nyer. Nem mi voltunk azok, így az ellenfél
3 ponttal gazdagodott. Az elnök úrnak üzenném, hogy kitartást, és gyógyulást
kívánok.
Katona László: Sportszerű mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk.

FOTÓ: KISS A.

A péntek esti,
Gyergyó elleni hazai győzelem után hétfőn ismét jelenése van a DEAC-nak a jégkorong
Erste Ligában. A Debreceni
Egyetem együttese 18 órától a Dunaújvárosi Acélbikák
vendége lesz. A házigazdák
legutóbb ugyancsak pénteken korcsolyáztak jégre: Dunaújvárosban 6–2-re verték a
Fehérvári Titánok alakulatát.
Az újvárosiak jelenleg hatodikok a tabellán, míg a debreceni csapat az ötödik pozíciót
foglalja el.
JÉGKORONG.

Ez továbbra sem megy...
A DVSC alakulatának
tovább tart vesszőfutása, a szombati már a
hetedik veresége volt
tizenkét bajnokin.
Nem kis teherrel a vállán várhatta a hétvégi, Kisvárda elleni idegenbeli fellépését a Loki, ugyanis a
legutóbbi szezonban bronz
érmet szerző gárda az ős�szel elég gyengén muzsikál.
A várdaiak elleni mérkőzés
előtt már hat vereség állt a
hajdúságiak neve mögött a
tabellán, a legutóbbi ráadásul méretes zakó lett, ugyanis a Ferencváros két hete hat
gólt rúgott a Nagyerdőn.
Ebből a sokkból kellett
valahogy kirángatnia a társaságot a debreceni szakmai
stábnak. A három meccsre
szóló eltiltását letöltő Varga
Kevin bízott benne, hogy
sikerül feledtetniük a nagy
verést, mint azt lapunknak
nyilatkozta.
A vendégek mestere, Dajka
László úgy vélte, felkészültek a Debrecenből: „Hazai
pályán játszunk, számunkra
nagyon fontos, hogy győzni tudjunk. Ahogy nálunk,
úgy a Debrecennél is volt
mivel foglalkozni az elmúlt
forduló után, de ahogy mi a
Pakson, úgy érzésem szerint
a Loki is túllépett azon, ami
a Ferencváros ellen történt.
Harapós ellenfélre számítunk, de ezeket az erényeket
nekünk is fel kell vonultatnunk.”
LABDARÚGÁS.

A kezdő sípszót követően
nem is volt
gond a vendégek
harapósságával, de igaz
volt ez a házigazdákra
is. Lüktető,
változatos
futballal teltek el az első
percek, azonban
a 13. percben

A találkozó szépen lecsordogált, valahogy
érezhető volt, hogy a
Loki nem lesz képes
újítani és pontot
szerezni
Kisvárdán.
A DVSC egyelőre várakozáson
alul teljesít, illetve lehet, hogy
a múlt szezon
volt
megtévesztően tökéletes.

Szécsi Márkék (fehérben) pont nélkül távoztak Kisvárdáról 

minden borult, amit a lokisták eltervezhettek. Történt
ugyanis, hogy Grovaz ívelte be
a szabadrúgást Kosicky kapuja elé, és a jó ütemben érkező
Kravcsenko közelről a hálóba
juttatta a játékszert.
Sajnos, újra hátrányba került tehát a DVSC, és ez ebben
a bajnokságban eddig bizony
nem sok jóval kecsegtetett.
A bekapott találat még
jobban felbőszítette a cívisvárosiakat, akik csipkedték

A tények
Kisvárda Master Good – DVSC 1–0 (1–0)
Várkerti Stadion, 2859 néző. Vezette: Iványi (Albert, Csatári)
Kisvárda: Felipe Ventura – Hej, Rubus, Kravcsenko, Protic (Melnyik 59.) – Lucas,
Bumba (Cukalasz 27.) – Sassá, Karaszjuk, Seco (Kovácsréti 76.) – Grozav
DVSC: Kosicky – Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi – Varga K. (Kundrák 67.), Tő
zsér, Haris, Szécsi (Pintér 85.) – Adeniji (Trujics 74.), Garba
Gól: 1–0 Kravcsenko (13.)
Sárga lap: Pávkovics (32.), Kravcsenko (38.), Seco (45.+1.), Kinyik (53.), Garba
(79.), Melnyik (84.), Felipe Ventura (86.)

FOTÓ: KELET-MAGYARORSZÁG/DODÓ FERENC

is magukat az egyenlítés
érdekében. Erre meg is volt
a sansz: félórányi játékot
követően Haruna Garba lövését védte bravúrral a kisvárdai kapuvédő.
A hazaiak sem maradtak
adósak a ziccerekkel, a debreceni kapusnak is be kellett
mutatnia egy nagy védést, a
szünet előtt pedig Grozav is
betalálhatott volna, de maradt az egygólos vezetésük.
Vélhetően felemelhette a
hangját az öltözőben Herczeg
András, a Loki vezetőedzője,
mert még nagyobb akarattal
mentek előre a folytatásban
a fehér mezesek. A labdabirtoklással nem volt gond,
a Debrecennél volt többet a
játékszer, de meddőnek tűnt
a fölény, nem sikerült túl sok
komoly lehetőséget kialakítaniuk a vendégeknek.

A folytatás szombaton
idegenben, a Zalaegerszeg
ellen. 
TN

Mesterszemmel
Dajka László: Nagyon küzdelmes
találkozó volt. Nem mondom, hogy
sziporkázó játékkal, de nyertünk, ez
a lényeg. Így, hogy meg tudtuk sze
rezni a vezetést, a saját játékunkat
játszhattuk. Ugyan az ellenfél birto
kolta többet a labdát, stabilak vol
tunk védekezésben. Akár több góllal
is győzhettünk volna.
Herczeg András: Az első félidő ki
egyenlített játékot hozott, a korán
kapott gól miatt hátrányba kerül
tünk. Azt gondolom, ezután sem volt
probléma, de természetesen feljebb
kellett tolnunk a védekezésünket.
Óriási akarattal, lelkesedéssel ját
szottunk, de sajnos ez is kevés volt.
Lehet, hogy át kell értékelnünk a
céljainkat. Az elmúlt két évad eufo
rikus hangulatban telt el, ez az idény
sajnos nem úgy alakul.

Legyőzte Koreát
a magyar csapat
A szombati meccsen
megérdemelten nyert a
válogatottunk.

A magyar női kézilabda-válogatott
31–25-re
legyőzte a házigazda Koreai
Köztársaság csapatát a Szöulban zajló Premiere4 Kupa
nemzetközi felkészülési torna második fordulójában,
szombaton.
A meccs elején a magyarok
vezettek, ám a folytatásban
KÉZILABDA.

előbb támadásban, majd védekezésben is visszaesett a
teljesítményük. A dán edző
kétgólos hátrányban (7–9)
időt kért, cserékkel is próbálkozott, ezek hatására együttese újra lendületbe jött és
fordított (13–10).
A magyarok a továbbiakban is nehezen boldogultak
az ázsiai csapatokra jellemző
mozgékony, gyors játékkal,
de a szünetig megőriztek egy
találatot az előnyükből.

A tények

Sándor Tamás csapata, a DEAC (fehérben) négyet vágott 

Újvárosban
hokizik a DEAC

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjában a Tállya hazai
pályán 29–0-ra mészárolta le
az Ózd csapatát. A borsodiak
már az első félidőben 17 góllal
vezettek, s a második játékrészre sem álltak le. Az Ózd
a kialakult kilátástalan sportszakmai helyzet miatt ifistákkal, sok 16 éves játékossal
állt ki Tállyán. A felnőttcsapat
alapemberei közül csak Gál
Benedek lépett pályára, aki
Gál László ózdi elnök fia.

Nem akartam sokkolni az embereket, csak poénnak szántam, rossz vicc volt.

Totóeredmények

9

Premiere4 Kupa
2. forduló:
Magyarország–Koreai Köztársaság 31–25 (14–13)
a magyar gólszerzők:
Kovács A. 6, Háfra, Klujber 5–5, Schatzl, Faluvégi 3–3, Kovacsics, Márton G.,
Pásztor, Tóth G. 2–2, Vámos 1

A debreceni Kovács Anna hatszor volt eredményes 

A második felvonás elején
ragyogó védekezésére és Kiss
Éva, majd Bíró Blanka védéseire alapozva növelte ismét
a különbséget a válogatott,
amely több mint 13 percig
nem kapott gólt (20–13). A
magyarok ezután is magabiztosan kézilabdáztak, kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtottak, és mivel felvették

FOTÓ: NAPLÓ-ARCHÍV

a koreaiak tempóját, sok gólt
dobtak a gyors akciók végén.
A csapat végül hattal győzte
le a házigazdákat.
A magyar válogatott hétfőn
Szerbia együttese ellen zárja
a felkészülési tornát, a Japánban sorra kerülő olimpiai
kvalifikációs vb-n pedig jövő
szombaton Kazahsztán csapata ellen kezd. 
MTI
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Jobbnak bizonyult az Alba
A DEAC kosárcsapata
idegenben szenvedett
vereséget.
Jól kezdett, de
végül 12 pontos vereséget
szenvedett a DEAC férfi kosárlabdacsapata az Alba Fehérvár otthonában.
A házigazda a 8. helyen
állt a találkozót megelőzően,
közvetlenül a DEAC mögött.
A tabellán elfoglalt pozíciókhoz persze azt is figyelembe
kellett venni, hogy Jesús Ramírez együttese hazai pályán
eddig csak a listavezető Falco
KC Szombathelytől kapott ki.
Kovács Adrián dolgát tovább
nehezítette Isaiah Armwood
és Somogyi Ádám hiánya, az
Alba mestere pedig bár benevezte kapitányát, Luka Markovicsot, végül nem állította
csatasorba.
KOSÁRLABDA.

Több száz karatéka a Debrecen Kupán
Harminchárom egyesület 319 karatékája mérte össze tudását szombaton az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban a Kyo
Hungária SE által szervezett versenyen. 
FOTÓ: KISS A.

Az MVFC nyerte a
megyei futsalderbit
Pedig a DEAC szerezte
meg a vezetést az újfalui meccsen.
FUTSAL. A Debreceni Egyetem
férfi futsalosai a listavezető
Mezei-Vill otthonában vendégeskedtek. Ugyan Tóth
Attila góljával a DEAC szerezte meg a vezetést, ám ezt
követően az újfaluiak akarata
érvényesült, így Elek Gergő
legénysége ezúttal nem tudta
meglepni a bajnokság egyik
élcsapatát.
Az első félidőben a házigazda
birtokolta többet a játékszert, a
Debrecen veszélyes ellentámadásokat próbált vezetni. A
játékrész végén Tóth Attila góljával megszerezte a vezetést a
DEAC, de Szabó Péter néhány
pillanattal később egyenlített.
A folytatásban Rábl János találatával fordított a

Mezei-Vill. Főleg a 28. perc
alakult rosszul a DEAC szempontjából, hiszen ekkor Harmati Tamás duplázott. A
végeredményt végül Rábl állította be, az újfaluiak 5–1-es
győzelmet arattak.
„Mi elsősorban kontratámadásokkal
próbáltunk
veszélyt okozni, és ezekből több nagy helyzetünk is
adódott az első félidőben.
A szünet előtt sikerült is
megszereznünk a vezetést,
de sajnos egy nagyon szerencsés találattal egyenlíteni tudott a hazai csapat. A
második játékrészben úgy
éreztem, hogy ellenfelünk
még egy fokozattal feljebb
kapcsolt. Már nem volt meg
a megfelelő koncentráció,
és elkerülhető gólokat kaptunk” – nyilatkozta Szentes-Bíró Tamás. 
HBN

Erős kezdés
Repülőrajtot vettek a csapatok, Ljubicsics és Csupkovics
is sikeres hárompontossal
kezdte a találkozót. A fordulópontot Polyák blokkja hozta, a szerelést követő
gyors indításból amerikai
irányítónk ismét három pontot szerzett. Moody feltartóztathatatlannak bizonyult,
kisvártatva a harmadik tripláját is elsüllyesztette a hazaiak gyűrűjében, továbbra
is hibátlan százalékkal. (6–11)
Gyorsan tovatűnt az előny,
McDuffie faulttal együtt szerzett kosaraival ismét döntetlen volt az állás (11–11). A debreceni triplazápornak viszont
még korántsem volt vége,
Manigat is beköszönt, majd
egy rossz váltást kihasznál-

Ez már nem csupán játék
Az e-sport jelentőségéről és jövőjéről
tanácskoztak az egyetemen.
SPORT. Sikeres szakosztályt
működtet, átfogó tanulmányt készített, és oktatási-k utatási-fel készítő
központot épít az e-sport
számára a Debreceni Egyetem – ezekről is szó volt
azon a konferencián, amelyen az e-sport közgazdasági, informatikai és
magatartástudományi vonatkozásait vitatták meg.
Az e-sport népszerűsége
mára megkérdőjelezhetetlen. Ezt felismerve a Debreceni Egyetem már évek óta
számos területen kapcsolódik az e-sporthoz.
– A Debreceni Egyetem az
egyik központja az e-sportnak, részben nagyszerű
szakosztálya a DEAC Hackers, részben pedig kiváló
tudományos kutatásai miatt, melyek során az e-sport

teljes körű vizsgálatát végzik, sőt az oktatásban is
teret adnak az e-sportnak.
Az egyetem egy átfogó tanulmányt is írt a Digitális jólétprogram számára,
amely az e-sport helyzetét,
hátterét, jövőképét tárja fel
– hangsúlyozta Dénes Ferenc, a Digitális Sport Tudásközpont vezetője a konferencián, melyet a DE GTK
Sportgazdasági
és -menedzsment Tanszékkelközösen szerveztek meg.
Nagyszabású tervek
– A modern sport szülőhazája Európa, de az
e-sport-tevékenység megjelenése kihívás a kontinensen. Meggyőződésem,
hogy az e-sportnak otthonra kell találnia a modern
sport világában, ezért
nagyon nagy örömmel látom, hogy
Magyarországon is
egyre többen hódolnak ennek a
t e v é ke n y s é g n e k

– mondta videóüzenetében
Deutsch Tamás európai
parlamenti képviselő.
A sport jövője – A jövő
sportja
című
országos
konferencián Bács Zoltán
kancellár kiemelte, hogy
a Debreceni Egyetem hazánkban élen jár az e-sport
tekintetében, hiszen az oktatáson, kutatáson és a sikeres szakosztályon túl jövőre elkészül az intézmény
új e-sport-központja is.
– Terveink szerint 2020ban adjuk át a Nagyerdei
Stadionban azt a 300 négyzetméteres létesítményt,
amelyben 60-65 gépállomás segíti az e-sport-felkészítést és -oktatást az egyetemen. Az Informatikai Kar
és a Gazdaságtudományi
Kar már beépített bizonyos
képzési elemeket az oktatásba, emellett a jövőben önálló szakok,
specifikációk megjelenése is várható
– jelentette be Bács
Zoltán. 
HBN

Bár jól kezdtek a fehér mezesek, végül 12 pontos vereséget szenvedtek

va Tóth Ádám szerzett kön�nyű pontokat. Omenaka is
kitűnően szállt be, hatpontos
DEAC-előnynél ki is kérte első
idejét Jesús Ramírez (16–21).
A rövid pihenő után Govens
villanásai hozták közelebb a
fehérváriakat, de a negyed
slusszpoénja ismét Moody
nevéhez fűződött, aki a dudaszó pillanatában negyedszer
is szétlőtte a gyűrűt a felkör
íven túlról (21–26).
A szünet után, hatpontos
Alba-vezetésnél a debreceniek mestere kénytelen volt
másodszor is időt kérni. Milos Boriszov lélektanilag a
legjobb pillanatban szerzett
egy kettest, amivel elkezdtek felzárkózni a hajdúságiak
(48–47).
A lendület kitartott a térfélcsere után is, Moody ötödik
hármasával előbb döntetlen-

re módosult az állás, majd
Tóth Ádám mesteri befejezésével újra vendégelőnyt
mutatott az eredményjelző
(52–54) Sajnos itt vezetett
utoljára a mérkőzésen a
Debreceni Egyetem gárdája. Csupkovics és Govens
is elkapták a fonalat, állva
hagyván a teljes debreceni
védelmet (65–56)- A játékrész
végén Stefan Moody újfent
ellopta a show-t, alacsony
termete ellenére magától
értetődő természetességgel
zsákolta vissza Bognár Kris-

A tények

A legszebb gyermekmosolyért!
Naponta három gyerkőc
fotóját közöljük a Hajdú-bihari Naplóban.
HAJDÚ-BIHAR. Mi csalhat ebben a

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

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-

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

GYERMEKMOSOLY 2019
KERESSÜK A LEGCUKIBB MOSOLYT!
SZAVAZZON A LEGSZEBB GYERMEKRE!
A szavazószelvények beérkezésének határideje: 2019. december 6.
Beküldési cím: Hajdú-Bihari Napló Szerkesztősége 4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.
A borítékra kérjük ráírni: Gyermekmosoly 2019.

JÁTSSZ
O
ÉRTÉK N VELÜNK
NYERE ES LIBRI
MÉNY
EKÉRT
!

37. Molnár Flóra

38. Szőke Jázmin

39. Dorina

4 HÓNAPOS

13 HÓNAPOS, DEBRECEN

8 HÓNAPOS, TÉGLÁS

Szerintem a

számú gyermekmosoly a legszebb

Név:
Lakcím:
Telefon:
FOTÓ: MOLNÁR P.

tóf kimaradt dobását, ezzel
tíz pont alá tornázva a különbséget a záró etapra.
A DEAC irányítója a végjátékban is megtette, ami tőle
telhető, összesen 32 egységet termelt. Sajnos azonban
amikor nagyon kellett volna,
nem lelt társra a támadó térfélen, Csorvásiék pedig eközben futószalagon gyártották a
pontokat. A kegyelemdöfést
Govens vitte be, a támadóidő
lejárta előtt egy jó 9 méteres
dobással végleg eldöntötte az
érdemi kérdéseket. 
HBN

Alba Fehérvár–DEAC 99–87 (21–26, 27–21, 27–20, 24–20)
Alba: Ljubicsics 13/6, McDuffie 19, Guyton 13, Csupkovics 8/6, Molnár 5. Csere: Govens 22/9, Csorvási 10, Lukács 9/3, Takács .
Vezetőedző: Jesús Ramírez
DEAC: Moody 32/21, Polyák 2, Manigat 7/3, Boriszov 12/6, Tóth Á. 13.
Csere: Harrison 14/3, Omenaka 7, Bognár.
Vezetőedző: Kovács Adrián

Szavazószelvény

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja új létesítmény átadását jelentette be a jövőben 

FOTÓ: MOLNÁR PÉTER

Napló-előfizetéssel rendelkezem:

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.

Aláírás:
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A nagybetűs nő nem csak idea lehet?
Egy igazi nővel, Orosz
Auréliával beszélgettünk munkáról,
szabadidőről.

DEBRECEN. Minket, egyszeri
embereket úgy hiszem, mindig is érdekelt és érdekelni is
fog, milyen lehet az a személy
igazából, akire szavazunk,
akit a televízióban látunk,
vagy akire városunk vezetését bízzuk. Orosz Aurélia a
debreceni Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője,
képviselő és a pecázás szerelmese. De ki is ő valójában?

A családból hozzuk
– Az egész nevem Orosz Ibolya Aurélia. A szüleim, főleg anyukám mindig is azt
mondta: légy szerény, mint
az ibolya. Az ember próbál
megfelelni a szülőknek valamilyen szinten, azonban
azért, hogy az ember ki tudja
vívni mások tiszteletét, a saját értékeit is el kell ismernie.
Ha álszerénység mögé bújik,
nem biztos, hogy hiteles tud
lenni. A helyes értékrend is
fontos ahhoz, hogy végezni
tudjuk a munkánkat, tevékenykedni a mindennapokban. Én ezt teljes mértékben
megkaptam a szüleimtől –
mondta el a Naplónak.
Családjával vidéken éltek, s már gyermekkora óta
sokat segített a szüleinek a
házimunkában. Ekkor tanult
meg főzni is, azonban nem a
jól megszokott módon. Édesanyja sokszor odahívta magához, elszakítva kicsit a játékból, hogy megkóstolja az
ételeket. Ezekkel az ízlelgetésekkel pedig szépen lassan
elkezdte érezni, tudni, melyik ételbe mit kell tenni.

etetni, fésülni őket. Horgoltam, varrtam nekik ruhákat.
Igazi kislány voltam. Tizenkilenc babám volt összesen, ebből egy pedig pont úgy nézett
ki, mint egy valódi kisbaba.
Volt babakocsim is és kis mosógépem. Nagyon szerettem
ezt a szerepet – emlékezett
vissza.
A semmiből építette
A középiskola után óvodapedagógus és szociálpedagógus szakra ment. 1998-ban
végzett a főiskolán, a gyermekvédelmi törvényt pedig
1997-ben alkották meg. Erről
még keveset tudtak akkor,
szakterületét tehát úgy kezdte, hogy saját magának kellett kialakítania azt a rendszert, amelyben tud majd
dolgozni. A diplomaszerzést
követően Hajdúdorogra került családgondozóként. Így
emlékszik vissza: – Még a
diplomámat sem szereztem
meg, amikor Hajdúdorogon
az akkori jegyző állásinterjúra behívott. Az elbeszélgetést
követően megkérdezte, hogy
mit szólnék ahhoz, ha a záróvizsgát követően náluk kezdenék el dolgozni.
Örültem neki, megtiszteltetésként éltem meg, hiszen
az évfolyamtársaimnak az
volt a gondjuk, hogy hova
menjenek, nekem pedig
azonnal felajánlottak egy lehetőséget.
Majd elérkezett az október, intézményvezetőt kellett

Elindulás
– A gyermekvédelemre tudatosan készültem. Óvónő
szerettem volna lenni.
Mindenképpen a gyerekekkel akartam
f o g l a l ko z n i .
Kiskoromban
nagyon sokáig babáztam.
Imádtam öltöztetni,

választani. Hárman jelentkeztek, de nem érezték őket
megfelelőnek. Végül Aurélia
is megpályázta a posztot,
amit el is nyert, és igazi intézményt épített az ingatag alapokból. – Bármilyen új feladat
jön, nem ijedek meg tőle,

Ha van benne
gyermek, ha nincs,
egységében kell
látni.
OROSZ AURÉLIA

mert biztos vagyok abban,
hogy ha kicsit elcsendesülök
és átgondolom, meglesz a
megoldás. Teljes nyugalommal veszem és megoldom –
mondta magáról.
Folyamatosan fejlődni
Nagyon szeretett ott dolgozni, de folyamatosan elkérezkedett,
továbbképzésekre
járt. Szüksége volt a fejlődésre. Utazásai során kezdte el
azt érezni, hogy Debrecenbe
szeretne költözni, hiszen itt
több a lehetőség, ezeket pedig a jövendő gyermekeinek
is szerette volna biztosítani.
2003-tól már a debreceni
Refomix Kht. Családok Átmeneti Otthonainak szakmai vezetője.
2005-től a debreceni Családsegítő és

Orosz Aurélia egész életét arra tette fel, hogy másoknak segítsen 

Gyermekjóléti Központ családgondozója, később intézményvezető-helyettese,
valamint gyermekjóléti központjának vezetője lett, jelenleg intézményvezetője.
2014-ben felvetődött, hogy
az intézményt összevonják
egy másikkal. Aurélia úgy
vélte, hogy kimagasló eredményeket értek el, ezt pedig
szakmai megalapozottsággal
továbbította is a városvezetés részére. Nyitott fülekre
talált a kérés. Ebben az évben
sikeresen pályázott az intézmény vezetőjének, amelytől
szinte új erőre kapott.
Szereti, amit csinál
A szakmai sikereket a képviselői felkérés kísérte. – Ekkortól kicsit több lett a munkám, amely addig sem volt
kevés. Azonban, ha csak a
politikával foglalkoznék, fél
ember lennék. Nekem a szakmai rész nagyon fontos, és
szeretem is. Mondták már,
hogy ugyan 20 éve dolgozom
ezen a területen, még mindig
ugyanolyan lelkesedéssel tudok róla beszélni, mint a legelején – fejtette ki.
2016-tól család- és gyermekjóléti
szolgáltatásról
beszélünk, hiszen a két területet összevonták. – Az
én fejemben mindig egység
volt. A család így is, úgy is
család. Ha van benne gyermek, ha nincs, egységében
kell látni. Hozzátartozik az
idős ember és a fogyatékkal
élő, a gyermek, a szülő vagy
bármilyen rokoni kapcsolat.
Ha ezt rendszerben látjuk,
akkor tudjuk igazán segíteni
a családot – mondta, hozzátéve: számára nincs vasárnap,
minden nap boldogan megy
be dolgozni, amiért nagyon
hálás.
Hétköznapok
Talán mindig is az a legizgalmasabb egy közéleti személyiség kapcsán, hogy
mit is csinál csak
úgy, hétköznap.
Aurélia
nagyon
szeret
festeni. Egy
nyolc év-

FOTÓK: KISS ANNAMARIE

vel ezelőtt készített festménye lóg az irodája falán is.
Ugyan kevés a szabadideje,
azt mégis igyekszik úgy kihasználni, hogy teljesen feltöltődjön. Jelenleg a pecázás,
a természetjárás segít neki
ebben. A talán kicsit szokatlanabb hobbijáról így vall:
– A párommal régebben is
kijártunk sétálni, néztük a
tavakat, a halakat, a fákat.
Nekem minden tetszik, ami
a természettel kapcsolatos.
Láttam a távolban, hogy
itt-ott pecázgatnak emberek. Ekkor jutott eszembe,
hogyha úgyis kint vagyunk,
csináljunk valamit a szalonnasütésen kívül. Egyszerűen

Emellett nyertünk is már
versenyeket. A kezdők lelkesedésével mentünk el ezekre.
A legnagyobb halat végül én
fogtam a női kategóriában, a
legnagyobbat ő a férfiban, és
még összességében is megnyertük a versenyt. Ez is fel
tud tölteni, ha jól csinálja az
ember. Kikapcsol, és nagyon
jókat lehet aludni a friss levegőn.
Olyan embereket ismerhetünk meg, akik tényleg a természet szeretetéért vannak
kinn. A versenyeken, amikor
éjszakába nyúlóan kinn voltunk, egy-egy nap úgy feltöltött, mintha egy hétig nyaraltam volna – mondta.

Kevesen tudják, hogy a képviselőnő imád festeni

érdekelt a pecázás, amit elkezdtem mondogatni a kedvesemnek is. Először nem
volt elragadtatva, úgy gondolta, ez nem is igazi sport.
De mára már valahogy ott
tartunk, hogy mindkettőnknek megvan a vizsgája, engedélye. Rengeteg botunk van.

Nagyon szeret emellett
sportolni, táncolni vagy épp
klasszikus zenét hallgatni.
Rajong az unokaöccséért,
akinek a keresztanyukája is.
Napi szinten beszélnek, és
igyekszik minél többször hazalátogatni Hajdúdorogra, a
családjához.  LASZKÁCS DENISE

A kedvesség ereje
Orosz Auréli hisz abban, hogy
mindenkiben van jóság.
– Kedvességgel, türelemmel meghallgatással, odafigyeléssel mindenkivel lehet
együttműködni, dolgozni. Ezt
a fajta odafigyelést megérzik
az emberek, és vágynak rá a
mai világban. Mert rohanunk.
A munkám az odafigyelésről
szól. Azt mondják, hogy a személyiségünkkel dolgozunk.
Nekünk ez a legnagyobb fegy-

verünk. Akárki jön ide, akármilyen mérges, elkeseredett,
meg kell próbálni megnyugtatni. Az a jó, ha személyesen
tudok találkozni velük, mert
akkor ez általában sikerül –
mondta a munkájáról.
Az intézménynek van egy
énekkara is, aminek tagja.
Karácsony előtt mindig fellépnek, az egyik daltól pedig
– már mindenki tudja – évről
évre képes meghatódni.

Az ősz legtrendibb hajszínei lehetnek
Idén szinte semmilyen
hajszínnel nem lehet
majd mellélőni.
DEBRECEN. A természetes hatást
keltő árnyalatoktól az extrémebb színekig tényleg minden
népszerűnek számít!

Balayage
A fogalmat ma már szinte
egyetlen nőnek sem kell elmagyarázni. A melírcsíkok olyan
természetesnek tűnnek, mintha csak a nap szívta volna őket
ki. Ez a technika pedig tovább
dübörög a divatos hajszínek
között. Ugyan megfigyelhető
volt, hogy a tél közeledtével a
tendencia szerint inkább sötétebbre festjük hajunkat, mára

ez már a múlté! A balayage
mellett az eper- és a bézsszőke
árnyalatok is tarolnak.
Az őszi falevelek és az évszak színe is a réz. Nem hiába
nagy kedvenc idén is.
Pasztell
Az extrémebb frizura kedvelői
nek van egy jó hírünk! Jó ideje
egyre többen választják maguknak a pasztellszínt. Nincs
ez másképp ősszel sem. Olyan
népszerű lett ez az árnyalat,
hogy lassan már csak rendkívülinek sem nevezhetjük.
Örök favoritunk a barna, ami
nemcsak hogy minden ősszel,
de minden évszakban felkerülhetne a toplistánkra. Idén
a gesztenyeárnyalat a legdiva-

tosabb. Ha azonban attól félnénk, hogy unalmasnak hathat, dobjuk fel pár világosabb
tinccsel.
Természetesen nem csak a
színekre kell odafigyelnünk.
Ha nem szánunk elég időt ápolására, az évszakváltást megsínyli a hajunk, melyet a szél,
az eső és a hideg idő különösen igénybe vesz. Első körben
nagyon fontos az alapos hajmosás, majd vizes tincseink
szárítása.
Hajápolási készítmények
Ugyan a professzionális termékek mindig drágábbak, de jellemzően több hatóanyagot és
vitamint tartalmaznak. Kiváltképp érdemes átgondolnunk,

miket használunk festett,
igénybe vett hajunk esetén.
Mosás után használjunk
kondicionálót, majd érdemes
hővédő fixálót is fújnunk a hajunkra akár szárítás előtt, akár
utána. Igen hasznos tud lenni
a hajvégápoló olaj is.
A fodrász tanácsa
A haj fényessége érdekében
használhatunk hajfényt is,
ami vitaminokat is tartalmaz.
Ha úgy érezzük, hogy elnehezült a hajunk, előfordulhat,
hogy valamelyik termékből túl
sokat használtunk, vagy nem
a hajunknak legmegfelelőbb
terméket vásároltuk meg. Célszerű fodrászunkkal is egyeztetnünk. 
HBN

Egyre többen választják a pasztellt 
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Interjú: Végh Veronikával, a Páholy és az oDEon háziasszonyával

Mióta az eszemet tudom, színházcsináló vagyok
Az igaz történetekben,
a jelen erejében igen,
a megalkuvásban
viszont nem hisz Végh
Veronika.

Van, amikor jobban szeretne a Páholyban
lenni, mint otthon. Férjével, Csáki Szabolcs színész-rendezővel
gyakran
csak aludni járnak haza, a
színház az életük – vallja a
debreceni lakásszínház és
az oDEon szíve-lelke, háziasszonya. Végh Veronikát a
Napló színházról és magán
életről kérdezte, de – mint
a beszélgetés során fény
derült rá – a kettő között a
leghalványabb kontúrvonal
sem lelhető fel.
DEBRECEN.

Több, országszerte ismert
színész mondta már el a Páholyról, miért különleges. De
mit mondanak a nézők?
– A nézők többsége a
családias, bensőséges
hangulatot emeli ki. Akik
rendszeresen a vendégeink, azt mondják, egy idő
után kicsit olyan, mintha
egy kedves rokonhoz vagy
baráthoz látogatnának el.
Sokszor ismeretségek is
köttetnek az előadások utáni fesztelen hangulatnak
köszönhetően. Ráadásul a
mi családunk egy emberként vesz részt az estek
lebonyolításában. A nagy
fiam, Benedek fogadja a
nézőket, kezeli a jegyeket,
kislányom, Illangó segít a
vendégek körül a színházteremben, Szabolcs pedig
az előadások technikai
felelőse. Csak olyan produkciókat hívok meg, amelyekre magam is szívesen
elmennék. A legfontosabb
a szórakoztatás; szeretek

Semmit nem
csinálok, amihez
nincs kedvem.
VÉGH VERONIKA

élni és nevetni, s ezt közvetítik az évadra kitűzött
produkcióink is. Arab és
orosz felmenőkkel rendelkezem, s ez a vehemencia,
ha nem lenne színház, nem
tudni, hol robbanna ki.
Ezer fokon égek. Büszke vagyok nagyon arra,
amivé a Páholy vált. Egy
igazi gyöngyszem, annak
minden jellegzetességével.
Egyszerre finom és kihívó,
régimódi és merész. Színháztörténészként különösen fontosnak tartom, hogy
megpróbáljuk megidézni a
régi színházi világ szellemét. Scherer Péter már
bejárta a kontinenst, és
ezekkel a tapasztalatokkal
azt mondta egyszer nekem,
hogy a Páholy Európában
bárhol megállná a helyét.

Sokan megörültek a hírnek,
hogy színházelméleti képzés
is lesz a városban.
A Színművészeti szabaDEgyetem ötlete abból
jött, hogy Szabolccsal
pedagógusok is vagyunk,
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és a
Debrecen Egyetemen is szereztünk diplomát.
A magyar–orosz
történelem
szak mellett a
színművészetin
dramaturgiát,
kritikusi írást
és színházi nevelést is tanultunk. Rendezők,

tik a közös álláspont. Úgy
érezzük, nem két ember
vagyunk, hanem, egy, azt
hiszem, ez a kulcsa annak,
hogy együtt ennyire produktívak tudunk
lenni. Emellett
azt gondolom,
ha az ember
ilyen
szerencsés,

Folyamatosan szervez,
tervez, rengeteg emberrel
kommunikál. Ez a családi
életére is igaz?
Érdekes,
hogy
otthon
kimondottan
zártan
élünk,
egy-két
évtizedes
baráton
kívül
nem
szoktunk
vendéget
hívni. Csak
a színház
van. Külföldi útjaink
során is
mindig
elmegyünk

Mit lehet tudni az idei évadról?
Januártól vendégünk lesz
többek közt Hernádi Judit,
Jordán Tamás, Gryllus Dorka, Kálid Artúr, Hegedűs D.
Géza és Pintér Béla társulata is. Míg a Páholy elsősorban befogadó

Csáki Szabolcs színész-rendezővel gyakran csak aludni járnak haza, a színház az életük 

színház, addig az oDEonban, a Debreceni Egyetem
Zenés Színházában főként
saját darabokat, musicaleket mutatunk be, valamint
színházi nevelési és különböző drámapedagógiai
képzéseket fogunk tartani.
Gőzerővel készülünk a decemberben debütáló Diótörő 2.0 című családi musical
bemutatójára. Márciusban
pedig angolul fogjuk játszani a Hairt, külföldi egyetemisták közreműködésével.
Folyamatosan keressük a
tehetségeket, az idén tizenhét éves színitanodánkba
olyan fiatal is jár, aki már
tíz éve a társulat tagja.

írók tartanak majd olyan
minikurzusokat nálunk,
amelyek nem lesznek kredithez kötve, így nem csak
az egyetemisták látogathatják. Hegedűs D. Géza és Mácsai Pál például már igent
mondott a felkérésünkre.
Férjével huszonöt éve alkotnak egy párt. Hogyan tud két
erős karakter harmonikusan
együtt dolgozni?
Magánéleti dolgok miatt sosem veszekszünk, szakmai
nézeteltéréseink viszont
gyakran vannak. Nem ijedünk meg a heves vitáktól
sem, és addig nem hagyjuk
abba, míg meg nem szüle-

mint én, akkor tartozom
a világnak azzal, hogy
azt a boldogságot, amit a
nézőktől és a családomtól
kapok, megpróbáljam vis�szaadni. Nagyon egyszerű a
képlet. Mivel hálás vagyok
és boldogságot adok, ezért
boldogságot kapok, így ez
csak nő és nő. Most például
az Odeonban már háromszázan vagyunk boldogok.
Ennek a hivatásnak is létezik
„nemszeretem” része?
Amióta az eszemet tudom,
színházcsináló vagyok.
Koreografálok, játszom,
jelmezt tervezek, jegyet
árulok. Hatéves koromban

Egy jól elkapott, ritka szép pillanat
Faragó Ádám a Camp
Leaders Hungary fotópályázat hazai fordulóján lett a legjobb.
Ritka az a fiatal,
aki ne szeretne utazni, bejárni a világot, és rengeteg
új élménnyel, tapasztalattal gazdagodni.
DEBRECEN.

New York-i kiruccanás
A Debreceni Egyetemhallgatója, Faragó Ádám nem
szereti vesztegetni az idejét, minden lehetőséget
megragad, hogy körbeutazgassa a Földet. A Camp Leaders Hungary fotópályázata egy remek alkalom volt
arra, hogy a fiatalember a
kedvenc képével nevezhessen a versenyre, melynek
fődíja egy New York-i kiruccanás.
Őslakos indán
– A Camp Leaders globális irodája hirdette meg a
pályázatot, azon diákok
között, akik korábban vol-

Ádámról az Antilop-kanyonnál készített képet egy helyi lakos

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

tak már kint a cég által
szervezett nyári táborok
egyikén. Nagyon szeren-

csésnek érzem magam, a
legutóbbi tábor alkalmával Arizonát ismerhettem

már karácsonyi műsort
rendeztem a szüleimnek
ajándék gyanánt, akkor
még az öcsém volt az
összes szereplő, később
az unokatestvéreimmel
csináltunk társulatot, majd
nyár végére összehoztunk
egy előadást a környéken lakóknak. Egy dolog
tud felidegesíteni: ha az
időmmel játszanak. Az idő
visszafordíthatatlan és
kevés van belőle.

meg testközelből, ahol a
helyi idegenvezető – aki
egyébként egy őslakos indián – lencsevégre vett az
Antilop-kanyonnál. An�nyira tetszett az elkészült
kép, hogy úgy éreztem,
akár nyerhetek is a fotóval,
mert sokkal több mint egy
kép, mondanivalóval rendelkezik. Mellettem még
nagyon sokan gondolták,
hogy a képük nyerő lehet,
ezernél is többen jelentkeztek, de végül néhány
százan küldték be a fotójukat. Rengeteg szuper kép
készült, a hazai zsűri pedig
itthon úgy vélte, hogy az
enyém a legjobb, így a magyarországi „trófeát” én
hozhattam el. Viszont ez
nem minden. Minden országból várt a nyertesekre
még egy forduló. Az igazi
döntő, ahonnan sajnos a
legjobbnak szánt díjat nem
hozhattam el, így nem én
utazhatok New York-ba, de
az elsők között végeztem,
ami számomra nagy dicsőség – mondta Ádám. 
NE

FOTÓ: KISS ANNAMARIE

színházba, bárhol legyünk.
Így láthattuk már héberül
az Othellót, a Shrek-musicalt portugálul, lengyelül
Molière-t. Valószínű, hogy
a gyerekek is követnek
majd bennünket, Benedek
már rendez, ő elemző,
gondolkodó típus, mint az
édesapja, Illangó viszont
hozzám hasonlóan nagyon
impulzív, rengeteget olvas.
Vagy szerepelnek a saját
készítésű darabjainkban,
vagy besegítenek a színházi estjeinkbe.
A színházcsinálást nem lehet
túlzásba vinni?
Mindig, mindent túlzásba

viszünk. Nem ismerjük a
megalkuvás fogalmát, így
folyamatosan kilépünk a
komfortzónánkból. Volt
olyan, hogy a bemutató
előtti három nap alatt
összesen nyolc órát aludtunk, és egy falatot sem
ettünk, eszünkbe sem
jutott. Akkor már mi is
érezzük, hogy ez függőség.
Folyamatosan emeljük
önmagunk előtt a tétet.
Megtanultam, hogy nem
lehet megállni, mert aki
megpihen, az automatikusan lemarad. De az az igazság, hogy nem is akarunk
pihenni. Ez olyan lenne,
mint amikor a gyereknek
azt mondják: eleget játszottál, pihenj egy kicsit.
Érdekes, amikor a pihenés
napjai következnek, rendszerint lebetegszem, azt
hiszem, ilyenkor a semmittevésbe betegszem bele.
Mintha az élete egy jól összevágott trailer lenne. Hogyan
lehet ennyi energiát folyamatosan jól fókuszálni?
A színháztól tanultam.
A színpadon csak a jelen
számít, és ez az életemben
is így működik. Azt élvezem mindig, amit csinálok
és ott, ahol vagyok. Egy
mantrám van, ha az élet
közbeszól: megkérdezem
magamtól, hogy az adott
helyzet két év múlva is
probléma lesz-e? Ha úgy
gondolom, hogy nem,
akkor egyszerűen nem foglalkozom vele. Számomra például az is teljesen
mindegy, hogy három vagy
háromezer ember elé kell
kiállnom, azt tapasztaltam
ugyanis, hogy az őszinteség, a közvetlenség a
legegyszerűbb út, sőt, ha
vállaljuk az esendő oldalunkat, a nézők még hálásak is érte. Semmit nem
csinálok, amihez nincs
kedvem, és ezt a családomban mindenki elfogadja. A
gyerekek magántanulók,
mi tanítjuk őket, és ennek
ellenére, vagy talán épp
ezért nagy fegyelemben,
megértésben, elfogadásban
és nagy szeretetben élünk.
Együtt megélve mindent,
elválaszthatatlanul.
SZD

Szkopjéban a Kodály
Filharmonikusok
DEBRECEN. Magyarország Külügyminisztériuma felkérésére a két debreceni együttes,
a Kodály Filharmonikusok
és a Kodály Kórus képviseli
hazánkat, valamint a magyar
kultúrát november 28-án a 20.
Szkopjei Őszi Komolyzenei Fesztiválon.
Kelemen Barnabás
hegedű művé s sz e l
együtt lépnek
fel a macedón
f őv á ro s b a n ,
hang versenyük egyben
a Nyugat-Balkáni
Magyar
Kulturális Évad
észak-ma-

Somogyi-Tóth Dániel vezényel

cedóniai záróeseménye is,
mely a szkopjei Nemzeti Filharmónia
Nagytermében
kerül megrendezésre Somogyi-Tóth Dániel vezényletével. A zenekarral és a kórussal
együtt lép fel Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész, aki az együttesek
gyakori hangversenypartnere. A szkopjei
koncerten elsősorban
Magyarországhoz, a
magyar kultúrához
kapcsolódó művek
hangzanak fel: Liszt,
Bartók és Kodály darabjai mellett például
a kortárs Vajda János
Quodlibetje is hallható lesz. HBN

FOTÓ: KODÁLY FILHARMÓNIA
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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.
Keresztrejtvénynyertes:
Csáti Piroska, Debrecen, Derék utca
A 261–266. sorszámú rejtvények megfejtése:
261.: Kevés dolog van annyira siketítő, mint a csend.
262.: Könnyű jóban jónak lenni.
263.: ...érzés eljönni valahonnan,ahol ott marad a szíved
264.: Ha utálsz valakit, az a valaki legyőzött téged.
265.: A bűn elzár a boldogságtól.
266.: A csend a nő leghangosabb sírása.
Sudokunyertesek (261–266.):
Kezdő: Nagyné Fekete Mónika, Debr., Cívis utca
Haladó: Juhász Géza, Debrecen, Burgundia utca

Cinema City

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

ADDAMS FAMILY
87 perc/ Animációs, vígjáték
• 2D (hang: magyar) 13.30

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

ÁLOMNAGYI
100 perc/Vígjáték
• 2D (hang: magyar) 13.40 17.40

2019. november 22., péntek:
4, 10, 11, 20, 23, 31, 34, 36, 43, 46,
47, 48, 50, 54, 55, 60, 66, 74, 75, 79
2019. november 23., szombat:
1, 3, 6, 8, 11, 22, 26, 30, 32, 42, 48,
54, 56, 59, 60, 62, 63, 72, 73, 76
Az adatok tájékoztató jellegűek!

JETIKÖLYÖK
98 perc/Animációs, családi
• 2D (hang: magyar) 15.30
JOKER 122 perc/Bűnügyi,
dráma, thriller
• 2D (hang: magyar) 14.30 19.45

AZ ASZFALT KIRÁLYAI
153 perc/Életrajzi, dráma,
sport
• 4DX 2D (hang: magyar) 19.00
• 2D (hang: magyar) 14.00 17.00
• 2D (hang: angol; felirat: magyar)
20.20

2019. 47. hét (november 23.):
5, 20, 67, 71, 83 Joker: 2 2 0 1 3 6
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem
volt; a 4 találatosokra egyenként
1 605 020; a 3 találatosokra 21 025;
a 2 találatosokra 1575 forintot fizetnek.
A következő héten várható nettó nyereményösszeg: 2,62 milliárd Ft.
Az adatok tájékoztató jellegűek!

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

STEPHEN KING: ÁLOM DOKTOR
152 perc/Horror
• 2D (hang: magyar) 20.00

273. feladat
MEGHUNYÁSZKODIK

273

ALKUSZ

IMAGINÁRIUS EGYSÉG

MEZTELEN
TEST
MÛVÉSZETE

A feladvány Graham Greene
gondolatát rejti.

FOGADALOM

FÉLIG
TELE!

FÉLÉDES!
TARIFA

SZINTÉN
MEGFEJTÉS
MÁSODIK
RÉSZE
MÁKSZÍNÛ

F

ABBAN A
PERCBEN

SZAMÁRBESZÉD

SZÉLHÁRFA

NÉMÁN
SÜTI!

ÁLLAMI
SZÁMVEVÕSZÉK
BOTOZÁS

KOZMOSZ

PÁRATLAN
KATA!

ARRAFELE!

MÁSOLAT
TEREMT,
CSINÁL

ÉLVEZETI
CIKK

ODÉBB
TASZÍT

HARCIAS
FEJDÍSZ

KÉRDÕSZÓCSKA
BECSÜL,
NAGYRA
TART

BLABLÁZIK

CSERMELY,
PATAK

CSINOS,
HERCIG
A MAI...,
ÉJFÉLIG

CIGARETTAMÁRKA

VILÁGÍTÁST KIKAPCSOL

TILTÓSZÓ

EGYSZERÛ
GÉP

BERLINBEN
SOHA!

FÖLDRE
HUPPAN

BELGA
VÁROS
ROPOGÓS

RÉCEFÉLE

FÉNYPONT,
CSATTANÓ
KICSINYÍTÕ
SZÓCSKA

ÉJFÉLIG

HÁZÕRZÕ
ÁLLAT
JAPÁN
NAGYVÁROS

Meghallgatjuk
Közérdekű észrevételeivel keresse
munkatársunkat, Nagy Emesét hétfőn
9.00–16.00 óra között.
Tel.: +36 20 590 5009
E-mail: emese.nagy@naplo.hu

ÁLLÓVÍZ

LABORÁNS
TESZI

ILJUSIN
GÉPE

HAJDÚ-BIHARI

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

FÉLTI!

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

273. feladat

Kezdőknek, 273.

9

Haladóknak, 273.
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5
9
4
1
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Megfejtések, 242. számú feladat
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8
6
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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.

7
9
5
8
6
4
2
1
3

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

2019. november 25., hétfő
M1

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó
06.45 Roma magazin
07.15 Domovina
07.45 Ridikül
08.35 Sorsok útvesztője
török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo
olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta
13.25 A világ egy terített asztal
német ismeretterjesztő sorozat
13.55 Magyarország finom
14.15 Jamie lefőzi Olaszországot
angol ismeretterjesztő sorozat
15.10 Végtelen szerelem
török tévéfilmsorozat
16.05 Don Matteo – I. évad
olasz tévéfilmsorozat
17.05 Ridikül
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője
török tévéfilmsorozat
19.40 A hegyi doktor – II. évad
német családi filmsorozat
20.30 Kékfény
bűnügyi magazin
21.30 Elveszettek – II. évad
angol bűnügyi tévéfilmsorozat
22.30 Kenó
22.40 Rejtélyek asszonya
amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat
00.05 Hogy volt?!
01.05 Új idők új dalai

A
A MÁSIK..., MEGFEJTÉS
DANIEL
ELSÕ
SILVA-MÛ
RÉSZE

A

Kézbesítési panaszaikkal hívják az alábbi
ingyenes telefonszámot: +36-80-442444 (hétfő–péntek: 7.00–17.00)

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

KÉZZEL
JELEZ

DUKAI...,
MODELL

Terjesztési ügyintézés

TERMINATOR: SÖTÉT VÉGZET
128 perc/Akció, kaland, sci-fi
• 2D (hang: magyar) 17.00

NINCS
TESTVÉRE

HAJDÚ-BIHARI

2019. 47. hét (november 24.):
5, 17, 20, 24, 30, 34
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem
volt; az 5 találatos szelvényekre 200 485;
a 4 találatosokra 5505; a 3 találatosokra
1490 forintot fizetnek. A következő héten
várható nettó nyereményösszeg:
1,877 milliárd Ft.
Az adatok tájékoztató jellegűek!

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

HALÁLOD APPJA
90 perc/Horror, thriller
• 2D (hang: magyar) 16.00

Keresztrejtvény

09.20 Kutyapajtik
09.45 Dózerkék
10.00 Helen sulija
10.25 Chuggington pályaudvar
10.35 Dinótalpak
11.00 A nagy ho-ho-ho horgász
11.05 Dörmögőék legújabb kalandjai
11.15 Frakk, a macskák réme
11.20 Kukori és Kotkoda
11.30 Magyar népmesék
11.40 Pityke
11.50 Kérem a következőt!
12.00 Mézga Aladár különös kalandjai
12.25 Kody kalandjai
12.50 Kelj fel, Marci!
13.15 Ha nagy leszek…
13.20 Ma-ma-mackók
13.30 Manó Benő és Lili hercegnő
apró királysága
13.55 Umizoomi csapat
14.20 Rubi Szivárványiában
14.45 RoboVonatok
15.00 Szuper Négyes
15.25 Kalózka és Kapitány kalandjai
15.45 Sammy és barátai
16.00 Gyerekversek
16.05 Hetedhét kaland
16.15 Manó Benő és Lili hercegnő
apró királysága
16.35 Rozsdalovag
17.00 Szófia hercegnő
17.25 Dr. Plüssi
17.50 Mickey egér játszótere
18.10 Kutyapajtik
18.35 RoboVonatok
18.50 Alvin és a mókusok
19.15 Dózerkék
19.25 Apollo és a csodabogarak
19.50 Chuggington pályaudvar
20.00 Négyzetgyök
20.15 Született szinglik
20.40 Lola kicsi konyhája
21.05 Én vagyok itt

04.00 Győzike
Reality komédia
04.55 Top Shop
05.20 Barátok
közt
Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli
Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Portré
Riportmagazin
12.30 Fókusz
Közszolgálati magazin
13.30 A Konyhafőnök VIP
– Terítéken a sztárok!
Gasztroreality
16.00 Az én kis
családom
Török filmsorozat
17.10 Barátok közt
Magyar filmsorozat
18.00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18.55 Fókusz
Közszolgálati magazin
20.05 A Konyhafőnök VIP
– Terítéken a sztárok!
Gasztroreality
22.30 Barátok közt
Magyar filmsorozat
23.20 XXI. század – a legendák
velünk élnek
Hétfő esténként az RTL Klub
műsorán!
23.50 RTL Híradó – Késő
esti kiadás
00.30 Csúcsformában
Amerikai akcióvígjáték-sorozat
01.40 Autogram
Autósmagazin
02.25 Alla Zingara
Magyar dokumentumfilm
04.00 Győzike
Reality komédia

06.10 Tűsarok – mini
női magazinműsor
06.15 MOKKA
magazinműsor
06.25 Benne: Tények Reggel
hírműsor
06.55 MOKKA
magazinműsor
08.45 MOKKACINO
magazinműsor
09.35 TELESHOP
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben
hírműsor
12.30 Tények Plusz
13.15 Kórházi történetek
Spanyol sorozat
13.55 Kórházi történetek
Spanyol sorozat
14.35 Mintaapák
Magyar fikciós sorozat
15.45 Victoria
Mexikói filmsorozat
16.50 Anya
Török filmsorozat
18.00 Tények
hírműsor
18.30 Tények Plusz
19.20 Mintaapák
Magyar fikciós sorozat
20.25 Nyomd a gombot, tesó!
game-show
21.45 Újratervezés
lakásfelújító műsor
22.45 Magánnyomozók I.
Magyar doku-reality sorozat
23.50 Családi Titkok
Magyar realitysorozat
00.55 Kórházi történetek
Spanyol sorozat
01.40 Tények Este
hírműsor
02.25 Sherlock és Watson V.
Amerikai krimisorozat
03.15 Sherlock és Watson V.
Amerikai krimisorozat

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sporthíradó 06.40 Ma reggel 07.00 Híradó
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek 09.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó
10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35
Kék bolygó 11.00 Híradó 11.13 Ma dél
előtt 11.30 Hírek 11.35 Magyar gazda
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
Életkor 14.00 Híradó 14.16 Ma délután
14.30 Hírek 14.35 Itthon vagy! 15.00
Híradó 15.13 Ma délután 15.30 Hírek
15.35 Kék bolygó 16.00 Híradó 16.14
Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Magyar gazda 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 Világ 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

05.00 Vívó magazin 05.30 Szabadidő magazin 06.00 Múlt és Jelen 06.30 Sporthíradó 07.00 Sporthíradó 07.30 SPORT7 08.30 Startfejes magazin 09.00 Góóól!2 10.00
Sporthíradó 10.30 Labdarúgó-közvetítés 12.30 Út Tokióba 13.00 Sporthíradó 13.30 Öttusa magazin 14.00 Labdarúgó-közvetítés 16.00 Kosárlabda
magazin 17.00 Sporthíradó 17.15 UEFA Bajnokok Ligája magazin 17.45 Stúdió 18.00 Jégkorong-közvetítés 20.05

Stúdió 20.40 Kézilabda magazin 21.30
Sporthíradó 21.50 FIFA strandlabdarúgó-világbajnokság 22.50 Labdarúgó-közvetítés 00.45 Kosárlabda-közvetítés 02.30 Jövünk! magazin 03.00
Jégkorong-közvetítés

HÍR TV

6.00 Bayer show ism 7.00 Híradó
7.30 Napról napra ism 8.00 Hírek 8.05
Informátor ism 8.30 Paletta ism
9.00 Hírek 9.05 Bayer show ism
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 A nyolcas ism 12.00 Híradó 12.30 Soroló ism 13.00 Hírek 13.05 Panaszkönyv
ism 14.00 Hírek 14.05 Credo ism 15.00
Híradó 15.25 Sporthírek 15.30 Hírvilág ism 16.00 Hírek 16.05 Vetítő ism:
„A brigád” - A vajdasági Petőfi-brigád
története Rendező: Lavro Ferenc
17.00 Híradó 17.25 Sporthírek 17.30
Napról napra ism 18.00 Híradó 18.25
Sporthírek 18.30 Paletta 19.00 Híradó
19.25 Sporthírek 19.30 Magyarország
élőben 20.00 Hírek 20.05 Főhős
21.00 Hírek 21.05 Sajtóklub 22.00
Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Címlap 23.00 Hírek 23.05 Magyarország
élőben ism 23.30 Paletta ism 0.00 Híradó 0.25 Sporthírek 0.30 Címlap ism

FILM+

4.40 Bizalom Amerikai thriller 6.30
A Heineken-emberrablás Amerikai–holland–belga–angol akcióthriller 8.30 Maigret és a kicsi Albert
Angol–magyar krimi 10.30 Az alvilág
harcosa Mexikói akciófilm 12.25
Paranoia Amerikai–francia thriller
14.30 Fehér pokol Amerikai akciókalandfilm 16.50 Szemfényvesztők
Francia-amerikai akciófilm
19.00 A titánok harca Amerikai
akciófilm 21.00 300 Amerikai akciófilm 23.20 Halhatatlanok Amerikai akciófilm 1.30 Tökéletes katona:

A leszámolás napja Amerikai sci-fi
akciófilm 3.45 A fegyver rossz végén
Amerikai akciófilm

ATV

05.55 ATV START 08.35 START plusz
09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 12.00
ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 Ékszer TV 15.40 Fórum 16.45 Világhíradó
17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A
nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz
21.30 Columbo 23.00 ATV Híradó
23.40 Hazahúzó 00.35 Élő építészet
–100 híres épület a világból 00.50 700as klub

VIASAT3

06.00 Jóbarátok 06.20 Jóbarátok
06.50 Jóbarátok 07.15 Jóbarátok 07.50 Jóbarátok 08.15 Jóbarátok 08.50 Agymenők 09.15
Agymenők 09.40 Szívek szállodája 10.30 Szívek szállodája 11.25
Castle 12.20 Castle 13v.20 200
első randi 14.20 200 első randi
15.15 Szellemekkel suttogó 16.10
A mentalista 17.05 A mentalista
18.05 Castle 19.00 Castle
20.00 200 első randi 21.00 Viharlovagok 23.25 A Zodiákus 02.35
Lakástalkshow 03.19 A mentalista 04.00 A mentalista 04.45
Az élet csajos oldala 05.05 Az élet
csajos oldala

BEST FM
0–24 óráig Debrecenben a 104,6
MHz-en. (Hajdúnánáson 93,3 MHz)
6.00–10.00 Best FM reggel – Fazekas Lacival. Benne: hírek, autópálya,
traffipax információk, országos meteorológiai jelentés, ügyeleti hírek, névnap- és szülinapi köszöntő, horoszkóp,
napropó, a reggel gondolata, gazdasági hírek, tőzsdehírek, kulturális progra-

mok. 10.00–12.00 Best FM Délelőtt
Molnár Ginával 10.57 Hírek 12.00 Déli hírösszefoglaló 12.00–14.00 Déli kívánságműsor Ginával 14.00–18.00
Best FM Délután (Műsorvezető: Pálóczi Józsi) Benne: hírek, közlekedési információk, traffipax-információk,
játékok, programajánlat (Tourinform
ajánlatok) 16.57 Helyi hírösszefoglaló,
sporthírek, tőzsdehírek 18.00–20.00
Best FM kívánságműsor Mv.: Szilágyi
Ilona (Kívánságvonal: 500-540, SMSViber-szám: 30/933-1046) 20.00–
24.00 DISCO*S HIT Bárány Attilával
24.00–06.00 zene az éjszakában.
Adás telefonszám: 52/500-540.

DTV
5.00–8.00 Vasárnapi Napszemle (ism.) 8.15 Képújság 8.55 Kirakat
9.00 Vasárnapi Napszemle (ism.) 9.15
Képújság 14.50 Kirakat 14.55 Alba Fehérvár – DEAC kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről (ism.) 16.35 Stúdió Moderna 17.35 Vásárlási műsorablak 17.45 Grillakadémia – gasztronómiai magazin 18.00 Berettyó és az ér
18.45 Esti ajánló 18.49 Időjárás 18.52
Első kézből 19.00 Napszemle 19.15 Esti közelkép – háttérmagazin 19.41 Esti ajánló (ism.) 19.45 Hajrá 19.55 Siker
– gazdasági műsor 20.00 Napszemle
(ism.) 20.15 Időjárás 20.18 Praktikák
– magazinműsor (ism.) 20.50 Újvilági portrék – „Életem a kutatás” – Oláh
György Nobel-díjas vegyész 21.50 650
év 650 másodperc – Váradi adományozó levél 22.00 Napszemle (ism.) 22.15
Esti Közelkép – háttérmagazin (ism.)
22.40 Első kézből (ism.) 23.45 Hajrá
– sporthírek (ism.) 23.55 Siker (ism.)
23.05 Kirakat 23.10 Képújság
A műsorváltozás jogát a televízióés rádiótársaságok fenntartják.
Az esetleges eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
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Nálunk is zakatol a dob meg a basszus
A debreceni zenei
életről beszélgettünk
Énekes András Előddel
és Süli Andrással.

veződve, a különböző színtereken mozgolódó zenészeket
és közönségeket szeretnénk
összekötni – látja Énekes
András.

DEBRECEN. Ugyan a cívisváros
egyre több területen bizonyítja, hogy nem csak Budapesten tudjuk kapkodni a fejünket a programok sűrűjében,
hogy nem csak ott vannak jó
koncertek, jó kiállítások vagy
épp jó bandák, városunk zenei aktivitásáról úgy igazán
azonban talán vajmi keveset
tudunk. Pedig a Tankcsapdán, a Campus Fesztiválon és
egy-két ismertebb koncerten
kívül itt is dübörög az élet, a
zene. A mustrában Énekes
András Előd zenei újságíró,
médiakutató és Süli András, a
Víztorony és a Campus Fesztivál programszervezője segített. Lássuk hát!

A jövő felé
A PusztaHang alapítói bizakodóak a jövőt illetően.
Tervben van egy jelképes
díj, amellyel céljuk, hogy
olyan platformot hozzanak
létre, ahol a szakma elismerést tud adni az előző év legjobb, legelőremutatóbb teljesítményeiért. Fontosabbnak
tartják azonban azt, hogy
szélesítsék a közönség látókörét, hogy minél több, arra
érdemes helyi formációra
tudják felhívni a figyelmet
és minél több koncertet tudjanak ajánlani az arra éhes
közönségnek, ezzel is bővítve körüket. Első, saját szervezésű koncertjüket a Malter
Kávézóban, illetve a hozzá
kapcsolódó közösségi térben
tartják kedden. Vendégük
a meditatív, csodaszép magyar szövegekkel operáló
Bajdázó zenekar, akiknek az
ambient és a folk hagyományok társításából született
meg zenéjük. A koncert előtt
hét órától egy kötetlen beszélgetésre is van lehetőség
azok számára, akik kíváncsiak a PusztaHang működésére, vagy szívesen megosztanák gondolataikat a helyi
zenei életről.
– A blogunkon igyekszünk
változatos, érdekes tartalmakat közölni, nyitottak
vagyunk minden stílusra,
és továbbra is várjuk a helyi
zenekarok, előadók megkeresését új dalokkal, klipekkel, fellépésekkel kapcsolatban. Ezenfelül viszont
szervezői oldalról is igyekszünk kivenni a részünket
Debrecen zenei életéből,
ezért kéthavonta tematizált
beszélgetésekkel összekötött
koncerteket intézünk a város
különböző, bejáratott klubjaiba, közösségi tereibe. A
koncepciónk az, hogy minél
több olyan színvonalas hazai
produkciót hozzunk a cívisvárosba, mely még soha nem
játszott itt. Nem titkoltan
dolgozik egyfajta ízléstágító
intenció bennünk, szeretnénk izgalmas produkciókat
mutatni a városban lakó, igényes zenékre fogékony közegnek – mondta végül közös
munkájukról Énekes András.

LASZKÁCS DENISE

Egyedülálló kezdeményezés
– A PusztaHang ötlete körülbelül egy évtizedre nyúlik
vissza – mondta el a Naplónak Énekes András. – Szerepi
András, a Dub Székház egyik

”Szent őrültek” kellenek ahhoz, hogy
egy zenei közösség kiemelkedjen.
SÜLI ANDRÁS

rezidens dj-je és Süli András, a Víztorony és a Campus
Fesztivál programszervezője
már akkor gondolkodtak egy
olyan jellegű platformban,
ami összeköti a debreceni zenei színtereket és a város
koncertjeit
egy
felületre gyűjti.
Azóta eltelt pár
év, változtak
a felté-

Süli Andrásnak szívügye a cívisváros zenei élete FOTÓ: NAPLÓ ARCHÍV

Víziójukban egy folyamatosan terebélyesedő, az új zenékre nyitott, egymással kommunikáló közösség szerepel 

telek, tanulmányaim miatt
visszaköltöztem Debrecenbe
úgy, hogy közben voltam a
budapesti alternatív zenével
foglalkozó KERET blognak
a főszerkesztője is. Az ottani
tapasztalatokból építkezve,
és a másik két Andris segítségével sikerült életre kelteni a
PusztaHangot, mely jelenleg
programajánlókat, interjúkat,
dalpremiereket tud felmutatni. 21. századi zenei médiumként rövid videós tartalmakkal is jövünk, ami pedig
igazán fontossá tehet minket,
az a hamarosan induló koncertsorozatunk. A víziónkban
egy folyamatosan terebélyesedő, az új zenékre nyitott és
fogékony, egymással kommunikáló közösség szerepel, akik egyben
befogadói réteget
teremtenek egyre több jó koncert
és zenei esemény
szervezéséhez az
ezzel foglalkozók
számára – mondta
el Énekes András.
Zenei kultúránk
Arra, hogy van-e
valamiféle közös jellemvonása a cívisváros zenei
kultúrájának,
Süli
András adta meg
számunkra a
választ.
Úgy
véli, ilyen kara k ter jeg yeket,
jel lemvonásokat
nem tudunk felismerni, hiszen
egyszerre van
jelen a mintakövetés és a különutas, progres�szív gondolkodás.
Ez nem csak most ismérve a

városnak, régebben sem volt
másképp.
– Egy-egy korszakhoz köthetően megerősödnek szubkultúrák, majd azzal a lendülettel lehet, hogy pár év
múlva el is tűnnek. A város
ahhoz kicsi, hogy végletekig
szegmentált legyen a zenei
kultúra, ahhoz viszont nagy,
hogy egy teljesen homogén
masszaként tekintsünk rá.
Egy biztosan közös: mindig
úgynevezett „szent őrültek”
kellenek ahhoz, hogy egy-egy
zenei közösség kiemelkedjen,
és látható módon fenntartsa
magát – fejtette ki Süli András
Zenészek, közönség
Aktivitás tekintetében viszont érezhető egy bizonyos
fajta különbség zenész és
közönség között. Itt már beszélhetünk sajátosságról: a
muzsikus buzgóbb, a publikum kevésbé.
– A zenészek mindig is aktívak voltak. Most is több
száz fiatal jár a Rocksuliba,
és rengeteg zenekar bontogatja a szárnyait. Jó is lenne
egyszer megszondázni a várost, hogy hányan vannak.
Az egy másik kérdés, hogy a
közös zenélés élményén túl
milyen kevesen tudják meglépni a következő szintet,
tudatosabbá válni, építkezni, menedzselni a zenei produkciójukat. A közönséget
kevésbé látjuk aktívnak. Az
egyik célunk a PusztaHanggal pont az, hogy megtaláljuk a potenciális érdeklődőket és egyben inspiráljuk is
őket arra, hogy nyitott füllel
járjanak és érezzék: az egész
színtér
fenntarthatóságához járulnak hozzá azzal,
ha rendszeresen eljárnak a
zenei eseményekre, koncertekre – jellemezte a Campus
Fesztivál programszervezője

a kapcsolatot zenész és hallgatóság között.
Örök kérdés: főváros vagy vidék
Jó pár hazai zenekart termelt
már ki a vidéki város. Ilyen a
Kispál és a Borz vagy a Pun-

ILLUSZTRÁCIÓ: SHUTTERSTOCK

hasonlíthatatlanul több fellépési lehetőség, zenetanulási és próbatermi feltétel áll
rendelkezésre, s természetesen a potenciális közönség is
adott, legyen szó mainstream
popzenéről vagy épp induszt-

Énekes András is az igényes debreceni zenei kultúráért dolgozik


nany Massif Pécsről, a Vad
Fruttik Várpalotáról vagy
a Quimby Dunaújvárosból,
és persze a tankok, vagyis a Tankcsapda Debrecenből – csak hogy pár zenekart
említsünk, akiknek nem a
fővárosból sikerült országos,
vagy országhatárt is átívelő
ismertségre szert tenniük. A
hírnév tehát nem lehetetlen
Budapesttől távolabb sem,
csak talán jóval rögösebb az
oda felé vezető út.
– Ahogy hazánk kulturális
és gazdasági szerkezete, úgy
a magyarországi zeneipar is
vízfejűnek mondható, össze-

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

riális zajzenéről. Viszont a
vidéki lét hátránya egy zenekar számára előny is lehet, hiszen a lokális jelleg erős zenei
szubkultúrákat, generációkat
hozhat létre. Erre sok példát láthatunk. Debrecenben
is voltak ilyen történetek: a
példa kedvéért a HNO3 műhelyét említhetném, melyből
több remek zenekar rajzott
ki a fővárosba. Egyébként
számos olyan jel mutatkozik
arra mind döntéshozói, mind
fogyasztói szinten, hogy a vidéki klubok igényes zenei felhozatallal álljanak elő hétről
hétre, mi pedig alulról szer-

A PusztaHang
ötlete körülbelül
egy évtizedre
nyúlik vissza.
ÉNEKES ANDRÁS

Fiatal művészeket tüntettek ki Junior Prima díjakkal
Az elismerésben eddig
több mint 100 tehetséges fiatal részesült.
BUDAPEST. Tíz fiatal tehetség
vehette át a 2019-es Junior
Prima díjat zeneművészet
kategóriában csütörtökön a
Műpában Budapesten.
Az idei díjazottak között
van Balázs Elemér György
zongorista,
Cseh
Péter
dzsessz
gitáros, Csőke Flóra
csellista, Dobszay Péter karmester, orgonista, Jenei Erzsébet hárfás, Korossy-Khayll

Csongor hegedűs, Megyimórecz Ildikó operaénekes,
Scheuring Kata fuvolista, Szokolay Ádám Zsolt zongorista
és Tóth Kristóf hegedűs.
Különleges alkalom
A 12. alkalommal átadott elismerésben eddig több mint
100 tehetséges fiatal részesült – közölte Kóbor György,
az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója a díjátadón. Elmondta, hogy a fiatal, kiemelkedő
tehetségek megújuló erőfor-

rásai a kultúrának, s ezért is
különleges alkalom ennek a
díjnak az odaítélése.
Zenei nagyhatalom
A zsűri elnöke, Vigh Andrea
Liszt-díjas hárfaművész, a
Zeneakadémia rektora azt
hangsúlyozta, hogy Magyarország zenei nagyhatalom.
Hozzátette: nagyszerű fiatalok közül választották ki a
díjazottakat, s a döntést kiegyenlítettnek érezte, hiszen
majdnem minden hangszer
művésze, énekes és dzsessz

zenész is részesülhetett az
elismerésben.
Idén a zsűri tagja volt Balázs János zongoraművész,
Binder Károly zeneszerző,
zongoraművész, Dráfi Kálmán zongoraművész, Fazekas Gergely zenetörténész,
Fekete Gyula zeneszerző,
Fülei Balázs zongoraművész,
Jakobi László csellóművész,
hangversenyrendező, Marton
Éva operaénekes, Szentpáli
Roland tubaművész és Vásáry Tamás zongoraművész,
karmester. 
MTI

Tóth Kristóf hegedűművész veszi át a díjat

FOTÓ: MTI / MÁTHÉ ZOLTÁN
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Hirdetés 15

HAJDÚ-BIHARI

GYÁSZHÍRA haon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

VARGA LÁSZLÓNÉ
szül. Sivadó Éva

(volt Gajdos Lászlóné)

77 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk temetése
2019. november 28-án, csütörtökön 11:00 órakor lesz a
Debreceni Köztemető
2-es számú ravatalozó terméből polgári szertartás szerint.

87 éves korában csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése 2019.
november 28-án, csütörtökön 15:00 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2es számú ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint.
A gyászoló család

A gyászoló család

359672

A kegyeleti hirdetéseket az interneten
is megtekintheti: haon.hu/gyaszhirek /
TORONYDARUST keres debreceni ép. ip.
cég. Kiemelt bérezés. Érd.: 06/70/6059461, hétköznap 8-16-ig, önéletrajz küldése: hr.toronydaru@gmail.com Márkó-Bau
Kft.

ÁLLÁST KÍNÁL

Hirdetni
szeretne?

A Szuperinfó Média Kft.
korai munkakezdéssel

HÍRLAPKÉZBESÍTŐKET

Hívja
hétfőtől
péntekig
8–16 óra
között a

keres

Debrecen
Belváros, Nagyerdő

*358647*

ÁLLAT

területére

KACSA (idei) 3,5-4 kg-os kukoricás 1500
Ft/db, szállítással. 70/405-0880.

 +36-30-463-2541

HAJDÚ-BIHARI

SZOLGÁLTATÁS

területére

BURKOLÁST, festést, víz villanyan, gipszkartonozást kőművesmunkát vállalok. 0630/198-7745.

 +36-20-958-9931
Polgár és
Hajdúböszörmény

-es telefonszámot!

*355741*

BÚTOR

területére

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

343427

341869

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

*358548*

Derecske és
Hajdúbagos

06-4699-88-99

*357446*

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

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

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

*338511*

TÁRSKERESÉS
32 éves debreceni hölgy ismerkedne. Tel.:
06-30/378-1831.

Szeretünk
olcsóbban

*360248*

83 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk búcsúztatása
2019. november 27-én, szerdán 12:30 órakor lesz a Debreceni Köztemető
1-es számú ravatalozó terméből a református egyház szertartása szerint.
358849

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
341900

358848

PÁLFI ERNŐNÉ
Bereczki Erzsébet

a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium nyugalmazott tanára

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

SZABÓ JÁNOSNÉ ERZSIKE

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

*359211*

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

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

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

358850

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

341860

PAPP SÁNDORNÉ
Ilyés Eszter Erzsébet

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédimamánk,
kedves rokonunk, jó ismerősünk

Gondoljon mindazokra,
akik már nem lehetnek velünk.
Segítséget nyújt Önnek a Napló.
haon.hu/gyaszhirek/

*358089*

OKTATÁS
UTOLSÓ lehetőség OKJ-s Méhész Aranykalászos Gazda, Emelőgép- Targonca-,
Földmunkagépkezelő ,Vagyonőr végzettséget szerezni! Tel: 30/2283281
E001083/2015

336846

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

*354724*

RÉGISÉG
KASTÉLYOKBA vásárolok festményt,
porcelánt, ezüstöt, bútort, órákat, hagyatékot, stb. herendi77@gmail.com Üzlet:
+36/20/280-0151
*359907*

ÁLOMPÁR

Esküvői Kiállítás

tankolni!

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

FT
+ EXTRA
KEDVEZMÉNYEK

2020. február 1–2.

Nyíregyháza, Continental Aréna

EVO 95 Benzin, EVO Diesel, XXL Diesel , autógáz
üzemanyagokra és a pisztolyos AdBlue üzemanyagokra 6 Ft/liter kedvezmény.

Jelentkezés:
rendezveny@mediaworks.hu

A Gépi autómosó árából 10%-ot mosásonként, a töltőállomáson forgalmazott
kenőanyagok, autókemikáliák, kiszerelt AdBlue termékek árából pedig szintén
10%-ot spórolhatnak meg kedves előfizetőink.
Ha már legalább 1 éve napilap előfizető, vagy hűségnyilatkozattal, előre fizetéssel van
meg a 12 hónapja, igényelje tőlünk MOL Partnerkártyáját
kártyáját
a www.megyekartya.hu IGÉNYLÉS menüjében!
n!

336596
965021

A Prémium EVO 100 Benzin Plusz, EVO Diesel Plusz, 102+ MOL Racing
versenybenzin üzemanyagok árából 12 Ft kedvezmény literenként.

Nincs üresjárat! Kapcsoljon Ön is feljebb egy
y
fokozattal és használja ki a lehetőséget!

www.naplo.hu

MAGYARORSZÁG

347319
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16 Mozaik

HAJDÚ-BIHARI

Névnap

Időjárás

november 25., hétfő
idojaras.haon.hu

Évforduló

66 éve a magyar labdarúgás napja, a londoni 6:3
emlékére.

Katalin, Karina,
Emma, Kitti,
Mózes, Alán,
Ányos

REGGEL

DÉLBEN

ESTE

3 °C

10 °C

7 °C

Hétfőn reggel derült, valamint
REGGELködös tájak váltakoznak. Néhol számítani
lehet gyenge fagyra is.

Ma
2 °C

11 °C

Napközben a köd
feloszlását
követően
DÉLBEN
nagyrészt napos idő lesz,
de helyenként tartósan
megmaradhat a köd.

Az esti, éjszakai órákban

sűrűsödnek, terjeszkedESTE

nek a meglévő ködfoltok,
illetve újabbak keletkeznek.

Napsütés és ködfoltok
jellemzik az időjárást.
Polgár

3 °C 10 °C
Téglás

2 °C 9 °C
Balmazújváros

2 °C 10 °C

DEBRECEN

3 °C

10 °C

Vámospércs

2 °C

10 °C

Püspökladány

3 °C 10 °C

Berettyóújfalu

3 °C 11 °C

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Napkelte:
06:48
Napnyugta:
15:42
KEDD

3 °C

10 °C

Holdkelte:
04:56
Holdnyugta:
15:20
SZERDA

2 °C

9 °C

Napos és ködös Sűrű
idő egyaránt
ködfoltok,
lehet.
helyenként
napsütés.

Komádi

4 °C 10 °C

EUROPEAN WEATHER SERVICE

www.eumet.hu

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

8 °C

10 °C

6 °C

8 °C

Borongós idő, Változóan
kisebb eső
felhős, napos
várható.
idő a legvalószínűbb.

ORVOS-METEOROLÓGIA:
Ma fronthatás nem várható. Az időjárás lényegesen nem befolyásolja egészségünket, szervezetünk működését, így az újonnan kialakuló
panaszok sem hozhatók a légköri változásokkal
összefüggésbe.

SZOMBAT

5 °C

9 °C

Változó felhőzet, elvétve
futó zápor,
ködfoltok.

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:
Ma akár egész nap megmaradhatnak a hajnali ködfoltok,
emiatt fokozott óvatosság
ajánlott a közlekedésben.

Énekesnek született
A Napló csokigyűjtő
akciójába a Desperado is
bekapcsolódott.

nagyrészt a férjem, Mosquito
írta, valamint Czapp Ferenc,
aki egyben a Vojtina Bábszínház zeneszerzője is. Most
először dolgoztam női szövegíróval: Szakos Andrea írta a tizenegy dal szövegét, s amikor
éneklem, olyan, mintha az én
érzéseimet írta volna le.
Természetesen tervben van
lemezbemutató élőkoncert és
videóklip is, de a Desperadoval nagyon sokat dolgoznak,
így egyelőre erre még nem
tud időt szentelni. Kérdésünkre arról
is beszélt,

DEBRECEN. Az idén huszonegy éves együttes két vidéki
fellépése előtt szorított időt
arra, hogy a BAGE Egyesület
gondozottainak egy kis édességgel szerezzen örömet. A
Desperado énekesnőjét, Bettit
a Napló a napokban megjelent
szólóalbumáról is kérdezte.
– A napokban jelent meg
első szólólemezem Lélegezz
velem! címmel. Egy ideig csak
digitális formában volt elérhető, de most már CD-n is hozzá
lehet jutni. Sokan kérdezik,
hogy miért volt erre szükségem, erre mindig az a válaszom, hogy mivel énekesnőnek születtem, saját magamat
is szerettem volna megmutatni. Popénekes vagyok, de
ezen belül is több stílus létezik. Míg a Desperadoval retró
bulikon lépünk fel, a fiúk nem
szerettek volna új lemezt, én
pedig szerettem volna valami újdonságot bemutatni. A
lemezen tizenegy, teljesen
új dal található,
melyek zenéjét Betti, Zsolti és Zoy! vidáman adták át az ajándékaikat 

miért fontos számára a jótékonykodás. – Több éve állunk kapcsolatban különböző
egyesületekkel, alapítványokkal, amelyeknek segítjük a
munkájukat, mint például a
Speciális Olimpia Szövetség,
de ezek az alkalmak is fontosak, amikor legalább egy tábla
csokival örömet szerezhetünk. Ha tehetném, az év minden napján segítenék – hangsúlyozta
a
debrecen i
énekesnő.

SZD

FOTÓ: VASS ATTILA

Megér egy mosolyt

A Nyilas
utolsó fokain
haladó Vénusz–Jupiter-
konjunkció miatt ön kiegyensúlyozott,
barátkozó hangulatában van, szívesen
mozdul ki otthonról szórakozni.
Mostanában
ön körül
harmonikus a
szakmai és a
magánélet is, itt az idő a jövőbe mutató
tervek készítésére. Kiegyensúlyozott,
összeszedett és józanul gondolkodik.

www.haon.hu
További képek
és videók

Sok nehézsége támadhat
kapcsolataiban, sőt munkájával kapcsolatosan is adódhatnak
mostanában problémák, hol az egyiket
hanyagolta el, hol a másikat…

FOTÓ: VASS ATTILA

Tia kedvence a narancs

Tia miskolci diáklány. Kirobbanó formában érzi magát, teli
energiával. Sok gyümölccsel tuningolta fel vitaminkészletét,
de nagyon várja a tél slágergyümölcsét, a narancsot. Fotó. KI

Jókor érkeztek a tűzoltók
Baleset
történt
pénteken
reggel
Hajdúszoboszlónál, a 4-es
főúton: teherautó borult az
oldalára, és fának csapódott.
A baleset helyszínére harmadik autóként a püspökladányi katasztrófavédelmi
kirendeltség öt munkatársa
érkezett, akik Debrecenbe
tartottak egy továbbképzésre. A műszaki biztonsági
HAJDÚSZOBOSZLÓ.

Halak az ünnepekre
A tél közeledtével ismét lehalászták a Hortobágyi Halastavakat. A 2500 hektár termelőfelületről mintegy 1500 tonna
hal várható, melynek 80 százaléka ponty. Képünk a Hortobágy–Szásztelek melletti tónál készült. 
FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Szép napra
számíthat,
egy érdekes
programon
vehetnek részt a párjával. Ma szívesen
tanul új dolgokat.

A társkapcsolati tengelyén
élessé vált
a Mars és az
Uránusz közötti szembenállás. Ha friss
a kapcsolata, akkor elképzelhető, hogy
most a szakítás mellett dönt.

DEBRECEN.

letta játékokból, patinás kardokból, képeslapokból porcelánokból, festményekből és
képeslapokból is. Az év utolsó
régiségvására december 8-án
lesz. Akkor már a karácsonyfa
alá szánt ajándékokra is lehet
gondolni kilátogatáskor.  VA

Az Uránusz–
Marsszembenállás
az ön munka
körülményeit helyezi fókuszba ma.
Rengeteget képes dolgozni, de a feszült
körülményeket nem tolerálja tovább.

Ma ön rengeteg pénzt fog
szerezni, lehet,
hogy csak
kölcsön formájában. Befektetés vagy
inkább lakásvásárlás céljából szeretne
egy komolyabb összeghez jutni.

A kínálat a kupakoktól
a szekrényekig is lélegzetelállító volt a tavaszias, kék ég alatt.

zett régiségvásároknak van a
legkiválóbb atmoszférájuk.
A mostani felhozatalban
ezúttal is minden volt a kártyanaptártól az antik bútorokig, és természetesen a retró
holmik gyűjtőinek sem kell
csalódniuk. Bőséges volt a pa-

Nyugtalan,
ingerült
természetén
képtelen uralkodni, heves kirohanásokra ragadtatja
el magát, különösen azokkal szemben,
akikkel együtt él.

A mai napot
szeretteivel
tölti, rengeteg
energiája lesz
és csak kevés önfegyelme, leginkább
csak szórakozni vágyik; úgy dönt, néha
mindenkinek jár egy kis pihenő.

A skót táviratot akar feladni:
– Szeretnék küldeni egy táviratot a barátomnak, amelyben értesítem, hogy
holnap érkezem. Mennyibe kerülne ez?
– 20 penny szavanként, az aláírás ingyenes.
– Rendben! Írja akkor, hogy:
„Üdvözlettel. Aláírás: Barátod-Joe-holnap-este-8-kor-érkezik.”
További viccek humor.haon.hu

Máté László rendező is a szabadtéri vásározás híve

Hajlamos lesz
ingerült és
türelmetlen
kirohanásokra
mindennel és mindenkivel szemben,
ha korlátozva érzi magát. De az is lehet,
hogy mások fognak önnek támadni.

Munka szempontjából
nem kezdődik
jól önnek sem
ez a hétfő, főnöke is beleköt a munkájába, és úgy érzi, valamelyik kollégája is
hátráltatni szeretné.

Régiségek, tömeg és jó idő
Kedvükre nézelődhettek, vásárolhattak, akik a
tavasziasan enyhe és verőfényes vasárnap délelőtt kilátogattak a debreceni Kishegyesi
úti régiségvásárba.
Az időjárás az áprilisi tavaszt idézte, és bámulatos
kínálat örvendeztette meg az
érdeklődőeket a kék ég alatt.
Máté László főszervező is elégedetten nyilatkozott a Naplónak a hangulatról és a részvételről. Beszélt arról is, hogy
némelyek azt szorgalmazzák,
hogy zárt helyen legyen a bolhapiac. A vasárnapi időjárás
is azonban azt tanúsítja, hogy
a szabad ég alatt megrende-

Horoszkóp

tiszt és a humán szolgálat
munkatársa azonnal a sérült
teherautó-vezető segítségére sietett, s ezzel egy időben
a kirendeltség iparbiztonsági felügyelője hívta a 112-es
segélyhívó
telefonszámot.
Bár a tisztek nem látnak el
készenléti szolgálatot, szakszerűen be tudtak avatkozni
a segítségnyújtásban. A bajbajutott sofőrt kimentették a

járműből, majd a teherautón
elvégezték a feszültségmentesítést. A hajdúszoboszlói
hivatásos tűzoltók, a rendőrség és a mentőszolgálat is perceken belül kiért, és átvették
a kárfelszámolást.
A sérültet a mentőszolgálat
kórházba szállította – tájékoztatott Papp-Kunkli Nóra hadnagy, a katasztrófavédelem
hajdú-bihari szóvivője.  HBN

Az ön uralkodó planétája,
a Neptunusz
alkot egy gyönyörű trigont a Holddal és a Merkúrral.
Elképzelhető egy teljes irányváltás.
Mindez újfajta szabadságérzetet ad.

Orvul vadásztak
Lőszerrel, lőfegyverrel visszaélés, orvvadászat
bűntettében, lopás vétség kísérletében mondott ki bűnösnek két vádlottat a Debreceni
Járásbíróság 2018. november
8-án. Az elsőrendű vádlottat
2 év 6 hónap fegyházbüntetésre, a másodrendűt 1 év 6
hónap börtönre (3 év próbaidőre felfüggesztve) ítélte. Az
ügyészség súlyosításért, az
elsőrendű vádlott és védője
enyhítésért fellebbezett.
A Debreceni Törvényszéken csütörtökön délelőtt lesz
a másodfokú tárgyalás. A bírósági tényállás szerint a vádlottak (apa és fia) 2016-ban a
Zsibogóban vettek hangtompítós, távcsöves lőfegyvert és
100 lőszert. Ezekkel a Fancsikai II. tónál két őzsutát ejtettek el az illetékes vadásztársaság területén. 
HBN
DEBRECEN.

