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REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euro: 329,98 +0,53

USAdollár: 294,81 -1,93

Svájci frank: 304,24 +0,42

Angol font: 387,50 +1,00

Román lej: 69,08 +0,15

Ukrán hrivnya: 12,42 -0,08

Horvát kuna: 44,18 -0,06

Lengyel zloty: 77,79 +0,41

Devizaárfolyam
(2020. 01. 06.)
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patagyőzött
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nek
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A tartalomból
Változik a szakképzés 3. oldal
Debreceni évfordulók 4. oldal
Operettest 6. oldal
Visszatekintő 11. oldal

Csapatként
nyerték meg
KÉZILABDA. – Azt hiszem, a csa-
patunk erejét mutatja, hogy a
hátrányunk tudatában sem
estünk szét, hanem küzdöt-
tünk, felálltunk és fordítot-
tunk, ezt a derbit csapatként
nyertük meg – mondta Arany
Rebeka, a DVSC szélsője, aki
hétvégén a csapatával 31–30-
ra legyőzte török ellenfelét
az EHF-kupa csoportkörének
nyitányán. /9. HBN

Arany Rebeka FOTÓ: N. S./D. CS.

Sokszínűen
azúj évbe!

Újévköszöntőt tartott a
Debreceni Nyugdíjas Klub
az AnzX zenekarműsorával
tegnap a Debreceni Műve-
lődési Központ Belvárosi
Közösségi Házában. Az év-
nyitóműsoron vendéges-
kedő cívisvárosi zenekar
rock-, sláger-, saját zenei,
zenés verses, gyermek- és
családi műsorai a névvá-
lasztáshoz illő sokfélesé-
get erősítik. Nem volt ez
másképp a hangulatos
újévköszöntő ünnepségen
sem. FOTÓ: KISS ANNAMARIE

Jeles kerek évfordulók
nyomába eredtünk
HAJDÚ-BIHAR. Szeretünk kuta-
kodni amúltban, főleg abban,
ami lakóhelyünket érinti.
Erre vállalkoztunk, mégpedig
a kerek évfordulók apropó-
ján. Sok jubileum lesz ebben
az évben Hajdú-Biharban, és
ezek közül szemezgettünk a
Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár gyűjtése alapján.
Innen tudjuk, hogy 1910.

március 1-jén született Bakó
Sándor későbbi bojti főispán,
országgyűlési képviselő. Het-

ven esztendeje, 1950.március
16-án Bihar és Hajdú megyék
összevonásával kialakult Haj-
dú-Bihar megye. 1950. május
15-én megszűnt a Sárréti já-
rás. Községei közül Báránd,
Biharnagybajom, Sárrétudva-
ri és Szerep a Püspökladányi,
Bihartorda, Dancsháza, Nagy-
rábé és Sáp a Berettyóújfalui
járáshoz került. Ezzel egy
időben Hajdúszovátot a Püs-
pökladányi járásból a derecs-
keihez csatolták. /5. HBN

Évek munkája pilótává válni
A cívisvárosban kita-
nulható, milyen is a
vezetés a fellegekben.
DEBRECEN. Pilótaképző központ
létrehozásáról írt alá szándék-
nyilatkozatot az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
és a norvégiai központú Pilot
Flight Academy pilótaképző
akadémia tavaly. Utánaérdek-
lődtünk, hogy Debrecenben az

elmúlt években indult pilóta-
képzés iránt milyen az érdek-
lődés. – Amit Palkovics László
miniszter úr aláírt a norvégok-
kal az egy olyan képzőközpont,
ahol kereskedelmi pilóta szak-
szolgálati engedélyt tudnak
szerezni a fiatalok kétmotoros
repülőgépre, de a hallgatók ott
nem kapnak egyetemi diplo-
mát. Ott kapnak egy repülési
jogosítványt, ami arra jogosít,

hogy bármilyen légitársaságnál
egy típusképzést elkezdhetnek
–mondta Győri Gyula, a Debre-
ceni Egyetem Műszaki Kar Re-
pülőmérnöki Kihelyezett Tan-
székének vezetője. – Ahhoz,
hogy valaki légitársasági pilóta
legyen, el kell kezdeni kisgépen
repülni tanulni, majd egy ma-
gán szakszolgálati engedélyt
szerezni, s ezután még számos
képzés szükséges. /6. ND

Vízkereszt: az isteni
ajándékot ünnepelték

Vízszenteléssel egybe-
kötött ünnepi szentmi-
sét mutatott be Palánki
Ferenc és Bosák Nándor
megyés püspök.

DEBRECEN. A debrecen–nyír-
egyházi megyés püspök
vízkereszt alkalmából hívta
össze a katolikus híveket ja-
nuár 6-án este a Szent An-
na-székesegyházba. Palán-
ki Ferenc elmondta, Urunk

megjelenésének ünnepe az
Istent keresők és az őt meg-
találóknak az ünnepe is. Úgy
fogalmazott, ezt a vizet annak
emlékére szenteljük, hogy az
Isten fia a Jordán folyóban
megkeresztelkedett. Miköz-
benmagunkra hintjük a szen-
telt vizet, kérjük Istent, hogy
tisztítson meg minket bűne-
inktől, és erősítsen meg ben-
nünket a hűségben –mutatott
rá. A vízszentelést követően
Bosák Nándor nyugalmazott

debrecen–nyíregyházi me-
gyés püspök is köszöntötte a
híveket. – Ma az Úr Jézus be-
mutatkozásának ünnepe van,
ez a karácsonyi ünnepkör
második csúcspontja. Azt a
titkot, azt az isteni ajándékot
ünnepeljük, amely meghozta
az üdvösségünket: hogy az
ige testté lett és közöttünk
lakozott. Amikor évről évre
megünnepeljük az Úr Jézus
születésének misztériumát,
újra és újra elhangzik a világ-

ban számunkra is ez a felszó-
lítás, ez az ajándék – világított
a vízkereszt ünnepének lé-
nyegére Bosák Nádor.
Az Úr megjelenése néven is

ismert katolikus ünnep egy-
ben a házszentelések idősza-
kának kezdete is, így a mise
végén a hívek otthonaikba
is vihettek a szentelt vízből,
hogy feltöltsék a házi szen-
teltvíztartójukat, és imádság
kíséretében meghintsék vele
otthonukat. SZD

Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi megyés püspök a szertartáson FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Rögtön tudta,
igazi társa lesz
DEBRECEN. Csiszár Tamás
tizenöt éve látássérült.
Nemrég felkereste őt egy
kutyakiképző központ, és
felajánlották, ha a neki szánt
feladatoknak eleget tesz, ak-
kor egy vakvezető kutyával
térhet haza. „Amikormeglát-
tam Riót, a labrador retriever
kutyust, abban a pillanatban
tudtam, igazi társak leszünk”
– mondta a fiatalember a
Naplónak. /12. NE

Csaknem 15 ezer
véradó volt
DEBRECEN. Tavaly összesen
14 ezer 372 fő jelent meg vér-
adáson Hajdú-Biharban. Mint
azt Szatmári Margit, a megyei
véradószervező koordiná-
tora elmondta, a karácsonyi
időszakban a hatnapos mun-
kaszünet feladta a leckét a
megyei szervezetnek; a vér
egyik alkotóeleme, a trom-
bocita ugyanis csak 5 napig
tartható el, éppen ezért ilyen-
kor elengedhetetlen a véradás
szervezése. /8. PTZ

Csiszár Tamás FOTÓ: MA

Mészáros RékaMészáros Réka
Perkáta

Tudjon meg többet
Rékáról a 3. oldalon.

További képek és értékelés:

Győri Gyula FOTÓ: K. A.

Zsúfoltság
a menhelyen
DEBRECEN. 157 férőhelyen
több mint 200 kutya oszto-
zik ezekben a napokban az
Együtt az Állatokért Állatvé-
dő Egyesület debreceni men-
helyén. A zsúfoltság egyik
oka, hogy szilveszterkor a
hangos tűzijátékoktól, petár-
dáktól sok kutya ijedtében vi-
lággáment. Szerencsére nagy
részüknek már van csipje,
ugyanakkor probléma, hogy
egyes kutyákba ugyan beül-
tették azt, de az állatorvosok
a benne lévő adatokat nem
regisztrálták a központi nyil-
vántartóba. /4. OCS
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