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Jó tudni a hegyekben 4. oldal
Zöldre van a, zöldre van a… 7. oldal
Öttel verték a Szentest 11. oldal
Kütyü, strandlopás ellen 14. oldal
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Magyarországon min-
den tizedik ember
veseproblémával küzd.
DEBRECEN. Évente több mint
félmillió vesebeteg szorul
gondozásra, közülük 6500
krónikus veseelégtelenség-
ben szenvedő életben mara-
dását szolgálja a  dialíziske-
zelés –  derült ki a  Debreceni
Egyetem Klinikai Központjá-
ban vasárnap délelőtt, ahol
a vese világnapja alkalmából
lakossági fórumot és nyílt na-
pot tartottak.

Az előbbin elhangzott: a
krónikus vesebetegség kiala-

kulásának a  népbetegségnek
számító magas vérnyomás, a
cukorbetegség, az elhízás és
az időskori érelmeszesedés
a leggyakoribb oka. Dr. Má-
tyus János, a  Nephrologiai
Tanszék egyetemi docense
ezért azt ajánlotta, hogy el-
lenőriztessük rendszeresen
a vérnyomásunkat és a  vér-
cukorszintünket, mozogjunk
minél többet, vigyázzunk
a testsúlyunkra, étkezzünk
egészségesen, csökkentsük a
sófogyasztást, a túlzott fehér-
jebevitelt, kerüljük a  felesle-
ges gyógyszerfogyasztást és a
dohányzást. /3. HBN

Az egészséges életmód
a vesének is jót tesz

A tócóskerti emlékműnél
FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Holló Lászlóra
emlékeztek
DEBRECEN. Születésnapján,
vasárnap megkoszorúzták
Holló László Munkácsy- és
Kossuth-díjas festőművész
domborművét a  tócóskerti
Holló László Emlékmúzeum
kertjében. Holló László özve-
gye dr. Ujváry Zoltán néprajz-
tudóssal közösen ma is ápol-
ja, őrzi a művész hagyatékát.

HBN

Fejlesztések,
amikre hajtanak
KABA. Szeretnénk valamilyen
feldolgozóüzemet csinál-
ni a  termelők bevonásával,
rendkívül fontos lenne egy
új konyha építése, illetve
a központi iskolánk ener-
gia-korszerűsítésében is gon-
dolkodunk – említette a Nap-
lónak adott interjújában Szegi
Emma, Kaba polgármestere,
aki a hulladékkezelés moder-
nizálásáról is beszélt. /5. HBN

A vasárnapi díjkiosztó gálakoncer-
ten FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Ifjú zenészek
versenyeztek
DEBRECEN. Tizenharmadik
alkalommal rendezte meg
a Debreceni Egyetem Zene-
művészeti Kara az Országos
Dohnányi Ernő Kamarazene
Találkozót és Versenyt a  ze-
neművészeti felsőoktatásban
tanuló hallgatók számára. A
vasárnap zárult rendezvény-
re vonós, illetve vonós-zon-
gorás kamarazene-csoportok
jelentkezhettek. HBN

LXXIII. ÉVFOLYAM, 56. SZÁM, ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 100 FT

…úgy ku-
tattam

a titkot, hogy
tanulni is lehet
belőle.
KOMISZÁR JÁNOS
6. OLDAL

Dakota
Johnson,

zűrös jele-
netekben

16. OLDAL
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Ivóvízellátás a világon
2010 végén a Föld lakosságának
89 százaléka − mintegy 6,1 milliárd
ember − jutott hozzá tiszta ivóvízhez.
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tiszta ivóvízhez nem jutók aránya
tiszta ivóvízhez jutók aránya

76%

79%

83%

86%

89%

92%

24%

21%

17%

14%

11

8

Amelyik település nem
akar nagyot álmodni,
az akár ki is jöhet az
éves költségvetéséből.
HAJDÚ-BIHAR. Egy éve még
nagyítóval kellett olyan pol-
gármestereket keresni, akik

azt állították volna, hogy
a feladatalapú finanszíro-
zás mellett is ki lehet hozni
mondjuk nullára a  büdzsét,
napjainkra azonban kiderült,
hogy semmi sem lehetetlen.
Még ez sem. Igaz, a spórolás-
nak a  legtöbb településen

ára van (amit az egyik hely-
ről elvesznek, az a  másikról
hiányzik, de nagyon), mégis
kénytelenek rigorózusan gaz-
dálkodni, hiszen a  hiányos
költségvetésnek már a  terve-
zését is törvény tiltja. Koráb-
ban sokan legyintettek erre,

mondván, a papír mindent el-
bír, aztán ők is jobbnak látták
beállni a sorba.

Azt viszont nehezen vise-
lik, ha a  helyiadó-bevételeik
növekedésére hivatkozva
csökkentik az állami juttatá-
saikat. /3. HBN-PA

„Szoros emberfogás”
a gazdálkodás terén

A Hattyúk tavát hozták Debrecenbe
Csajkovszkij balettjével vendégszerepelt vasárnap a Csokonai Színházban a világjáró Royal Russian Ballet társulata két elő
adással is, mostani magyarországi fellépéssorozatának zárásaképp. FOTÓ: DERENC SÉN YI IST VÁN

Ha szükséges,
készek lezárni
BUDAPEST. – Magyarország
kész a  kerítés építésére a
magyar–román határon,
amennyiben a migrációs
helyzet szükségessé teszi – je-
lentette be szombaton Bakon-
di György miniszterelnöki
főtanácsadó. Egyúttal hang-
súlyozta: szerdán nem dönt
a kormány a  magyar–román
határ lezárásáról, csupán a
védelem megerősítésről, el-
sősorban a  magyar–szerb ha-
társzakaszon.

A romániai határt akkor
zárják majd le, ha a  nemzet-
biztonsági információk alap-
ján szükségét látják. MTI

„Góleső” hullott
a Nagyerdőre

A csapatkapitány Szakály
Péter bombagóljának is
köszönhetően magabiztos,
4–2es győzelmet aratott a
DVSCTEVA a Puskás Aka
démia ellen az OTP Bank
Ligában, és ezzel a bajnoki
dobogó második fokára
lépett föl. /9.

FOTÓ: DERENC SÉN YI IST VÁN

DEBRECEN. Autójával kisebb
„ámokfutást” rendezett egy
erősen ittas férfi szombat este
a Biczó István-kertben. Előbb

a Barackos utcában nekiment
egy kerítésnek, majd az Iza-
bella utcában egy lakóház fa-
lának csapódott. /3. HBN

Ittasan a falnak rohant

Debreceniek
tízezrei írták alá
BUDAPEST. Szombatra kon-
ferenciára hívják össze a  fő-
városba azoknak a  települé-
seknek a  vezetőit, amelyek
kiálltak a  kormány migráci-
ós politikája mellett. Papp
László polgármester ez alka-
lomból elmondta: több mint
42 ezer debreceni írta alá a
témában készült petíciót. MTI

ÉSZEKFÉFÉFÉSZEKSZEK
CÍVIS

Érdeklődni a civisfeszek@russmedia.hu
e-mail-címen, illetve értékesítő kollégáinknál az alábbi elérhetőségeken:

Balogh-Elekes Renáta +36-20-417-5641
Csengeri Imre +36-20-262-4557
Keserű Krisztina +36-20-513-3109

Mátyás-Sipos Beatrix +36-20-290-5139
Seres Krisztina +36-20-485-5073
Várady Ágnes +36-70-455-1728

Jelentkezzen
kiállítónak a régió egyik
legnagyobb építőipari
szakkiállítására!

Amit nyújtunk:
➡ 4 megyés intenzív

médiakampány

➡ megbízható,
korrekt szervezői háttér

➡ korrekt árak

➡ igényes kiállítói helyszín

➡ ingyenes parkolás

➡ személyes ügyintézés

Építőipari és lakberendezési

KIÁLLÍTÁS
2016. május 21–22. DEBRECEN – HALL
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árak április
1-jéig!

nk:

háttér

Ingyenesbelépő!

zín

HAJDÚ-BIHARI

www.naplo.hu

8333
44

24

AJÁNDÉK! A stand díjának 70 százaléka lehirdethető a Hajdú-bihari Naplóban!

Megérkezett
a 2016-os

legújabb tavaszi
kollekciónk,

többek között
gyönyörű

női-férfi
ballonkabátok,

széldzsekik
széles

választéka!
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