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MAKÓ. Az egészségügyi sze
mélyzet körében kimutatott
k a n y a r ó m e g b e t e g e d é s e k
miatt zárlatot rendeltek el a
makói kórház fekvőbetegeket
ellátó osztályain és sürgős
ségi részlegein –  jelentette
be a  helyszínen a  Csongrád
Megyei Kormányhivatal Né
pegészségügyi Főosztályá
nak vezetője szombaton. A
kórház tíz munkatársánál
jelentkeztek kanyaró meg
betegedésre utaló tünetek,
közülük ötnél már laboratóri

umi vizsgálatok is igazolták a
fertőzést.

Ellenőrizni kell a  Románi
ával határos megyékben az
egészségügyi dolgozók ka
nyarófertőzés ellen is védett
séget biztosító oltásának do
kumentációját, azokat pedig,
akik nem kaptak második ol
tást, be kell oltani – közölte az
Országos Tisztifőorvosi Hiva
tal szombaton. Romániában
2016 eleje óta 3109 kanyarós
megbetegedést diagnoszti
záltak. MTI

Kanyaró miatt zárlat
van a makói kórházban

Figyelemfelhívó céllal gyalogoltak
FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Az egészséges
vesékért sétáltak
DEBRECEN. Egyetemi hallga
tók, vesebetegek és a  Deb
receni Sportcentrum neves
sportolói vettek részt vasár
nap a vese világnapján tartott
sétán. A  Nagytemplomtól
indultak, az úti cél a  klinika
volt, ahol a  témáról szóló la
kossági fórumot, a  dialízis
centrumban pedig nyílt napot
tartottak. HBN

Jason Morgannek ki kell találnia
valamit FOTÓ: D.I.

A folytatásért
harcolhatnak
JÉGKORONG. A  negyedik mér
kőzéshez érkezik hétfőn a
Debreceni Hoki Klub–MAC
Budapest MOL Liga elődöntő.
Az egyik fél négy győzelméig
tartó párviadal állása 3–0 a fő
városiak javára, így a  cívisek
csakis akkor tudják életben
tartani a  reményt a folytatás
ra, ha hétfőn győznek. /9. HBN
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Hírek. A régió és a világ hírei minden
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Megye. További megyei
híreket olvashat portá-
lunkon.

A megyei statisztika
„csak” néhány száz
esetet ismer, de a valós
szám jóval több lehet.
HAJDÚ-BIHAR. Egyetlen po
fon elcsattanása elég ahhoz,
hogy családon belüli erő

szakról beszéljünk, de mire
a rendőrséghez kerül egy
ügy, rendszerint már komoly
bántalmazások történnek. A
statisztikai adatokat nézve a
tavalyi évben 11 ezer bűncse
lekmény vált ismertté a me
gyében, de ezek közül csak

473 eset hozható kapcsolat
ba családon belüli erőszak
kal, ezek 60 százaléka testi
sértés és több, mint 350 eset
ben nő a  bántalmazott sze
mélye –  erről dr. Juhász Zol
tán alezredes, a HajdúBihar
Megyei Rendőrfőkapitány

ság Bűnmegelőzési Osztály
vezetője beszélt a Naplónak.
A szakember szerint azon
ban nagy a látencia és sokkal
több családon belüli bán
talmazás történhetett, mint
amit a számok mutatnak. /3.

HBN–SZM

Családon belül: csak
ritkán derül ki a verés

Végre gólok, végre győzelem!
Megszakította a 2016 november 5-e óta tartó góltalanságát a DVSC labdarúgócsapata a bajnokságban, az ötmérkőzéses gól-
csendet a Diósgyőr ellen törte meg a Loki, ami végül győzelemhez vezetett. A Debrecen 3–0-ra nyerte a keleti rangadót szom-
baton a Nagyerdei Stadionban, képünkön az első találat szerzőjét, Osváth Attilát ünneplik a társak. /9. FOTÓ: DERENC SÉN YI IST VÁN

Az Idegenvezetők Klub-
jának elnöke szerint
nincs jó helyzetben a
szakma.
DEBRECEN. Körülbelül 70en,
80an vettek részt az idegen
vezetők világnapja alkalmá
ból tartott idegenvezetésen
szombat délelőtt Debrecen
ben. Az érdeklődők előbb a
Széchenyi utca elején találha

tó Református Kistemplom
ról, aztán a Miklós utcai Evan
gélikus templomról, végül a
szintén református Kossuth
utcai Verestemplomról tud
hattak meg sok hasznos dol
got. (Idén a  reformáció 500
éves évfordulója alkalmából
választottak két református
helyszínt.)

Tóth Pál, az Idegenvezetők
Klubjának elnöke, a  rendez

vény egyik szervezője a  túra
előtt lapunknak elmondta:
a programmal elsősorban az
idegenvezetők értékközve
títő munkájának fontossá
gára igyekeznek a  figyelmet
felhívni és az idegenvezetői
szakmát is népszerűsítik. –
Az idegenvezetés ma koránt
sincs olyan jó helyzetben
mint ahogy sokan hirdetik –
állította a szakember. /6. HBN

„Kevés az igényes turista”

Látássérülteket
és gyerekeket
segítenek

A Rotary Klub Debrecen XXI.
Jótékonysági bálját rendezte
meg szombaton este a Köl-
csey Központban. Az össze-
gyűjtött pénz egy részét arra
fordítják, hogy a Kossuth téren
egy olyan speciális dombor-
művet állítsanak fel, melyet
tapogatva a látássérültek
teljesebb képet kaphatnak a
belvárosról. Az összeg másik
részét a „Gift of Life” program-
nak adományozzák, mely szív-
beteg gyermekek életmentő
műtéteit finanszírozza.

FOTÓ: DERENC SÉN YI IST VÁN

Nem ment az újvárosiaknak (kék-
ben) FOTÓ: D.I.

Az egri kézisek
örülhettek
KÉZILABDA. Nem tudott élni
a hazai pálya adta előnyök
kel, így vereséggel zárt a
Balmazújváros férfi kézilab
dacsapata az Eger ellen. A
vendégek lényegében végig
vezetve, 17–9es félidőt köve
tően 32–26ra nyertek. /10. HBN

A Verestemplomot is bemutatták
az érdeklődőknek FOTÓ: D.I.

Tilalom idején
tüzeltek
HAJDÚ-BIHAR. Hiába van pén
tek óta érvényben országos
tűzgyújtási tilalom, sokan
nem vesznek erről tudomást.
A katasztrófavédelem szóvi
vője arról tájékoztatta lapun
kat, hogy megyénk tűzoltói
vasárnap 19 eseményhez vo
nultak ki, melyek nagy része
avartűz volt. Így például avar
és gaz égett Püspökladány és
Báránd között, valamint Ná
dudvaron, a  Kocsordi utcán.
Mindkét helyen vízsugárral
és kéziszerszámokkal oltot
tak. Hajdúböszörményben,
a Martinovics utcában kerti
hulladékot égettek. Hasonló
eset történt ugyancsak Haj
dúböszörményben, a  Csatári
utcában, ahol valaki szemetet
gyújtott meg, ott a  tűzoltók
beavatkozására volt szükség.

Hajdúnánáson bejelzett a
szénmonoxid érzékelő egy
idős házaspár családi házá
ban, a  nyílt égésterű fali ka
zán mellett. A nő rosszullétre
panaszkodott, de a  tűzoltók
nem mértek veszélyes gáz
koncentrációt; ennek ellené
re értesítették a gázszolgálta
tót és a mentőket. HBN
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