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Élveznék a bizalmunkat 2. oldal
Szupernagyik 4. oldal
A dorogi édesburgonya 6. oldal
A nagy varázsló 8. oldal
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Klímakutatás
izotópokkal
DEBRECEN. Az elmúlt harminc
év legnagyobb fejlesztése
előtt áll az Atomki egy két-
milliárd forintos uniós támo-
gatás révén: az Izotóp Klima-
tológiai és Környezetkutató
(IKER) központ létrejöttével,
annak keretében világszínvo-
nalú műszerek beszerzésével
stratégiailag is megerősíti az
ezen területen végzett tu-
dományos tevékenységét. A
projekt –  melynek megvaló-
sításához 11 további kutatóra
is szükség lesz – a nemzetkö-
zi együttműködést is segíti,
szakmai vezetője dr. Timo-
thy Jull, az Arizona Egyetem
munkatársa. /4. HBN

„Szórjuk” a
lapot Biharba!
BERETTYÓÚJFALU. Ma jóval
több Napló érkezik Berety-
tyóújfaluba és környékére.
Így többen is megtudhatják,
hogy az újfalui önkormány-
zat milyen beruházással
csökkentené a  közvilágítás
költségeit, miért van új neve
az utcáknak Bakonszegen, és
milyen hagyományokat őriz-
nek Furtán. /5. HBN

Mészáros Norbert
FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Loki: „kötelező”
győzelem lenne
DEBRECEN. A  kiesés elleni harc
szempontjából kulcsfontos-
ságú találkozó vár a  Lokira
szombaton a  Nagyerdei Sta-
dionban. Mészáros Norberték
azzal a Diósgyőri VTK-val ját-
szanak, amely szintén a  „ve-
szélyzónában” van. /9. HBN
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Hírek. A régió és a világ hírei.
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Megyénkből. További
hajdú-bihari híreket olvas-
hat portálunkon.

A gazdaságot megerő-
sítő magyar modellnek
vannak követői Európá-
ban.
DEBRECEN. Magyarország a
görögöknél is rosszabb hely-
zetben volt 2010-ben. Akkor

az új kormány merész dön-
tést hozott: visszafizeti az
IMF-kölcsönt, és saját erőből
talpra állítja a  gazdaságot.
Az idő bizonyította: nem volt
rossz ötlet, ma már Európá-
ban négy-öt ország utánozza
hazánkat. Látható: műkö-

dik a  magyar modell, azaz
egyidőben lehet csökkenteni
az államadósságot, dinami-
zálni a gazdaságot, növelni az
életszínvonalat és apasztani
a munkanélküliséget –  erről
is beszélt Szabó László kül-
gazdasági és külügyminisz-

ter-helyettes a Napló TOP 100
klubjának pénteki, a Hotel Di-
vinusban tartott összejövete-
lén. A Teva korábbi vezetője a
Brexitről is beszélt; úgy véli,
a kitűzött két év alatt való-
színűleg nem lehet véghez
vinni. /3. HBN

A Brexitről és a magyar
modellről üzleti körben

Megoldották a házi feladatot
Gólgazdag mérkőzésen, 33–29-re diadalmaskodott a DVSC-TVP a Budaörs elleni bajnokin péntek este a Hódosban. A meccs
egyik legjobbja Horváth-Pásztor Bettina volt, aki bravúrok sokaságát mutatta be a hazai kapuban. /9. FOTÓ: DERENC SÉN YI IST VÁN

Vesevédő séta
sportolókkal
DEBRECEN. Összefüggés van
a vesebetegségek és az elhí-
zás között! Ez az egyik fon-
tos üzenete a  Debrecenben
vasárnap, március 5-én zajló
vese világnapi rendezvé-
nyeknek. A  jelmondat pedig:
Mozgásban a  vese egészsé-
géért! Ennek szellemében
minden érdeklődőt várnak a
szervezők 9  órakor a  Nagy-
templomtól induló sétához,
melyen egyetemi hallgatók,
vesebetegek és a  Debreceni
Sportcentrum neves sporto-
lói vesznek részt. Az úti cél
a Debreceni Egyetem, ahol a
klinikai központban lakossági
fórum, a  dialíziscentrumban
pedig nyílt nap lesz. HBN

Debreceni haszongépjármű
szakszerviz keres

KAMION-
SZERELŐ

Jelentkezés: 30/903-3072

munkatársat
kiemelt bérezéssel.

181 új munkahely léte-
sül az európai jelentő-
ségű fejlesztéssel.
DEBRECEN. Ahogy arról koráb-
ban már hírt adtunk, több
mint tizenkétmilliárd forintos
beruházást hajt végre a cívis-
városban a hajdúsági kötődé-
sű Alföldi Tej. A debreceni tej-
ipar új korszakának kezdetét
is jelenthető fejlesztés amel-
lett, hogy 181 új munkahelyet
is eredményez, a  cég vezető-
inek reményei szerint éves
szinten akár 10-12 milliárdos
többletbevételt is előidéz
majd. A  projektet a  város a
beruházásösztönzési alapból
minden egyes új munkahely
után 663 ezer forinttal, azaz

összesen 120 millió forinttal
támogatja, emellett egy éven
belül felújítja a Köntösgát sort
és a cég telephelye előtti par-
kolót is. /3. HBN

Új korszak kezdődhet
a debreceni tejiparban

Papp László polgármester és
Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Kft.
ügyvezető igazgatója FOTÓ: M. P.

Emberi hibára
vezetik vissza
RÓMA. A veronai autópá-
lya-rendőrség szerint semmi
nem utal műszaki hibára, a
magyar busz januári tragédi-
áját emberi tévedés okozta.
Értékelésük azokat a  feltéte-
lezéseket erősíti meg, hogy
a szerencsétlenséget a  sofőr
hirtelen rosszulléte vagy elal-
vása eredményezte. /2. MTI
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FFÉSÉÉÉSSZZEEKK
II. CÍVIS

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

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

Jelentkezzen
kiállítónak a régió egyik
legnagyobb építőipari
szakkiállítására!

Amit nyújtunk:
➡ 3 megyés intenzív

médiakampány
➡ megbízható,

korrekt szervezői háttér
➡ korrekt árak
➡ igényes kiállítói helyszín
➡ ingyenes parkolás
➡ személyes ügyintézés

Építőipari és lakberendezési

KIÁLLÍTÁS
2017. május 20–21.
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A rendezvény
szakmai támogatója az

KÖLCSEY
KÖZPONT

ÚJ HELYSZÍN:

Téltemető
Teljes pompájában virít a
téltemető a Nagyerdőn.
Nem volt hiábavaló az
elmúlt években a gondos-
kodás, a szakembereknek
köszönhetően már újabb
helyeken is megjelent ez a
védett kis virág, melynek
magját a hangyák viszik
szerte. FOTÓ: MOLNÁR PÉ TER

A G O R A
Lakástextil

Debrecen, Petőfi tér 7. Telefon: 06-52/319-104
Nyitva: H–P.: 9–17.30-ig, Sz.: 9–13-ig

www.agora-tex.hu

AGORA FÜGGÖNY-
ÉS LAKÁSTEXTIL ÁRUHÁZ

FÜGGÖNYVÁSÁR!
Készleten lévő függönyök akár

kedvezménnyel!*

Egyedi függönytervezés
Több ezer mintából választhat

30-50-70%
INGYEN VARRÁS**

*Érvényes
Márc. 1.–31-ig
hűségkártyával.

30-50-70%
árengedmény

**A részletekről érdeklődjön
az üzletekben.
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