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LXIX. ÉVFOLYAM, 181. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 88 FT

Hőségriadó!
HAJDÚ-BIHARI

Ma TV Plusz
magazinnal.

FÜGGETLEN NAPILAP

Kis helyen igazi mentőöv
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Van, ahol a közmunka
nélkül szinte minden
munkaképes felnőtt
állástalan lenne.

Sok napsütés,
igazi strandidő, kánikula
várható.

35°C

dasági terményeket. Ez derült
ki a félidejükhöz érkezett idei
Startmunka
mintaprogramokról a megyei összeállításunk készítése közben.
Abban valamennyi település polgármestere vagy jegyzője egyetértett, hogy jelenleg – főleg a kistelepüléseken
– szinte csak ez az egyetlen
foglalkoztatási forma a munkanélküliség megszünteté-

Általában az
önkormányzati utakat, járdákat takarítják, a belvízcsatorna-hálózatot tisztítják, de
akadnak helyek, ahol saját
szükségletre termelnek zöldséget, illetve egyéb mezőgaz-

HAJDÚ-BIHAR.

REGGEL

DÉLBEN

ESTE

sére. Akad olyan hely, ahol e
nélkül szinte minden munkára fogható felnőtt állástalan
lenne, még ha a statisztika
alacsonyabb számokat tartalmaz is, mert csak a regisztrált
munkanélküliekkel számol,
holott sokan már nincsenek a
rendszerben.
Valamennyien a folytatásban bíznak, és remélik, még
bővül az a keret, amit ilyen

célra fel lehet használni, mert
munka lenne bőven. Azt is
többen megjegyezték: jó,
hogy nem a 22 800 forintos
segélyt kapják, de akadnak
olyan állástalanok, akiket
a jelenlegi 47 ezer forintos
bér sem motivál. Nyolcórás
munkát illene nagyobb fizetéssel elismerni, mert így többek előtt nincs becsülete. /3.
HBN-ÉP

Menyhárt Károly
FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Határnyitás
adta lehetőségek

DEBRECEN. A határátkelőhely
2004-es megnyitása sokat
jelentett, mert a trianoni határ családokat választott el
– mesélte Menyhárt Károly,
Létavértes polgármestere, aki
csütörtökön volt a Napló vendége. A vele készült interjút a
jövő héten olvashatják. HBN

A debreceni csata évfordulóján
FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

A hazaszeretet
ékes példájával
DEBRECEN. – 1849-ben a magyar honvédek tízszeres túlerővel vették fel a küzdelmet.
Ékes példája volt ez a hazaszeretetnek, példamutatásnak
és bátorságnak, amelynek a
Bocskai-dandár katonáinak
nap mint nap meg kell felelniük – fogalmazott Varga
István alezredes, megbízott
törzsfőnök-helyettes a Honvédtemetőben tartott megemlékezésen
csütörtökön.
Arról is szólt: kötelességünk
az egykori ellenség emlékét is
tiszteletben tartani.
HBN

http://debrecen.haon.hu
Bővebben. A tudósítás a HAON-on.

Aranybika: ez
egy „végtelen
történet”
DEBRECEN. A napokban múlt
két éve, hogy elkezdődött a
főtéri szállodát is tulajdonló
Cívis Hotels Zrt. felszámolása, így a törvény szerint az eljárást be kellett volna fejezni.
Ám korántsem biztos, hogy
így lesz, mert a felszámoló
zárómérleg helyett közbensőt készített, s egyelőre várja
a bíróság határozatát, folytathatja-e a munkát. /7.
HBN

Cseh bravúros bronzérme
Bordó Sárkányék

A 200 méteres vegyesúszás csütörtöki döntőjében harmadikként csapott célba Cseh László. /9.

FOTÓ: MTI

FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN

Finom nedűkhöz
tüzes muzsika

Elégedett az UEFA inspektora Már a második meccsre

Megkezdődött a
debreceni borkarnevál csütörtökön a nagyerdei Békás-tónál a Bordó Sárkány
Régizene Rend koncertjével.
A programsorozatra – melynek az idén Kecskemét a vendége – vasárnap estig várják
az érdeklődőket. /5.
HBN
DEBRECEN.

Egyeztetésre érkezett Debrecenbe Tero
Auvinen.
DEBRECEN. Több szervezet
kívánalmait is figyelembe
kell venni a debreceni
Nagyerdei Stadion rekonstrukciója során, így az Európa
Labdarúgó-szövetségét
(UEFA) is, amelynek képviseletében látogatott a cívisvárosba a finn Tero Auvinen.

Kenyérár
A fehér kenyér fogyasztói ára
Magyarországon
(2004 és 2012 között, forint)

Lenyűgözte a környezet
FOTÓ: MATEY ISTVÁN

A szakember ittjártakor mindent rendben talált, és öröm-

mel nyugtázta, hogy a beruházást végrehajtó cég, vagyis
az NSR mindenre kiterjedő
figyelemmel végzi a munkálatokat.
Lenyűgözte az UEFA-inspektort a környezet, ahova
megálmodták a stadiont,
és
elmondta,
ebből
a
szempontból
egyedülálló
lesz az épülő multifunkciós létesítmény Európában. /11.
HBN

összpontosít a DVSC
LABDARÚGÁS. Biztató eredményt, 1–1-et értek el a debreceniek a BATE Boriszov ellen
a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körének odavágóján.
A döntetlen ellenére mégis
kissé csalódott volt a DVSC,
ugyanis a második félidő közepén esett Sidibe-gól után
egy szerencsétlen szituáció-

ban ismét betalált a szenegáli
támadó, csak épp a saját kapujába.
Az esetre reagálva Kondás
Elemér vezetőedző a következőket mondta. – Ez már a múlt,
a visszavágón offenzívebben
fogunk futballozni, jó lenne
az elején betalálni, mert akkor
még nagyobb esélyünk nyílna
a továbbjutásra. /11.
HBN
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Váratlan probléma
hátráltatta a befejezést
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A július 18–25. közötti ütemezést el
kellett halasztania a
hőszolgáltatónak.
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DEBRECEN. Egy távvezeték
kilyukadása miatt előbb a
Blaháné–Burgundia
utcák
sarkán kellett elhárítani a hibát, és csak azután kezdődhetett a múlt hónapra tervezett felújítás a Dósa nádor tér
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A tartalomból
Garázdák itt is, ott is
3., 7. oldal
Sajtot a kismamáknak
4. oldal
Csupa ötös!
6. oldal
Színes ballonok az égen
11. oldal
Makray szavai
14. oldal
Hajdú-bihari Napló
4001 Debrecen, Postaﬁók 72

www.haon.hu
Telefon: (52) 525-400

9 770133 105057

C

környékén – adott választ a
csúszás okára Kovács Zsolt, a
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
szolgáltatási igazgatója.
Június végén közöltük a
hőszolgáltató karbantartási és
felújítási munkáinak ütemezését a belvárosban. Az augusztus második hetéig tartó
folyamat a Petőfi téren kezdődött, és a Plazáig 6 ütemben végzik az elhasználódott
alkatrészek,
csővezetékek
cseréjét, illetve a hálózat felújítását. Az ütemezés szerint
a Dósa nádor tér környékén
július 26-ára már a helyreállítási munkákat is el kellett volna végezni, ehhez képest még
csak ezen a héten bontották
fel a régi városháza mögötti
területet. /3.
HBN-ÉP

A régi városháza mögött
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FOTÓ: MATEY ISTVÁN
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Hűsítő habok a hőséghullámban
A nyár keményen tartja magát, az előrejelzések a jövő hét közepéig erős kánikulát ígérnek, olykor
zivatarfoltokkal. A hőséghullám miatt az országos tiszti főorvos péntektől (mától) a jövő keddig
másodfokú riasztást rendelt el, az egészségmegőrzésre vonatkozó tanácsok fokozott betartására
buzdítva a lakosságot.
FOTÓ: DERENCSÉNYI ISTVÁN
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