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IDÉN IS KAPNAK KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOT A NYUGDÍJASOK

Varázslatos, az utóbbi években a legszebb, igazán hangulatos – döntõen ilyen vélemények hangzottak el vasárnap
délután, amikor a polgármester a közös visszaszámolás után felkapcsolta az adventi díszkivilágítást. Tényleg más az
érzet a korábbiakhoz képest, hiszen túl azon, hogy a Városüzemeltetés jelentõsen újított világítótestekkel, a köz-
ponti helyszín az erõsen kifényesedett Kossuth tér lett. Lehet folyamatosan csodálni, akár egy hõgombás környezet-
ben elfogyasztott forró ital mellett, hiszen a program is sokkal több, mint tavaly! (Részletek az 5. oldalon, a prog-
ramfüzet pedig nézhetõ-lapozható a nyiregyhaza.hu városi webportál „Nyíregyházi Advent” menüjében.)

Idén már hatodik alkalommal kedveskedik karácsonyi
ajándékcsomaggal az önkormányzat a nyíregyházi nyug-
díjasoknak. A 21 214 jogosultnak a Magyar Posta a no-
vember 30. és december 22. közötti idõszakban kézbesí-
ti a csomagokat.

Nyíregyháza közgyûlésének a szociális rászorultságtól
függõ egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellá-
tásokról szóló rendelete alapján, a szociális ellátásra biztosí-
tott költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére az
önkormányzat karácsonyi támogatásként 2500 forint értékû
ajándékcsomagot nyújt annak, aki Nyíregyházán bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, a 65. életévét a tárgyévben betölti,
saját jogú nyugellátásban, vagy hozzátartozói nyugellátás-
ban, vagy idõskorúak járadékában részesül. A Magyar Posta
a november 30. és december 22. közötti idõszakban kézbe-
síti a csomagokat. Amennyiben eredménytelen a kézbesítés,
a küldeményt személyesen vagy a jogosult által meghatal-
mazott személy veheti át a Polgármesteri Hivatal éttermé-
ben december 20-21-én és 27-28-án, illetve január 2-ától
11-éig ügyfélfogadási idõben. (Átvételhez szükséges do-

kumentumok: személyi igazolvány és lakcímkártya, meg-
hatalmazott esetén meghatalmazás, valamint a Magyar
Posta Zrt. által meghagyott értesítés.)

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a nyugdíja-
sok 2013-tól minden évben megkapják a karácsonyi aján-
dékcsomagot, melynek tartalmát az Idõsügyi Tanács aján-
lásai alapján állítottak össze. Idén már 21 214-en jogosul-
tak, ez azt jelenti, hogy több a nyugdíjas, s az önkormány-
zat igyekszik minden lehetõséget megragadni, hogy oda-
figyeljen a szépkorúakra a saját eszközei, forrásai felhasz-
nálásával is, ami számos területen érzékelhetõ.

GONDOSKODÁS EGÉSZ ÉVBEN
A nyugdíjasokról való gondoskodás nemcsak az eszten-

dõ utolsó hónapjában, de egész évben, az élet különféle
területein megvalósul, hiszen a város kiemelt figyelmet for-
dít az idõs generációra. Ide tartoznak például az Idõsügyi
Tanács munkája nyomán megvalósuló kezdeményezések,
a szociális ellátás és segítségnyújtás, vagy a nyugdíjas-
egyesületek, civil szervezetek felkarolása, támogatása.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
Ezekbõl áll össze a nyíregyházi nyugdíjasoknak szánt
csomag, amit még az ünnepek elõtt megkaphatnak

DECEMBER 23-ÁIG NYÍREGYHÁZÁN LESZ A MIKULÁS
Miután a Mikulás felpakolt szánjára és a rénszarvasokkal elindult az Északi-sarkról

világkörüli útjára, Nyíregyházára is megérkezett december 2-án és egészen decem-
ber 23-áig várja a kicsiket és nagyokat a Városházán, illetve a Mikulásházban. Bízik
benne, hogy idén is rengeteg szép dallal és verssel örvendeztetik majd meg õt. Az
alábbi idõpontokban és helyen lehet vele találkozni a Napló következõ számának
megjelenéséig: december 7. 9.00–12.00 Városháza / 15.00–19.00 Mikulásház, de-
cember 8-9. 10.00–19.00 Mikulásház, december 10. 9.00–12.00 Városháza / 13.00–
19.00 Mikulásház, december 11. 9.00–12.00 Városháza / 13.00–19.00 Mikulásház,
december 12. 9.00–12.00 Városháza / 13.00–19.00 Mikulásház, december 13. 9.00–
12.00 Városháza / 13.00–19.00 Mikulásház, december 14. 9.00–12.00 Városháza /
13.00–19.00 Mikulásház.
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VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szervezete kö-
zel 100 önkéntes véradót köszöntött
múlt héten csütörtökön a megyeházán.
Oklevélben és ajándékban részesültek
többek között a 60-, a 80-, valamint a
100-szoros önkéntesek.

JÓSA VETÉLKEDÕ
„A vármegye legkedvesebb gyer-

meke” címmel várostörténeti vetélke-
dõt tartottak dr. Jósa András halálának
100. évfordulója alkalmából középis-
kolások számára a Jósavárosi Mûve-
lõdési Házban. A legjobb az Arany Já-
nos gimnázium csapata lett.

ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK
Óvodapedagógiai konferenciának

adott otthont a Nyíregyházi Egyetem. Az
apropót a Brunszvik Teréz által Budán
alapított elsõ magyarországi óvoda meg-
nyitásának 190. évfordulója, valamint a
nyíregyházi óvodaszervezés elindulásá-
nak 175. évfordulója szolgáltatta.

100 FORINTOS NAP
A Nyíregyházi Állatpark a szeretet

jegyében karácsony elõtt adomány-
gyûjtõ napot szervezett, mindenki 100
forintos belépõjeggyel léphetett be.
Annyit kértek tõlük, hogy vigyenek
ajándékot. 9000 látogató volt ezen a
napon, 20 teherautót töltöttek meg.

50 ÉVES AZ UROLÓGIA
A Jósa András Oktatókórház Uroló-

giai Osztálya idén ünnepli fennállásá-
nak ötvenedik évfordulóját. A jeles al-
kalomból jubileumi tudományos ülést
rendeztek, valamint dr. Mohácsi Lász-
ló professzor  munkássága elõtt pedig
emléktábla avatásával  tisztelegtek.

MIKULÁS FUTÁS
Minden esztendõben megrendezik

Nyíregyházán a Mikulás futást. Idén
sem maradhatott el a program, a Vá-
rosi Stadionba várták a gyerekeket és
a családokat. Természetesen senki nem
távozott üres kézzel, az élmény mel-
lett száz ajándék is gazdára talált. 

LIKE GÁLA
December 2-án rendezték meg a

LIKE 4 gálát, amelyen a helyezést el-
ért résztvevõk és különdíjasok is újra
színpadra léptek a Váci Mihály Kultu-
rális Központban. A mûsorról készült
felvételt év végén láthatják a Nyíregy-
házi Televízióban.

JÉGEN CSÚSZTAK
A Kertvárosi Általános Iskola DSE év-

tizedek óta korcsolyázási lehetõséggel
is színesíti az intézmény sportéletét –
tájékoztatott Póka Imre testnevelõ. Ré-
gebben Tiszaújvárosba is átbuszoztak,
ma már van Nyíregyházán is lehetõsé-
gük a korcsolyázást megszerettetni.

MIKULÁSCSOMAG A
BETEG GYEREKEKNEK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala idén is mikuláscsomagokkal
lepte meg a Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályának kis betegeit. Kedd délután
dr. Kovács Ferenc polgármester a Mikulás és a szakszervezet képviselõinek kíséretében
osztotta ki az ajándékokat.

DÍJNYERTES PÁLYAMUNKÁK
A Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-

ság több munkatársát is elismerte az elmúlt
idõszakban a Magyar Hidrológiai Társaság
– kaptuk az intézmény tájékoztatását. A
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályá-
zat keretében a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Karán (jogelõd
Eötvös József Fõiskola) 2016–2018 között
képzésben részt vett kollégák szakdolgo-
zatai közül öten értek el helyezést vagy
kaptak különdíjat, illetve dicséretet a no-
vember 20-ai, a budapesti Kossuth Klub
dísztermében tartott ünnepségen. Elsõ he-
lyezést ért el a Lászlóffy Woldemár pályá-
zat szakirányú továbbképzés kategóriájá-
ban Antal Tímea vízhasznosítási ügyinté-
zõ, ugyanebben a kategóriában dicséret-
ben részesült Cserveni-Kovács Orsolya víz-
rendezési ügyintézõ és Goneth Béla terü-
leti mûszaki referens, különdíjban része-
sült a Mosonyi Emil pályázat szakirányú
továbbképzés kategóriájában Petrucz And-
rea árvízvédelmi ügyintézõ, dicséretben

részesült a Lászlóffy Woldemár pályázat
BSc kategóriájában Zagyva Dániel árvíz-
védelmi ügyintézõ.

Díjazottak Nyíregyházáról: Petrucz
Andrea, Antal Tímea, Zagyva Dániel,

Goneth Béla

ADOMÁNY A RÁSZORULÓKNAK
A Pa-Comp Kft. 1200 „csa-

ládi mikuláscsomagot” aján-
lott fel Nyíregyháza MJV Ön-
kormányzatának, hogy azo-
kat rászoruló gyermekek,
családok részére juttassa el.
A tavalyi évhez hasonlóan az
önkormányzat intézményé-
vel, a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központtal
együttmûködve a hátrányos
helyzetû, többgyermekes
családok kapják meg az aján-
dékokat. A gyermekek, csa-
ládok az intézményben vagy
telephelyein vehetik át eze-
ket, azok részére pedig, akik-
nek nehézséget okoz az in-
tézménybe való eljutás, ház-
hoz szállítják.

Jászai Menyhért alpolgármester és Papp Krisztián, a
Pa-Comp Kft. ügyvezetõje a sajtó nyilvánossága elõtt

adták át jelképesen az adomány mikuláscsomagokat a
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
valamint három jelenlévõ család képviselõjének
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KORSZERÛSÖDÖTT
AZ EÖTVÖS ISKOLA IS
Korszerûsödött és megújult az Eötvös József Gya-

korló Iskola közel négy évtizedes épülete. A január-
ban indult 150 milliós uniós pályázat november 30-
án, avatóünnepséggel zárult. A köznyelvben „csoki-
sulinak” ismert intézmény számos ponton korszerûsö-
dött.

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium tanulást segítõ tereinek inf-
rastrukturális fejlesztése címû európai uniós projektjé-
nek avató-, záróünnepségét tartották múlt héten csü-
törtök délután. A 150 milliós pályázat a minõségi neve-
lõ- és oktatómunka feltételeit javította több ponton.

A TANTERMEK IS MEGÚJULTAK

– Ez egy alapvetõen az iskolai infrastruktúrát, a fel-
szerelés- és eszközfejlesztést megcélzó program volt.
Ezen belül épületenergetika-fejlesztés, valamint villa-
moshálózat megújítása történt meg, de elõre léptünk a
sportlétesítmények terén is. Jó példa rá a mûfüves, a
mûgumi borítású pálya, a futópálya. Fontos, hogy meg-
valósult a szaktantermek teljes körû felújítása, illetve
hagyományos termeknek az iskolabútorral történõ meg-
újítása. Nem elhanyagolhatóan egy projektarányos aka-
dálymentesítés is társult a programhoz – tájékoztatta
szerkesztõségünket dr. Komáromi István, az Eötvös Jó-
zsef Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazga-
tója, a projekt menedzsere.

NEM CSAK A KÉMIA

Az átadáson kiderült, hogy a természettudományos,
ezen belül a kémia szaktanterem újult meg teljességé-
ben. Itt a padlózattól kezdve a bútorzaton át a felszere-
lésig gyakorlatilag minden modernizálódott. Ugyan ez a
leglátványosabb, de mint elhangzott, a lehetõségekhez
képest igyekeztek minden területen megoldani valamit.
A folyamatos fejlesztés stratégiája pedig azt is jelenti, hogy
a továbbiakban is fejlesztésekben gondolkodnak. Az Eöt-
vös ugyanis jelentõs iskola, amit a számok is bizonyíta-
nak: 12 évfolyamos, többcélú intézmény. 1200 diákja
az általános iskola elsõ osztályától érettségiig tanul. A
43 tanulócsoportot 107 pedagógus neveli.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A MAGYAR CSALÁDOK AZ ELSÕK
Dr. Szabó Tündét, térségünk országgyûlési képviselõjét

a december 1-jétõl ismét bõvülõ családi otthonteremtési
támogatásokról és a családi konzultációról kérdeztük.

– A magyar kormány számára a család az igazi érték,
amelyet támogatni kell. Az ellenzékkel szemben mi nem a
migránsokra, hanem a gyermeket nevelõ családokra sze-
retnénk alapozni a jövõt, Magyarország jövõjét. Ezért is tá-
mogatjuk a magyar családokat és ezért is tartjuk fontosnak,
hogy errõl megkérdezzük a lakosság véleményét is – fogal-
mazott Szabó Tünde. A nemzeti konzultáció kapcsán el-
mondta, hogy az íveket december 1-jéig mindenkinek meg
kellett kapnia, a visszaküldési határidõ pedig december 20.

KONZULTÁCIÓ A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL

Hangsúlyozta, a nemzeti konzultáció a családok vé-
delmérõl szól, és a bevándorlók helyett a magyar csalá-
dok támogatásáról annak érdekében, hogy minden csa-
ládban megszülethessen annyi gyermek, amennyit a szü-
lõk akarnak. – Sajnálatos dolog, hogy az ellenzék nem így
gondolkodik, és ezt a Parlamentben magam is megtapasz-
taltam, amikor képviselõik nemcsak támadták a családo-
kat segítõ intézkedéseinket, de széttépték a konzultációs

ívet is – folytatta a képviselõ. Majd emlékeztetett, az el-
lenzék eddig sem támogatta a családi adórendszert, a csa-
ládi adókedvezmény növekedését, a 3 éves gyes visszaál-
lítását, gyed extrát és a CSOK-ot sem. A Magyarország
érdekeit szolgáló családpolitika helyett Brüsszel beván-
dorláspárti politikáját képviselik most is.

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉS

– Mi azonban a magyar, gyermeket nevelõ családok-
ban hiszünk és továbbra is õket kívánjuk minden esz-
közzel segíteni. December 1-jétõl ezért is bõvítettük is-
mét a családi otthonteremtési támogatások körét. Egyfe-
lõl már a kétgyermekes családok is igénybe vehetik a 10
millió forintos kamattámogatott hitelt a CSOK mellé,
amely garantáltan 3 százalék alatti kamatozású. Másfe-
lõl pedig, a háromgyerekes családok esetében 10 millió
forintról 15 millió forintra emeltük a felvehetõ kölcsön
értékét – fogalmazott. A három éve futó családtámogatá-
si programmal kapcsolatban elmondta, eddig 92 ezer
család vette igénybe, a kifizetett vissza nem térítendõ
támogatás összesen 265 milliárd forint volt, de a ked-
vezményes kölcsönnel és az áfa-visszatérítéssel együtt
összesen 550 milliárd forinttal segítette a kormány az
otthonteremtést.

– A nemzeti konzultációban az emberek véleményét
kérdezzük a CSOK mellett más családpolitikai intézkedé-
seinkrõl, többek között azért, hogy kiderüljön, milyen te-
rületen várnának még segítséget a családok. A visszakül-
dött ívek eredményeinek összegzése után újabb család-
politikai intézkedések várhatók.

ÚJABB HAT ÓVODA ÚJULT MEG

Hat óvoda újult meg a Családbarát, munkába állást
segítõ intézmények fejlesztése Nyíregyházán címû pro-
jektnek köszönhetõen. Az önkormányzat 700 millió fo-
rintos, 100 százalékos támogatást nyert, amelybõl töb-
bek között hõszigeteltek, nyílászárókat cseréltek, korsze-
rûsítették a fûtést, festettek és akadálymentesítettek.

A hat óvoda korszerûsítését érintõ projekt befejezése-
ként a Búzaszem Óvoda Székhelyintézményének új
tornaszobája elõtt ünnepélyesen vágta át a nemzeti

színû szalagot dr. Kovács Ferenc polgármester,
dr. Beneda Attila helyettes államtitkár és

Szalainé Benyusz Klára óvodavezetõ

A fejlesztés érintette a Búzaszem Óvoda Székhelyin-
tézményét, a Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tag-
intézményét, a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintéz-
ményét, a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmé-
nyét, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmé-
nyét és az Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintéz-
ményét.

2020 VÉGÉRE MINDEN ÓVODA MEGÚJUL

Mûsorral várták az átadóünnepség vendégeit a Búza-
szem Óvoda Székhelyintézményének óvodásai. Dr. Ko-
vács Ferenc polgármester beszédében hangsúlyozta, az
önkormányzat a 2011-ben elkezdett felújítási programot
folytatni fogja. Jövõre nyolc óvodát és egy bölcsõdét sze-
retnének korszerûsíteni, de a cél az, hogy 2020 végéig
mind a 34 óvoda és a kilenc bölcsõde megújuljon. Az
energetikai korszerûsítések után csökkennek a fûtési költ-
ségek és a város levegõje is tisztább lesz. Az átadóün-
nepségen a 2018-as Családok Éve jegyében mondott kö-
szöntõt dr. Beneda Attila, az EMMI családpolitikáért fe-
lelõs helyettes államtitkára. Hangsúlyozta, a családtámo-
gatási programokon túl nagyon fontosak az ilyen fejlesz-
tések, amelyek méltó környezetet tudnak adni a gyer-
mekek fejlõdéséhez.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézményének Tulipán csoportja mûsorral kedveskedett a vendégeknek
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DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA – NYERT AZ ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÕ,
A PANGEA HOTEL ÉS A DELUXE APARTMAN

A vendégéjszakák és a turisták növekvõ száma is azt
mutatja Nyíregyházán, hogy a szabolcsi megyeszékhely
nemcsak kiváló attrakciókkal rendelkezik, de a minõségi
szálláshelyek is a vendégek rendelkezésére állnak. Többek
között ezt tükrözi vissza, hogy a napokban három díj ke-
rült Nyíregyházára a Szallas.hu szállásközvetítõ portál sza-
vazásán. Elismerték az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ, a
Pangea Hotel, illetve a sóstói Deluxe Apartman sikereit.

A Szallas.hu, mint a hazai piacvezetõ szállásközvetítõ
portál, immár hatodik alkalommal ismerte el a magyar tu-
rizmus kiválóságait, idén négy területen is. Kiosztották –
nyolcszázezer vendégértékelés, 190 ezer szavazat, vala-
mint a szakmai zsûri értékelése alapján – az Év Szállása

Szakmai díjait, az Év Szállása Népszerûségi díjait, az Év
Szállása Minõségi díjait, valamint a Fõdíjakat is. Jutott bõ-
ven elismerés városunknak is, ugyanis a négy területbõl
hármat – az Év Turisztikai Attrakciója; az Év Szállása Nép-
szerûségi díj panzió, apartman, vendégház kategória; az
Év Szállása szakmai különdíj – mi nyertünk meg.

NYÍREGYHÁZA HELYZETE FELÉRTÉKELÕDÖTT

– Ez óriási dolog! Három díj került Nyíregyházára.
Az Év Turisztikai Attrakciója ez évben az Aquarius Él-
mény- és Parkfürdõ lett – tavaly az állatpark. A Pangea
Hotel különdíjat kapott, a Deluxe Apartman pedig a
saját kategóriájában a népszerûségi ranglistán az I. he-
lyen végzett. Ezek mutatják, hogy Nyíregyháza, mint
úti cél már évek óta felértékelõdött – hangsúlyozta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

TURISZTIKAI IMÁZST ÉPÍT NYÍREGYHÁZA

Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezetõje hangsúlyoz-
ta, ami a turisztikát illeti, jól láthatóan Nyíregyházán tu-
datos építkezés folyik, amelynek köszönhetõen a város
hamarosan igazi „márka” lesz.

– Ami Nyíregyházán és a közvetlen környezetében tör-
ténik, az mindenképpen figyelemreméltó, hiszen a turisz-
tika tekintetében évek óta tartó tudatos építkezés figyel-
hetõ meg, amelynek sikere a most átadott díjakban töké-
letesen visszaköszön. Nagyon sok attrakció, sok telepü-
lés, mint például Hajdúszoboszló, évek óta stabil, hosszú
évtizedek alatt építette fel azt a turisztikai imázst, amivel
rendelkezik. Jól mutatja, hogy ha egy település elindul
valamilyen irányba, és azt konstansan évekig, évtizede-
kig tudja tartani, akkor lesz igazából egy márka. Ebben
nagyon jó úton halad Nyíregyháza és ez a környék.

AZ ÉV TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA:
AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÕ

Idén a legvonzóbb turisztikai attrakciók szavazás útján
szálltak ringbe a gyõzelemért. Július 19. és október 30.
között zajlott a verseny. Az attrakciókra összesen 14 855
szavazat érkezett, melybõl 3494-et az Aquarius Élmény-

és Parkfürdõ kapott, így õk vehették át a fõdíjat. Az elis-
merés mellett egy 300 ezer forint értékû Szallas.hu online
megjelenési csomaggal gazdagodtak.

– Számunkra nagyon fontos a szakma elismerése, de
leginkább ennyire a közönségé is, hiszen õk azok, akik
jegyet vásárolnak és betérnek hozzánk. 529 ezer vendé-
günk volt 2017-ben. Most is több ezren szavaztak ránk,
úgy gondolom, hogy ennyi vendég egy elégedettségi sza-
vazásban, ha mellettünk tette le a voksát, az mindenkép-
pen pozitív és igazi elismerés – hangsúlyozta dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

AZ ÉV SZÁLLÁSA SZAKMAI KÜLÖNDÍJ:
PANGEA HOTEL

Az Év Szállása Szakmai díjait négy kategóriában ítélte
oda a zsûri, illetve idén kiosztottak egy különdíjat is. Az

értékelés során figyelembe vették az adott szálláshely ven-
dégértékeléseit, valamint többek között azt is, hogy mi-
lyen szerepet tölt be az adott turisztikai térségben. Idén az
Év Szállása Szakmai különdíját a hihetetlen népszerûség-
re szert tett, 9,8 pontos vendégértékeléssel rendelkezõ
Pangea Hotel kapta. Az elismerés mellett a Szallas.hu 500
ezer forint értékû hirdetési csomagját vehették át.

– Rendkívüli módon örülünk ennek a díjnak, hiszen mi
nem pályáztunk az Év Szállása díjra. Úgy gondoltuk, hogy
még nagyon fiatal a szálloda, de a szakmai zsûri, aki ezt

az elismerést odaítélte, úgy döntött, hogy kell kapnunk
egy különdíjat, hiszen olyan nagy a vendégelégedettség.
Ahogy õk mondták, berobbant a köztudatba a Pangea
Hotel. Különleges a dizájn, különleges a szálloda, és ezt
szerették volna díjazni – szólt a kitüntetésrõl Gajdos Lász-
ló igazgató.

AZ ÉV SZÁLLÁSA NÉPSZERÛSÉGI DÍJ:
DELUXE APARTMAN

A fõdíj és a szakmai díj mellett, népszerûségi díj is érke-
zett Nyíregyházára. Az Év Szállása Népszerûségi díjat pan-
zió, apartman, vendégház kategóriában a Deluxe Apart-
man kapta, akik 2603 voksot gyûjtöttek be. Nyereményük

a díj mellett a Szallas.hu online és rádiós megjelenési cso-
magja lett. A tulajdonos, Csûri Péter István megerõsítette,
hogy összefogással dolgoznak a vendégek kényelméért a
sóstói turisztikai szolgáltatók.

– 2013-ban indult a Deluxe Apartman és már 2014-
ben az Év Szállása versenyen a népszerûségi kategóriá-
ban a II. helyet nyertük el. Ezt követõen 2017-ben az
országban egyedülállóként újra kiérdemeltük ezt a ne-
ves elismerést. Az idei így már a harmadik díjunk. Jel-
lemzõen szlovák, lengyel és most már a hazai vendégek
is szép számban foglalnak szállást nálunk. A Deluxe
Apartman fõként a családos nyaralókat vonzza, ezért a
jövõbeni terveink között szerepel egy udvari játszóház
kialakítása.

VISSZAIGAZOLHATÓ FEJLÕDÉS TÖRTÉNIK

– Amellett, hogy 2010-tõl folyamatos, számokkal is
visszaigazolt komoly fejlõdés történt a turisztikában Nyír-
egyházán, ez az év kulcsév. Idén nagyot léptünk elõre.
Növekedett a vendégéjszakák száma, egyre kedveltebb
úti cél lett Nyíregyháza, minõségi ugrás történt a szállás-
helyek tekintetében. Azon dolgozunk, hogy a sikersoro-
zat tovább folytatódjon – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

(Szerzõ: Bruszel Dóra, Matyasovszki Edit)

Gajdos László igazgató, dr. Kovács Ferenc polgármester,
dr. Podlovics Roland vezérigazgató és Csûri Péter István

tulajdonos

A díjakat nívós gálán adták át a Larus Étterem és Rendezvényközpontban Budapesten
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MESEVILÁG ÉS NAGYBETÛS KARÁCSONYI HANGULAT NYÍREGYHÁZÁN
Vasárnap felkapcsolták az ünnepi fényeket a belváros-

ban, dr. Kovács Ferenc polgármester meggyújtotta az elsõ
adventi gyertyát, ezzel pedig hivatalosan is elkezdõdött
a karácsonyvárás Nyíregyházán. A meghitt hangulat azon-
ban nemcsak a Kossuth térre, hanem a Városháza dísz-
termébe is beköltözött: A hópihék ünnepi fényben címû
kiállítás kétségtelenül a fagyos hideg ellenére is melegsé-
get hoz mindenki szívébe.

Ünnepi köntösben, varázslatos karácsonyi hangulatban
láthatják az érdeklõdõk a Városháza dísztermét. Gerliczki
Zoltán, nyíregyházi virágkötõ mester, enteriõrtervezõ egy
nem mindennapi kiállítást álmodott és valósított meg: a
virágkötészeti készítmények, térdekorációk, térinstalláci-
ók között egy karácsonyi mesevilágban sétálhatunk.

KISMOZDONYTÓL AZ ANGYALSZÁRNYIG

A kiállításon láthatók díszített karácsonyfák hagyomá-
nyos és egyedi kézmûves technikákkal készítve, ünnepi
asztaldíszítések, különbözõ adventi koszorúk, kismozdony,
kisautó, torták és karácsonyi sütemények (sütemények –
Nádas Hajnalka jóvoltából). Sõt! Egy közel 2,5 méteres
angyalszárnyat is megcsodálhatunk, ami papírból, tollak-
ból, szárított növényi részekbõl készült. A különbözõ ka-
rácsonyi díszek inspirálólag is hatnak a nézõkre saját ott-
honuk ünneplõbe öltöztetéséhez. A hópihe motívum vé-
gigvonul, mint tematika a teljes kiállításban, a fagyos hi-
deg ellenére mégis melegséget hozva mindenki szívébe.
Gerliczki Zoltán azt mondja, kiállításával hangulatokat,

érzéseket szeretne átadni a közelgõ ünnep kapcsán. Eh-
hez pedig nem fér kétség, hogy sikerül is, hiszen a meg-
nyitás óta már százak élvezték a nagybetûs karácsonyi
hangulatot a Városháza dísztermében.

A tárlat megtekinthetõ 2018. december 16-áig a Város-
háza dísztermében. Nyitvatartás: hétköznap 9–19 óráig,
hétvégén 10–19 óráig. Csoportos bejelentkezés (hétköz-
nap): +36-20/420-1583.

ÉTELOSZTÁS VÁROSUNKBAN
Az adventi vasárnapokon önkormányzati forrásból több

helyszínen osztanak ételt Nyíregyházán. Jövõ héten:
December 9-én  a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Szervezete Nyíregyháza, Érkert Rendõrõrs elõtti
területen 11.00 órától, valamint a Stadion utcán, a Mici-
mackó Bölcsõde elõtti parkolóban 12.30-tól töltött káposz-
tával várja a rászorulókat.
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STABILAN MÛKÖDIK ÉS FOLYAMATOSAN FEJLESZT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Múlt csütörtökön tartották a novembe-

ri közgyûlést. Nyíregyháza képviselõ-tes-
tülete több tájékoztatót is meghallgatott,
köztük elfogadta az elsõ három negyed-
éves költségvetési gazdálkodás végrehaj-
tásáról szólót is.

Napirend elõtt adták át az Együtt Egy-
másért Burger István-díjat. Idén Kovács Lí-
dia Krisztina, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
szakmai vezetõje kapta a kitüntetést, a szo-
ciális ellátás területén a gyermekekért és a
fiatalokért végzett kimagasló munkája el-
ismeréseként.

Kovács Lídia Krisztina díjazott és dr. Kovács Ferenc polgármester

ÚJ JOBBIKOS KÉPVISELÕ

Lemondott képviselõi mandátumáról
Béres Csaba, jobbikos képviselõ. Mivel a
mandátum nem egyéni, hanem listás volt,
helyére a párt javaslata alapján Lengyel
Máté került, aki szintén szerepelt annak ide-
jén a Jobbik jelölti listáján. Az új képviselõ
átvette megbízólevelét, majd letette eskü-
jét. A Nyíregyházi Televíziónak azt mond-
ta: – Szeretném megköszönni Béres Csa-
bának az elmúlt négyéves munkáját,
amelyben aktívan és sikeresen képviselte
a nyíregyháziak érdekeit a közgyûlésben.
Az én feladatom és célom is ugyanez lesz,
hogy a nyíregyháziak érdekeit sikeresen
tudjam képviselni és megjeleníteni a köz-
gyûlésben.

KERTVÁROSI ÚTFEJLESZTÉSEK

A két közgyûlés között történtekrõl szó-
ló napirend alapját a szokott módon a Nyír-
egyházi Televízió által készített kisfilmes
összefoglaló adta, szóbeli polgármesteri ki-
egészítésekkel. Dr. Kovács Ferenc kiemel-
te: – A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedés-
fejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyu-
gati területein” címû projekthez kapcsoló-
dóan aláírták a Rókabokori út, a Legyezõ-
Derkovits-Dugonics utcák építési munkái-
val kapcsolatos vállalkozási szerzõdést, a
munkaterületek átadása folyamatos. Ez egy
2,9 milliárdos, közúti, infrastruktúrafejlesz-
tési program, amelynek a célja, hogy a Kert-
várost tehermentesítsük a teherforgalomtól,
és persze a rég elavult utakat fel is újítsuk.

KÉRDÉSEK ÉS VÉLEMÉNYEK

Az ellenzéki képviselõk a múlt csütörtö-
ki, a Debreceni Ítélõtáblán született, az ön-
kormányzatot érintõ ítéletek kapcsán fogal-
maztak meg véleményt, illetve tettek fel
kérdéseket. Ami az Észak-magyarországi
Közlekedési Központnak megítélt 1,2 mil-
liárd forintot illeti, a polgármester tájékoz-
tatta a közgyûlést, hogy a 15 napos fizetési
határidõ az ítélet írásos formájának kézhez-
vételétõl indul, egyben jelezte, hogy az el-
múlt napokban már tárgyalásokat kezde-
ményezett és folytatott részben kormány-
zati illetékesekkel. A városvezetõ koalíció
képviselõi pedig emlékeztettek arra, a kö-

zösségi közlekedéssel kapcsolatos napiren-
deket eddig is egyhangúlag fogadták el, hi-
szen a város túlzónak tartja és nem fogad-
ja el a minõség tükrében a közlekedési vál-
lalat által szabott árakat. Ami a NYÍRVV-s
döntést illeti: az ellenzék szerint ez okot
adhat annak átgondolására, hogy újra a
közgyûlés jogkörébe kerüljön az önkor-
mányzati cégek felügyelete.

FIDESZ: STABIL A GAZDÁLKODÁS

Az ülésen elfogadták a város idei, elsõ
három negyedéves költségvetési gazdálko-
dásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót
is, dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje így nyilatkozott a Nyíregy-
házi Televíziónak: – A város gazdálkodása
stabil! Az adóbevételek és egyéb bevéte-
lek tekintetében is jól állunk. Idén a tava-
lyihoz képest eddig már közel 1 milliárd
forinttal több folyt be az iparûzési adóból.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy
problémamentesen tudunk küzdeni, hiszen
rengeteg, korábbról elmaradt dologban fej-
lesztünk: infrastrukturális beruházások, út-
felújítások s még sorolhatnánk. Az elmúlt
években közel 20 milliárd forintot költött a
város saját pénzébõl többek között út- és
járdafelújításokra, iskolák, óvodák, közép-
iskolák, tornatermek felújítására.

MSZP: MOST KÖNNYEBB
FEJLESZTENI

Az idei intézményi felújítási feladatok-
ról is volt tájékoztató napirendi pont.
Jeszenszki András (MSZP) képviselõ ki-
emelte: – Ezek a felújítások javarészt 100
százalékos, állami forrásból valósulnak

meg, tehát jelentõs támogatottság mellett,
sokkal nagyobb központi költségvetési tá-
mogatással, mint a korábbi idõszakokban,
vezetésnél – másrészt pedig az is jelentõs
különbség, hogy az oktatás, mint feladat
már nem az önkormányzat költségvetését
terheli. És természetesen az adósságállo-
mánynak az államosítása, elvitele újabb
forráslehetõséget jelent, hiszen nincsen
adósságszolgálata az önkormányzatnak –
úgyhogy ez sokkal könnyebb helyzetet
eredményez és így sokkal könnyebb ilyen
volumenû felújításokat elérni Nyíregyhá-
zán.

FOLYTATÓDÓ REZSICSÖKKENTÉS

A közgyûlésen Jászai Menyhért alpolgár-
mester kiemelte, folytatódik a téli rezsicsök-
kentés; megjelent a kormányhatározat,
amely nevesítetten rendezi ezt a kérdést
Nyíregyházán is. Így hamarosan segítik a
rászorulókat: tüzelõanyagot biztosítanak
azoknak, akik október 15-éig benyújtották
igényüket. – Megkaptuk rá a keretösszeget
és tájékoztatom Önöket, hogy ez Nyíregy-
házán 1068 fõt érint 12 ezer forint érték-
ben; természetbeni juttatásként fogják meg-
kapni a lakosok ezt a támogatást. Itt a fûtõ-
anyagok között tûzifáról, szénrõl, tartályos

gázról, olajról van szó. Elindítunk egy be-
szerzési eljárást és reálisan januárban tud-
juk eljuttatni, átadni a családoknak ezeket
a fûtõanyagokat.

TÁJÉKOZTATÓ, DÖNTÉS,
PÁLYÁZATOK

A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg
Vassné dr. Figula Erikától. A Nyíregyházi
Egyetem rektora az intézmény tevékeny-
ségérõl tartott elõadást. A képviselõk a
közgyûlésen döntöttek többek között az
önkormányzat fizetési számlavezetõjének
megválasztásáról és a hozzá kapcsolódó
folyószámlahitel szerzõdés megkötésérõl
is. A számlavezetõ a következõ egy esz-
tendõre is az OTP Bank lett. A képviselõk
elfogadták az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma által, az Arany János iskola tan-
uszodájának fejlesztésére nyújtott sportlé-
tesítmény-fejlesztési támogatás ügyében
kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
szóló elõterjesztést is. A közgyûlésen a
TechRevolution címû pályázatról is volt
szó; az ehhez szükséges saját erõ biztosí-
tásáról is szavaztak a képviselõk. Így ha-
marosan akár egy Technológiai Transzfer-
központ jöhet létre városunkban.

(Szerzõ: Dér Vivien)



PROGRAMOK – HIRDETÉS

2018. DECEMBER 7. 7

LEVÉL A TÉLAPÓNAK CÍMÛ INTERAKTÍV MESEJÁ-
TÉK Nagy Szabina mesemondó elõadásában december
9-én 10.00 órától a Vasutas Mûvelõdési Házban. Kedves
mese Bodri kutyáról és barátairól, akiket a szeretet hív
életre... A belépés díjtalan! Érdeklõdni: 42/504-490.

ROZSRÉTSZÕLÕI GYERTYAGYÚJTÁS A KÖZPONT-
BAN. December 9-én 10.30-tól; mûsort adnak: Generá-
ciók Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete. 16-
án 16.30-tól; mûsort adnak: Nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye. 23-
án 10.30-tól; mûsort adnak: Görögkatolikus Egyházköz-
ség gyermekei.

ADVENTI ÁHÍTAT a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszo-
nya Társszékesegyházban. December 9-én 17.00: Adven-
ti hangverseny – Nyíregyházi Egyetem Gaudemus kóru-
sa. 16-án 17.00: Adventi zenés áhítat – Bárdos Lajos kó-
rus. 23-án 17.00: Ünnepi Vesperás – Ökumenikus Szkóla.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK –
december 10-én 10.00: karácsonyi díszek készítése. Ka-
rácsonyi ünnepség  december 13-án 17.00 órától. Hely-
szín: Mandabokori Mûvelõdési Ház (Jegenye u. 19.).

KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ címû rendezvényére
várja az érdeklõdõket az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára december 10-én 10.30-tól. Bemutatko-
zik: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola,
MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Kutatócsoport,
Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport és a Görögkatolikus
Püspöki Levéltár. A beszélgetés résztvevõi: dr. Véghseõ
Tamás rektor, dr. Terdik Szilveszter mûvészettörténész, Ipar-
mûvészeti Múzeum, Nyirán János fõdiakónus, mb. levél-

tárvezetõ, Majchrics Tiborné levéltáros. Moderátor: Szemán
László segédlevéltáros. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Szé-
chenyi u. 4.).

AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ ÉS A GÖRÖGKATOLIKUS
EGYHÁZ. Az elsõ világháború befejezõdésének 100 éves
évfordulója apropóján emlékülést tart a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola Könyvtára decem-
ber 10-én 14 órától. Helyszín: a fõiskola könyvtára.

KÖTETBEMUTATÓ. December 10-én 16.30-tól lesz a
Móricz Zsigmond könyvtárban Gyuris Tibor színmûvész
újabb kötetbemutatója, Árnyéklovag címmel. Az izgalmas
könyvpremieren Gerliczki András irodalomtörténész ka-
lauzolja majd a nézõket.

KARÁCSONYI KONCERT december 10-én 17.00 órá-
tól a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola
dísztermében. Közremûködnek: a Vikár Sándor Alapfokú
Mûvészeti Iskola mûvésztanárai és növendékei, valamint
a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola
Kórusa és a Szent Damján Kórus.

SZÉPKORÚAK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE december
11-én 13.00 órától az Arany János Gimnázium és Általános
Iskola Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Jelenések könyve. Új ég
és új föld ígérete – vetítéssel egybekötött elõadás decem-
ber 11-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Elõadó: Bálint György.

A SZERETET HANGJAI – a Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület zenés irodalmi karácsonyi mûsora a Vakok és

Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesü-
lete tagjai részére december 12-én 13.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban.

RETRO TURMIX  élõzenés koncert az Old Rock ze-
nekarral december 12-én 18.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban.

ADOMÁNYGYÛJTÉS. A Nyíregyházi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ jótékonysági adománygyûjtõ rendez-
vénye december 13-án 15.00 órától a Váci Mihály Kul-
turális Központban.

ADVENTI FORGATAG ÉS VÁSÁR december 13-án
15.00 órától az Arany János Gimnázium és Általános Is-
kola Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET ELÕADÁ-
SA december 13-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: Zeidler Miklós.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Ol-
vasókör találkozójára várják az érdeklõdõket december
14-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Han-
golódás szent karácsony ünnepére, Kremniczky Károlyné
szeretet-írásainak bemutatása, felolvasás az olvasóköri
tagok kedvenc karácsonyi verseibõl, történeteibõl.

A KARÁCSONY TÖRTÉNETE – az Omnis Alapítvány
fogyatékkal élõ ellátottjai által elõadott jótékonysági szín-
darab – december 14-én 17.00 órától az Alvégesi Mûve-
lõdési Házban. Az alapítvány munkájához adományo-
kat a helyszínen szívesen fogadnak. Bõvebb információ:
42/462-400, 30/965-6252.

PROGRAMDÖMPING KARÁCSONYIG: VELÜNK NEM MARADNAK LE
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LÁTOGATÓCSÚCS A MUNKÁCSY 50 KIÁLLÍTÁSON
Múlt héten köszöntötték a Jósa András Múzeumban a

Munkácsy-kiállítás 30 ezredik látogatóját. A nyíregyházi
hölgy jutalma egy 2019-es, egész évre szóló múzeumi
tiszteletjegy lett.

Igazán ünnepi volt a múlt csütörtök reggeli hangulat a
Jósa András Múzeumban. A látogató örült a megtisztelte-
tésnek, a múzeum pedig köszönte hûségét, pláne, hogy
már második alkalommal érkezett kiállításlátogatóba, hi-
szen Munkácsy a kedvence. A közintézményben tudták,
hogy kire várnak, hiszen Zsuzsa reggel 9-re regisztrált,
lakóhelye megjelölésével.

– Egy szép álmunk teljesült! Örülünk neki, hogy a ren-
geteg reklám és Munkácsy neve idevonzott ennyi nézõt,
és elértük, hogy a 30 ezredik látogatót köszönthettük –
osztotta meg a hírt szerkesztõségünkkel dr. Rémiás Tibor,
a Jósa András Múzeum igazgatója.

Nyíregyháza polgármestere közbenjárására és Pákh
Imre beleegyezésével hosszabbították meg a Munkácsy
50 kiállítást. Érkeztek látogatók nemcsak a megyébõl és a
környékrõl, hanem a Dunántúlról, a Duna-Tisza közébõl,
és határon túlról is: Felvidékrõl, Kárpátaljáról és a Partium
területérõl. Bár a festõmûvész világhírû, mégis a magya-
rok szívéhez állnak legközelebb a képei.

JOBB HELYEN, MINT NEW YORKBAN
– Amikor Pákh Imre Nyíregyházán volt, és személye-

sen megnézte a kiállítást, azt mondta viccesen, hogy itt
majdnem jobb helyen vannak a képek, mint a saját laká-
sában, New Yorkban. Egyrészt a páratartalom, a klimati-
zációs viszonyok és az õrzés-védelem is megfelelõ, nem
beszélve arról, hogy nagy az érdeklõdés. Erre való tekin-
tettel dr. Kovács Ferenc polgármester közbenjárására a tu-

lajdonos rábólintott és azt mondta, hogy igen, ha szükség
van rá, egyetért azzal, hogy meghosszabbítsák a tárlatot.
Így december 16-áig még megtekinthetõ a Munkácsy-ki-
állítás itt, Nyíregyházán.

REGISZTRÁLNI KELL

A tárlatra továbbra is regisztrálnia kell a látogatóknak,
így kerülhetik el a zsúfolt termeket. A következõ attrak-
ció, a hazai plein air festészet megteremtõje, Szinyei Merse
Pál kiállítása lesz. A látogatók csak remélhetik, hogy a
Nemzeti Galéria és a Szépmûvészeti Múzeum igazgató-
jával folyó tárgyalások sikerrel zárulnak és azt, hogy a
Majális is Nyíregyházára érkezik 2019 második felében.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester, a 30 ezredik látogató
és dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató

PATCHWORK-REKORD
  Ladányi Attiláné, nyíregyházi foltvarró Õszi táj-

képe is bekerült a magyarországi rekordok közé. Az
alkotó hitelesített munkáját egyéb varrott képei tár-
saságában december 26-áig láthatják a Váci Mihály
Kulturális Központ földszinti galériájában.

Gál Gábor, a hazai rekordregisztrátor múlt héten
péntek este a kulturális központban, Ladányi Attiláné
foltvarró kiállításmegnyitója elõtt hitelesítette az adato-
kat: 3600 munkaóra, 50 358 darab picike kis hatszö-
gecske és 1 millió 300 ezer kézzel történt öltés az, amit
felül kellene múlnia a következõ rekordernek. Ezekkel
a számokkal került be Marika a félezer körüli rekordot
jegyzõ adatbázisba.  Ladányi Attiláné foltvarró 19 éve,
az aktív munka után ismerkedett meg a patchwork
technikával, és lett tagja a Foltvarrók Egyesületnek.
Csak selyembõl és szaténból készíti a faliképeket, ba-
baholmikat, ágytakarókat, ünnepi kiegészítõket – ki-
zárólag kézzel. 4 éves munkáját, az Õszi tájképet ti-
tokban, a családtagjai támogatásával nevezte. Idõrõl
idõre számolt, jegyezte az adatokat, aztán tovább öl-
tögetett, innen a pontos számvetés.
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AMIKOR A BALFÁCÁN VISSZALÕ
A legjobb alakítás díját nyerte el a napokban egy orosz-

országi filmfesztiválon Göttinger Pál, akinek rendezésé-
ben december 8-án mutatják be a Balfácánt vacsorára!
címû bohózatot a Móricz Zsigmond Színházban.

Tóth Barnabás rövidfilmje, a Susotázs, Madridtól Szent-
pétervárig, Ázsiától Amerikáig számos mozis seregszem-
lén szerepelt már, s több díjat is kapott. A cím fülbesúgást
jelent, ami a történetben szereplõ két szinkrontolmácsra
utal, akik egyikét teátrumunk fõrendezõje játssza. Egy
hûtõgépgyár unalmas konferenciáján fülkéjükben ülve,
fordítás helyett hevesen udvarolni kezdenek az Osvárt
Andrea által játszott gyönyörû nõnek. Ezt olyan remekül
teszik, hogy Los Angelesben is legalább hét napon keresztül
vetítik a mozikban a kisfilmet, ami által nevezhetõvé vá-
lik az Oscar-díjra. Ezekben a napokban azonban Göttinger
Pál nem erre, hanem a Balfácánt vacsorára! címû Francis
Veber-darab premierjére fókuszál.

– Az évad kezdete elõtt nem sokkal tudtuk meg, hogy
Verebes István egészségügyi okok miatt nem tudja szín-
padra állítani a darabot. Mivel fõrendezõként vagyok tag-
ja a társulatnak, adódott, hogy én rendezzem az elõadást
– nyilatkozta lapunknak. – Örömmel vállaltam, mert re-
mek a szereposztás; az összeállításában még annak ide-
jén én is részt vettem, miként a darab kiválasztásában is.
Nagy közhely, de attól még igaz: a bohózat a legnehe-
zebb mûfaj, egyfajta színésztechnikai bemutató. Még egy
tragédiát is sokkal szabadabb elfoglaltság rendezni, pláne
egy kortárs drámát, amit többnyire nem ismernek a né-
zõk, ezért nincsenek elvárásaik. Egy ilyen jól megírt bo-
hózatnál viszont a mérce roppant magasan van. Kiváló
emberismeret, ritmusérzék, pontosság, szövegismeret,
poéntechnika, sodró történetmesélés és sok-sok minden
kell még a sikeréhez. Ez a mûfaj nem azonos a vígjáték-
kal, ami derûs hangvételû történetet mond el, s minden
nagyon áttetszõ, világos. A bohózat mindig zsúfolt és ku-
sza, a szereplõk pedig semmi mást nem akarnak, mint úgy
kijutni a színpadról, hogy megússzák a megszégyenülést.

BALFÁCÁNT TÁLALNAK FEL

Mint Göttinger Pál elmondta, csupán tájékozódáskép-
pen nézte meg a mû világhírû filmes adaptációját. Nem
szokta összevetni a korábbi változatokat; szerinte a ren-
dezõnek minden esetben tiszta lappal kell indulnia. Egy

ilyen sokszor játszott darabnak számtalan változata léte-
zik általában, és õk is saját szöveget használnak – a
Szokolai Brigitta által korábban, a székesfehérvári Vörös-
marty Színház számára készült példányból indulva ki.
(Néhány éve a Rózsakert Szabadtéri Színpadon láthatták
is a nyíregyházi nézõk Gáspár Sándor fõszereplésével –
szerk.) A történet egy gazdag könyvkiadóról szól, aki csak
látszólag sikeres, valójában boldogtalan, hiszen nincse-
nek jóban a feleségével, s a munkájában sem leli örömét.
Unalomûzésként baráti társaságukkal szerdánként meg-
hívnak egy-egy balfácánt, például búgócsigagyûjtõt, akit

a hobbijáról faggatnak. Látszólag érdekli õket ez a szen-
vedély, valójában jókat nevetnek az illetõ rovására. A
házigazda váratlan megbetegedése miatt lemondják az
estét, az aznapra feltálalandó balfácán azonban megér-
kezik. Szabadidejében megszállottan gyufaszál-makette-
zéssel foglalkozik, az emberi géniusz legnagyobb építmé-
nyeit alkotja újra. Miután a társaság nélkül maradt könyv-
kiadót a felesége is elhagyja, kettesben tölti az estét a jö-
vevénnyel, aki szép lassan puszta jóakaratból, apró félre-
értések hatására beavatkozik az életébe, s romba dönti
azt. Horváth László Attila játssza a balfácánt, Rák Zoltán
pedig a könyvkiadót. Hazugságaik és tévedéseik szétter-
jednek a lakáson kívülre, elsodorva magukat és ismerõse-
iket, családtagjaikat is.

VÉGIGNEVETHETIK AZ ELÕADÁST

– Persze akkor lennék elégedett az elõadásunkkal, ha a
közönség végignevetné – folytatta. – Mivel nagyon jól megírt
darab kerül színre, nem is aggódom azon, hogy ez ne len-
ne így. Emellett azonban szeretném szerethetõvé tenni az
összes szereplõt, még akkor is, ha nagy szemétládák van-
nak köztük. Mindenkinek pártját akarjuk fogni, hiszen okuk
van arra, hogy ilyenekké váltak. Jó lenne, ha észrevennénk
az elõadás során saját gyenge pontjainkat, élethazugsága-
inkat, gõgös szemétségeinket – és legalább egy végigneve-
tett este idejére meg tudnánk bocsátani azokat.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Göttinger Pál rendezés közben
Fotó: Trifonov Éva

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 8., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

December 10., hétfõ 9.30 A kis hableány, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kis hableány, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió

December 11., kedd 10.00 A kis hableány, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Bencs-estek – A fény felé, Ingyenes, Bencs Villa
19.00 Balfácánt vacsorára!, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

December 12., szerda 9.30 A kis hableány, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kis hableány, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Balfácánt vacsorára!, Móricz bérlet, Nagyszínpad

December 13., csütörtök 10.00 A kis hableány, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Balfácánt vacsorára!, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

December 14., péntek 19.30 Oscar, Bemutató kamara bérlet, Krúdy Kamara
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 9., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Jászberény röplabdamér-
kõzés közvetítése

December 8., szombat 18.00 Conti-
nental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Jász-
berény röplabdamérkõzés
December 9., vasárnap 15.00 Bem is-
kola, Kölcsey DSE–Vitka nõi kézilab-
da-mérkõzés

SPORTPROGRAM

TOVÁBB JAVÍTANI A HELYEZÉSEN
– EZ A CÉLJA FUCSOVICS MÁRTONNAK

Fucsovics Mártont örömmel fogadták a
MARSO Tenisz Centrumnál

A MARSO Tenisz Centrum nem kisebb
meglepetéssel rukkolt elõ fennállásának
közel egyéves évfordulóján, Nyíregyházán,
minthogy közönségtalálkozót szervezett a
jelenlegi legjobb magyar teniszezõvel. A
nyíregyházi származású Fucsovics Márton
jelenleg az ATP-világranglista 36. helyén
áll, amely helyezés az eddigi karriercsú-
csát is jelenti.

Fucsovics Márton évente 4-5 napot tölt
csak el szülõvárosában, ahol november 26-
án, a Városi Sportgálán vehette át az „Év
legjobb férfi sportolója” díjat, majd a
MARSO Tenisz Centrum kötetlen, családi-
as hangulatú közönségtalálkozóján vett
részt. Az esemény különlegessége, hogy
Nyíregyházán idén ez volt az utolsó olyan
találkozó, amelyen a teniszrajongók talál-
kozhattak példaképükkel, feltehették kér-
déseiket és relikviákat is begyûjthettek.
Amire a legtöbb fiatal teniszezõ kíváncsi
volt, az az, hogy milyen jó tanáccsal tud
szolgálni egy világranglista 36. helyén álló
versenyzõ a 8-10-12 éves nyíregyházi te-
niszezõknek. Fucsovics Márton szerint ki-
tartás, szorgalom és rengeteg munka szük-
séges a sikerhez, visszaemlékezve pedig
elmondta, hogy 6-7 évesen szinte egész
napját a nyíregyházi Városi Stadionban

töltötte falazással. Habár kezdetben a lab-
darúgás és a kosárlabda is érdekelte a teni-
szezõt, 9 évesen szerencsére úgy döntött,
hogy kizárólag a tenisznek fog élni.

A nyíregyházi származású sportoló éle-
tében az utóbbi három év hozott nagyon
komoly fordulatot, amikor Sávolt Attilával
kezdett el dolgozni.

– Nem félek a következõ évtõl, tudom,
hogy sok pontot kell majd megvédenem. Egy
éve, amikor a nyolcvanadik voltam a világ-
ranglistán, akkor is ez volt a helyzet, és lám,
sikerült elõre lépnem. Ez a célom 2019-ben
is – hangsúlyozta Fucsovics Márton.

RANGOS TEREMTORNA NYÍREGYHÁZÁN
Hetedik alkalommal rendezik meg a

hétvégén, Nyíregyházán a Tiszántúli Ta-
karék Karácsony Kupát. A teremtornára 32
csapat nevezett, és három napon keresz-
tül zajlanak majd a küzdelmek.

Izgalmas meccsek, jó játékosok, nagy
küzdelem és pénzdíj jellemezte az eddigi
Tiszántúli Takarék Karácsony Kupa terem-
labdarúgó tornákat. Hasonló várható most
is, a hetedik tornára ugyanis 32 csapat ne-
vezett. Már pénteken elkezdõdnek a mér-
kõzések, és vasárnap estig meg sem áll a
labda a Zrínyi Tiszavasvári úti sportcsar-
nokában.

– Azt hiszem, a kispályás labdarúgás
krémje itt lesz, három megyébõl jönnek
együttesek, de a városi bajnokságból is ne-
vezett 23 csapat. Pénteken délután indul-
nak a csoportmeccsek, majd vasárnap 19
órától tartjuk az eredményhirdetést – tájé-
koztatott Dajka László fõszervezõ.

A torna névadója maga is indít csapatot,
azaz nemcsak támogatja a sportot, hanem
ûzi is. Fontos számukra a társadalmi sze-
repvállalás, ezért is támogatják évek óta a
rendezvényt.

– Még a tavalyi torna végén eldöntöttük,
hogy támogatjuk a rendezvényt, immár
hetedik alkalommal. Elégedettek voltunk az

eddigi szervezéssel, izgalmas mérkõzése-
ket láthattunk, és saját csapatot is indítunk.
Bízunk benne, hogy jó eredményt érünk el,
de dobogós reményeink azért nincsenek –
mondta Kola János, a Tiszántúli Takarék
igazgatója.

A csapatokat nyolc négyes csoportba
sorsolják, és a körmérkõzések után jön a
kieséses szakasz. A korábbi tornagyõztesek
közül négy gárda most is indul, így nagy
csata várható. A Tiszántúli Takarék Kupa
pénzdíjas, az elsõ négy helyezett között
kétszázezer forintot osztanak szét, de ju-
talmazzák a legjobb kapust, mezõnyjáté-
kost és a gólkirályt is.

Ezért a serlegért küzdenek a csapatok

BEJGLISÜTÉS ELÕTT: SÚLYKONT-
ROLL BÉRES ALEXANDRÁVAL

Újra világbajnokkal mozoghat együtt
Nyíregyháza. Az ajándékok csomagolása
és a bejglisütés között, senior tornára, va-
lamint 60 perces aerobikra várják az ér-
deklõdõket a Continental Arénába, hogy
mindenki fitten vágjon neki a karácsony-
nak...

December 16-án, jövõ héten vasárnap
elérkezik az idei utolsó fittesemény Nyír-
egyházán. A Mozdulj Nyíregyháza prog-
ramsorozatának elemeként Béres Alexand-
ra várja majd a mozogni vágyókat, egy
úgynevezett Fittkarácsonyon.

– Már nagyon várom a Fittkarácsonyt,
számomra is ez lesz az év záró fittneszese-
ménye, ami mindig különleges. Arra számí-
tok, hogy sokféle körbõl és korosztályból
érkeznek majd vendégek. Annyit elárulha-
tok, hogy súlykontroll órát fogok tartani. Ez
mindenki számára követhetõ lesz, és annyit
végeznek majd el belõle, amennyit a saját
képességük, fittségi állapotuk enged. Ígérem,

hogy nem hagyunk ki egy izomcsoportot
sem. Célom, hogy jókedvet és lendületet
adjak azoknak, akik úgy vágnak bele az ün-
nepekbe, hogy ilyenkor nem mozognak,
mert minden a családról, a készülõdésrõl
szól. Fontos azonban, hogy önmagukra is
szánjanak idõt. Az ehhez való út nem ne-
héz, lehet kellemes is – ezt akarom meg-
mutatni – hangsúlyozta Béres Alexandra.

December 16-án, vasárnap 8.30-kor
nyitják majd a kapukat a Continental Aré-
nában, 9.00 és 12.00 óra között pedig
egészségügyi mérések, tanácsadások, csa-
ládi programok, gyereksarok, ugrálóvár,
kismamatorna és családi lövészet várja az
érdeklõdõket. 9.00 és 9.30 között lesz
senior torna Béres Alexandrával, majd a
megnyitóbeszéd után 10.00 és 11.00 kö-
zött következik a 60 perces aerobik. A be-
lépés ingyenes, csak nyíregyházi lakosok
vehetnek részt az eseményen, amihez szük-
ség lesz a lakcímkártya felmutatására.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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MIKULÁSGYÁR NYÍREGYHÁZÁN IS
  A MikulásGyár Alapítvány idén is megszervezi or-

szágszerte az adománygyûjtést. December 21-éig Nyír-
egyházán is le lehet adni mindazt, amivel segíteni sze-
retnénk. Az alapítvány tájékoztatása szerint elsõsorban
tartós élelmiszert (tészta, konzerv, rizs, olaj, liszt, cu-
kor stb.), tisztító- és tisztálkodási szereket (mosószer,
mosogatószer, fogkrém, szappan, tusfürdõ stb.), jó mi-
nõségû, használható ruhát, játékot, könyveket, édessé-
get várnak. De minden olyan dolgot szívesen fogad-
nak, ami használható, és magunk is örömmel fogad-
nánk. A felkínált adományokat elég egy zacskóba be-
rakni és bevinni a legközelebbi postára (a postahelyek
részletesen megtalálhatóak az alapítvány honlapján, a
mikulasgyar.hu oldalon), vagy a Polgármesteri Hiva-
talba (Kossuth tér 1.). Az adományokat a Vöröskereszt
juttatja el a rászorulóknak a gyûjtés befejeztével.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Szabó Tünde (Sz-Sz-B megye 1. sz. vk.
országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. december 15., 13.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér 6-7. 2. em.

Bejelentkezés a következõ telefonszá-
mon: 06-30/899-2686.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2. sz.
vk. országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. december 14.,
15.00–17.00 óráig.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3. szám
alatti Választókerületi Iroda. SZÉCHENYIS SZALAGAVATÓ

AZ                   MÛSORÁN

A hétvégén a Széchenyi István gimnázium végzõs
diákjainak szalagavatós mûsorát tekinthetik meg a
Nyíregyházi Televízióban. Vetítések: szombat 20.30,
vasárnap 9.30 és 22.00, szerda 20.00 és csütörtök 8.30.
Az elkövetkezõ hetek mûsorrendjérõl folyamatosan tá-
jékoztatjuk majd Önöket.

KELET-MAGYARORSZÁGI
SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA

Az öregedés mûvészete III. December 12-én 15.00
órától dr. Semsei Imre dékán, tudományos tanácsadó,
tanszékvezetõ elõadására várják az érdeklõdõket a Váci
Mihály Kulturális Központban. A belépés díjtalan!

ÜNNEPELJÜK KÖZÖSEN AZ IGAZI MIKULÁST!  Ön-
zetlen és adakozó szeretet püspöki ruhában Nyíregyháza
fõterén. A Szent Miklós-székesegyház hagyományos bú-
csúi ünnepe, kiegészülve Szent Miklós udvarával idén de-
cember 8-án 10.00 órától várja a város apraját-nagyját.
Az egész napos rendezvény két fõ helyszíne a Szent Mik-
lós-székesegyház és a Kossuth tér lesz. A templombúcsú
ünnepi Szent Liturgiával kezdõdik, melyet Szocska A. Ábel
megyés püspök celebrál.

ADVENTI PROGRAMSOROZAT az Orosért Közéleti
Egyesület szervezésében december 8-án, 15-én és 22-én
15.00 órától a volt orosi termelõi piacon. Gyertyagyújtás,
kulturális mûsorok, vendéglátás. 8-án és 15-én: cipõsdo-
boz-akció.

KÖNYVBEMUTATÓ. Buhály József festõmûvész élet-
mûvérõl szóló könyv bemutatója december 8-án 19.00
órától a Nyíregyházi Városi Galériában.

KÖZMEGHALLGATÁS
Nyíregyháza MJV Szlovák Nemzetiségi Önkor-

mányzata  december 12-én 10.00–12.00 óráig a Nem-
zetiségek Házában (Nyíregyháza, Árpád u. 41.) köz-
meghallgatásra várja az érdeklõdõ, szlovák nemzeti-
séghez tartozókat.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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RÉSZLETEK EGY ARANYSARKANTYÚS
VITÉZ ÉLETÉBÕL

Vén Zoltán az utolsó aranysarkan-
tyús vitézek egyike. A Trianon Társa-
ság Nyíregyházi Szervezetének kez-
deményezésére 2018. december 1-
jén emléktáblát állítottak tiszteletére.

Az erdélyi Bodola nevû községben
született 1893. április 11-én. Akár-
csak az édesapja és több testvére, õ
is kántortanítónak tanult, de az elsõ
világháború egész másként rendezte
az életét. Rövid tanítóskodás után
kapta meg katonai behívóját, amely
a m. kir. 24. honvéd gyalogezredhez
rendelte Brassóba. Az újonckiképzést
követõen tartalékos tiszti iskolában
tanult. 1915. január végén a m. kir.
23. honvéd gyalogezred szakaszve-
zetõjeként került ki a galíciai frontra,
ahol vitéz magatartásának eredmé-
nyeként rövid idõ alatt zászlóssá, késõbb hadnaggyá
léptették elõ. 1916-ban Arany Vitézségi Éremmel is ki-
tüntették az ekkor sebesülései miatt hadikórházakban
gyógyuló Vén Zoltánt. Ugyanebben az évben az addig
tartalékos tisztként szolgáló tanítóból hivatásos tiszt lett,
és meg is házasodott.

1916. december 30-án, IV. Károly koronázási ceremó-
niájának részeként 47 aranysarkantyús vitézt avatott az

uralkodó. Az aranysarkantyús vitéz a
magyar királykoronázások után Szent
István király kardjának érintésével fel-
avatott lovagok megnevezése és rang-
ja volt, avatásuk hagyománya a kö-
zépkorig nyúlik vissza. Vén Zoltán
hadi érdemei miatt részesült e magas
kitüntetésben.

A háború utolsó éve Kolozsvárott
érte, ahol részt vett a Székely Had-
osztály megszervezésében. Az utol-
só haditette Mátészalkán volt, ahol
zászlóaljával beavatkozott a romá-
nok elleni harcokba. Késõbb csatla-
kozott a nemzeti hadsereghez. 1921-
ben Horthy Miklós az elsõk között
avatta vitézzé õt. 1922-tõl 1939-ig a
12. ezred tisztjeként Nyíregyházán
állomásozott. Ismert és elismert sze-

mélyisége lett a helyi közéletnek. A második világhábo-
rú újra a frontra vezette õt, amelynek a végén Tallinba
került hadifogságba. Szabadulását követõen Balaton-
bogláron telepedett le, azonban a kommunista rendszer
osztályellenségként kezelte. Egy Somogy megyei szoci-
ális otthonban hunyt el 1983-ban.


