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EBÉD KRÚDYVAL.
Krúdy Gyula neve mára
eggyé vált a gasztronó-
miával. Mûvei felérnek
egy-egy kulináris él-
ménnyel...

SZÍNHÁZ.
Idén 35 éves a Móricz
Zsigmond Színház. A
Csongor és Tünde volt
színházunk önálló társu-
latának elsõ premierje.

FÁK A MICHELINTÕL.
Húsz fát ültettek el a
két évtizede Magyaror-
szágon jelenlévõ Mi-
chelin Csoport dolgozói
a Bujtosi-tónál.

ÕSZI VIRÁGOSÍTÁS, KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
Elkezdõdött az õszi virágosítás Nyíregyházán, melynek eredményeként több mint

97 ezer virág díszíti majd a közterületeket. A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai
elõreláthatóan csaknem 47 ezer tõ kétnyári virágot és 50 ezer darab hagymás nö-
vényt ültetnek el a városi díszágyásokba. A könyvtár elõtti ágyás baglyot, a posta
elõtti tulipánt, a színészháznál található angyalt és ördögöt, Sóstón és az Október
23. téren található ágyások pedig különbözõ virágmandalákat ábrázolnak majd. Az
idei évben elõször kerülnek a városi díszágyakba fekete-narancs színkombinációjú
virágok, illetve egy óriási szirmú, narancspiros greigii tulipán, melynek csíkos leve-
le önmagában is díszítõ értékû. Az ültetések a Hõsök terén kezdõdtek, ahol több
mint 13 ezer hagymás növényt és árvácskát ültettek el. Az õszi munkálatok elõrelát-
hatóan egy hónapig tartanak.

Idõsbarát Önkormányzat Díjat vehetett át múlt héten
pénteken Nyíregyháza képviseletében dr. Ulrich Attila
alpolgármester Balog Zoltántól, az emberi erõforrások
miniszterétõl, valamint Pogácsás Tibortól, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati államtitkárától az idõsek vi-
lágnapja alkalmából rendezett ünnepségen, a Pesti Viga-
dóban.

Az Idõsbarát Önkormányzat Díjat még 2004-ben ala-
pította a minisztérium azzal a céllal, hogy felhívják a fi-
gyelmet arra, a településeken az önkormányzatok tehet-
nek a legtöbbet a szépkorúakért. Az elismerést pályázat
útján azok az önkormányzatok nyerhették el, amelyek a
szociális gondoskodás körébe tartozó kötelezõ idõsügyi
alapfeladataikat teljesítik, tevékenységükkel elõsegítik az
idõskorúak helyi szervezeteinek mûködését, hozzájárul-
nak szabadidõs programjaik megszervezéséhez, együtt-

IDÕSBARÁT DÍJAT KAPOTT A NYÍREGYHÁZI ÖNKORMÁNYZAT
mûködést alakítanak ki a civil szervezetekkel, valamint
többek között a helyi közéletbe is bevonják õket.

FONTOS A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Idén a hat díjazott között – Budapest fõváros V. kerületi
Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Ebes Község Önkor-
mányzata, Földeák Község Önkormányzata, Mesztegnyõ
Község Önkormányzata, Szarvaskõ Község Önkormányza-
ta – a legnagyobb lélekszámú településként, Nyíregyháza is
átvehette a díjat. Dr. Ulrich Attila alpolgármester az ünnep-
séget követõen elmondta, a jövõre nézve legfontosabb fel-
adatnak tekintik, hogy az egyedül élõ idõsek közül minél
többen közösségek részei legyenek, hiszen köztudott tény, a
közösségbe tartozás akár az élethosszat is növelni tudja. (Idõ-
sekkel foglalkozó további témáink a 6. oldalon.)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Balog Zoltántól, az emberi erõforrások miniszterétõl és
Pogácsás Tibortól, a Belügyminisztérium önkormányzati

államtitkárától veszi át a díjat dr. Ulrich Attila alpolgármester

Bár az idei esküvõi szezon a hûvös idõ beköszöntével már véget ért, hétvé-
gén azonban, ha csak néhány órára is, de kisütött a nap. Ez pedig kedvezett
annak a nagyszabású, az egykori tirpák hagyományokat felvonultató lako-
dalomnak, amit a hétvégén tartottak a Sóstói Múzeumfaluban. Képünkön a
lánykiadás egy pillanata látható, de hogy hogyan mulatott a 170 fõs nász-
nép, arról bõvebben is olvashatnak az 5. oldalon.

HATALMAS LAGZIT CSAPTAK

Fotó: Trifonov Éva
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ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Dr. Kása Brigitta aljegyzõ a Polgár-

mesteri Hivatalban a november 1-jei
munkaszüneti nappal összefüggõ,  meg-
változott ügyfélfogadási rendrõl tájékoz-
tatja a lakosságot:

– 2016. október 14-e (péntek) munka-
nap, a hétfõi ügyfélfogadási idõ szerint,

FELÚJÍTÁS A KÓRHÁZBAN
Felújította a Jósa András Oktatókórház

szülészeti épületének fõbejárata elõtt ta-
lálható greslap burkolatot és gyalogosfel-
járót a NEVÚT Kft., ami szép példája a tár-
sadalmi szerepvállalásnak, hiszen a cég
felajánlásként tette meg mindezt. A mun-
kálatok már nagyon idõszerûek voltak, hi-
szen a feltöredezett burkolat miatt baleset-
veszélyessé vált a közlekedés, és a bete-
gek komfortérzetét is pozitívan befolyásol-
hatja az elhasználódott épületek, utak fel-
újítása.

CSAPATÉPÍTÉS A ZEMPLÉNBEN
Az Orosért Közéleti Egyesület csapat-

építõ tréninget szervezett a Zemplénbe.
Tarcalon megcsodálták az Áldó Krisztus
szobrát, majd az erdõbényei tájházat, s
egy borospincés vacsora zárta a 7. ilyen
jellegû kirándulást, ami emlékezetes
maradt mindannyiuk számára.

NÍVÓDÍJAS MENTÕKUTYÁS
A Kutyákkal az Életért Alapítvány

az elmúlt évben alapította meg a
„Mentõkutyával az Emberért” elne-
vezésû nívódíjat, amit idén Vincel-
lér Tibor, a Kelet-Magyarországi Spe-
ciális Mentõ Egyesület elnöke vehe-
tett át.

ÉRDEKEL AZ ÉRDEKED?
Érdekel az érdeked? – Szólj bele a fi-

atalok érdekképviseletébe címmel Nyír-
egyházán is megrendezték a II. Észak-
Alföldi Regionális Ifjúsági Találkozót,
aminek célja többek között az, hogy tár-
sadalmi nyilvánosságot biztosítsanak a
fiatalokat érintõ problémáknak.

JUBILÁLT A CSODAVÁR
Idén már 5. születésnapját ünnepel-

hette a Down Egyesület fenntartásában
mûködõ Csodavár Korai Fejlesztõ Cent-
rum és Játszóház. Közel 40, korai fej-
lesztésben részt vevõ gyerek és család-
juk látogatott el hozzájuk, hogy közö-
sen ünnepeljék az évfordulót.

FIZIKAVERSENY
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth

Lajos Gimnázium Szalay Sándor Or-
szágos Fizika Emlékversenyt rendezett.
A verseny három korcsoportjának dí-
jazottjai mellett az Atomki különdíját
és a legjobb kísérleti eszköz különdí-
ját is kiosztotta a zsûri.

ÍGY TESSÉK TERÍTENI!
Terítettek, flambíroztak és brillíroztak

a pincér mestervizsgára készülõ szak-
emberek a Koronában. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezett gyakorlati mester-
vizsgát. A pincéreknek elméleti és gya-
korlati tudásukról is számot kellett adni.

JUBILEUM A VASUTASBAN
A Vasutas Mûvelõdési Ház 1916-ban

nyitotta meg kapuit a nagyközönség
elõtt, ezért az elmúlt 100 évre emlé-
keztek az évforduló napján. Kiállítás is
nyílt „Üdvözlet Nyíregyházáról” cím-
mel, mely felidézi a korabeli megye-
székhely hangulatát.

SZAKÁCS MESTERVIZSGA
Tizenöt szakács adott számot tudá-

sáról a Sipkay Barna középiskolában
rendezett mestervizsgán. A jelöltek
elõször melegkonyhai ételkészítésbõl
bizonyíthatták tehetségüket, amelynek
részeként egy 5 fogásos menüsort ké-
szítettek.

– 2016. október 15-e (szombat) mun-
kanap, a pénteki ügyfélfogadási idõ sze-
rint fogadjuk ügyfeleinket.

– 2016. október 31-e (hétfõ) pihenõ-
nap,

– 2016. november 1-je (kedd) mun-
kaszüneti nap.

LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG

Nyíregyházára látogatott Jacek Krywult,
a lengyelországi Bielsko-Biala polgármes-
tere, akit dr. Kovács Ferenc polgármester
fogadott a Városházán. A találkozónak
elõzménye volt, hogy 2016 júniusában a
lengyel település meghívására egy nyíregy-
házi delegáció utazott Bielsko-Bialába a

VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK
167 éve végezték ki az 1848/49-es for-

radalom és szabadságharc 13 honvéd fõ-
tisztjét. A nemzeti gyásznapon közösen
emlékeztek a vértanúkra a nyíregyházi kö-
zépiskolák, a városvédõ egyesület, illetve
különbözõ civil és egyenruhás szerveze-
tek tagjai.

– Nem volt hiábavaló az aradi vértanúk
áldozata – ezt mondta dr. Ulrich Attila a
nemzeti gyásznapon tartott beszédében.
Az alpolgármester azzal érvelt, hogy az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
idején példátlan nemzeti összefogás jött
létre és számos más nemzet fiai is csatla-
koztak a magyarok ügyéhez. Hozzáfûzte,
az aradi vértanúk ma is arra szólítanak
minket, hogy fogjunk össze.

A nagytemplomban idén a Szent Imre
Katolikus Gimnázium diákjai adtak mû-
sort, az Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium tanulói pedig elhelyezték az em-

lékezés virágait. Délután Damjanich János
nyíregyházi szobrát koszorúzták meg. Itt
Jászai Menyhért alpolgármester mondott
beszédet. A Bánki Donát Mûszaki Közép-
iskolában pedig egy különleges installáci-
óval emlékeztek meg a szabadságharc
vértanúiról. Bitókat állítottak, így idézték
meg az aradi vár tövét, ahol a kivégzések
megtörténtek.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

12. alkalommal megrendezett „Partnervá-
rosok Fesztiválja – Ismerjük meg egymást”
elnevezésû rendezvényre. A kettõs látoga-
tás célja, hogy a két város hosszú távú,
mély kapcsolatot alakítson ki egymással,
amely hatással lehet a turisztikára és egyéb
területekre is.          (Szerzõ: Mikita Eszter)

A képen dr. Ulrich Attila alpolgármester, Mr. Jacek Krywult polgármester, dr. Kovács
Ferenc polgármester és Mrs. Anna Zgierska osztályvezetõ, Promóciós Osztály
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Húsz fát ültettek el a Michelin Csoport dolgozói a Bujtosi-
tónál annak tiszteletére, hogy két évtizede van jelen a gumi-
abroncsokat gyártó vállalat Magyarországon. A környezeté-
re tudatosan figyelõ cég a facsemetéket úgy helyezte el,
hogy azok a jövõben egy sétányt alkotnak a városrészben.

Húsz éve már, hogy a Michelin Hungária Kft. megkezdte
magyarországi mûködését, munkahelyet biztosítva ezzel
több száz nyíregyházi családnak is. Születésnapján az ün-
nepelt úgy gondolta, valamilyen maradandó értékkel kí-
ván hozzájárulni környezetéhez. Nyíregyháza vezetésé-
vel egyeztetve választották helyszínül a Bujtosi-tó környé-
két, amelynek partján 20 oszlopos tölgyfát ültettek el.

A JÖVÕ JELKÉPE

Dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. gyárigazgató-
ja elmondta, úgy gondolják, hogy tenni kell a környezetért
és a lakóközösségért minden formában. Hozzátette, úgy véli,
a faültetés egyszerre a környezetnek a továbbépítése és egy-
ben a jövõ szimbóluma is. A fák, illetve az újonnan kialakí-
tott Michelin-sétány illeszkedik a városrész képébe. Az új
környezet kialakítását Nyíregyháza is támogatta.

ÚJABB „ÉKKÕ” A VÁROSBAN

Jászai Menyhért alpolgármester kifejtette, együtt örül-
nek az elmúlt 20 évnek, amit a Michelin itt eltöltött a vá-
rosban. A Michelin-sétányhoz Nyíregyháza is hozzájárult

MICHELIN-SÉTÁNY NYÍREGYHÁZÁN

saját erõvel, a 400 méteres útvonal több mint 2 millió fo-
rintból valósult meg. Az alpolgármester hozzátette, azt
gondolja, hogy ez újabb ékköve lesz a Bujtosi-tónak és
környékének.

A Michelin Hungária Kft. fontosnak tartja a társadalmi
szerepvállalást. Ennek értelmében rendszeresen támogat-

nak iskolákat és óvodákat gumitéglákkal, amelyek bizton-
ságosabbá teszik a gyerekek testmozgását, de a Michelin
Bringafesztivált is azért rendezték meg már hat alkalom-
mal, hogy a városban élõ családok közösen tegyenek
egészségükért.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. gyárigazgatója és Jászai Menyhért alpolgármester a faültetésen
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EBÉD KRÚDY GYULÁVAL

EGY FALAT KRÚDY VILÁGÁBÓL...
138 évvel ezelõtt, 1878. október 21-én Nyíregyhá-

zán született Krúdy Gyula. Élete és munkássága elõtt,
csakúgy, mint a korábbi években, idén is tiszteleg a
város. Lesznek irodalmi elõadások, filmvetítés, felol-
vasnak regényeibõl, novelláiból, de megnyílik a Krúdy-
emlékszoba is. (Részletes program a lenti plakáton.)
Nincs még egy olyan magyar író, aki úgy tudott volna
étkekrõl, italokról, nagyevõkrõl, borisszákról, kocsmák-
ról, piacokról írni, mint Krúdy Gyula. Számos szakács-
könyvet és receptet tulajdonítanak neki. Az alábbiak-
ban ezekbõl is bemutatunk néhányat.

Krúdy-fröccs: 9 deciliter bor és 1 decili-
ter szódavíz a titkos recept alapja.

MARHAHÚSLEVES
„A legszigorúbb szertartási renddel ké-

szül minden, valamire való használ
spitzfartõbõl, szegyhúsból, marhacsontból,
esetleg egy jókora velõs csontból. Hideg víz-
be tegyük föl, s csak szemes borssal ízesít-
sük. A húsleves lassan forr, mert még messzi-
re van dél, de már megérkeznek hozzá a
petrezselymek, sárgarépák, karalábék, kel-

káposzták, zellerek, gombák, borsók, veres-
hagymák, fokhagymák, paradicsomok, pi-
ros paprikák. És a só. És már gyúrják is a
májgombócot vagy hasonlót, ami majd a
levesbe kerül.”

PAPRIKÁS PONTY
„A halat megtisztítjuk, feldaraboljuk,

besózzuk. Hagymát zsírban vagy olajban
halványra pirítunk, piros paprikával meg-
szórunk, kevés vízzel felforralunk. Ebbe
tesszük bele a halat, és fedõ alatt lassan
pároljuk. Ha puha, liszttel kevert tejfölt
adunk hozzá, s még egyszer felforraljuk.
Galuskával a legjobb.”

MANDULÁS RUDACSKÁK
„15 dkg vajat, 15 dkg cukrot, 15 dkg

lisztet és 15 dkg hámozott, darált mandu-
lát addig gyúrunk, míg nyújtható lesz. Fél
cm vastag rudacskákat vágunk. Megsütjük,
vaníliás cukorral hintjük meg.”

JÓSLÁS TENYÉRBÕL
Ha tenyerünkbe nézünk: különbözõ

vonalakat és dombokat láthatunk. Ezek
a mindennapi emberek sorsának megis-
meréséhez is segítséget adhatnak.

– Legfeltûnõbb tenyerünkön az a vo-
nal, amely körülbelül a csuklónál kez-
dõdik és gyakran végigvonul az egész
tenyéren, és a középsõ ujj dombjában
végzõdik. A neve: sorsvonal. Ha a vonal
eléri a középsõ ujj dombocskáját: boldog-
ságot, szerencsét, az élet gyönyörûségeit
jelzi. Ámde, ha átlépi a dombocskát és a
középsõ ujj gyökerénél végzõdik: vesze-
delmes jelentõségû.

– A hüvelykujjat félkörben átölelõ vo-
nal neve: életvonal. Az életvonal jelzi,
hogy meddig tart életünk. Régi megálla-
pítások szerint: a szabályos, hibátlan

életvonal legkevesebb kilencven eszten-
dõt jelez. A tenyér közepe felé hajló és a
nem teljes félkörû vonal jelentõsége hat-
van esztendõ.

– A kisujj külsõ részén húzódik a há-
zasságvonal. A törvényes, pap elõtt kö-
tött házasság vonalai elég hosszúak és
mindig jól fejlettek. Világosan megmu-
tatják: hányszor kötünk házasságot éle-
tünkben. Ne ijedjünk meg, ha két-három
vonalat veszünk észre kisujjunk alatt.
Ezek a vonalak csak akkor jelentõsége-
sek, ha valóban, határozottan fejlettek –
ilyenkor aztán kétségbevonhatatlanul
mutatják jövõnket; míg az elmosódott vo-
nalacskák csupán azt jegyzik, hányszor
terveztünk házasságkötést, amelyet nem
valósítottunk meg.

Készítette: Farkas Fanni

Megoldás:
Krúdy Gyula
híres elbeszélés-
kötetének címe.
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Nagyszabású, az egykori tirpák hagyományokat felvo-
nultató lakodalomba várták az érdeklõdõket szombaton,
a Sóstói Múzeumfaluba, ahol az 1753-ban Nyíregyházát
újra benépesítõ népcsoport tagjainak egykori, már-már
feledésbe merülõ esküvõjének pillanatait idézték vissza,
a város tánccsoportjainak összefogásával.

Az érdeklõdõk persze nemcsak a régi tirpák lagziba
pillanthattak bele, hanem az elõkészületekkel is megis-
merkedhettek. Múlt hét szerdán csigatésztát készítettek,
de a munka mellett nótázás és tánc is volt. Csütörtökön a
kelt kalácsokat sütötték az asszonyok, pénteken a lakoda-
lom helyszínéül szolgáló sátrat állították és rendezték be
a szervezõk, szombaton reggel pedig az eredeti hagyo-
mányokhoz hûen egybekelt az ifjú pár, majd kezdetét vette
a mulatság.

SZÍVÜGYÜKNEK TEKINTIK

Ágoston Ildikó, önkormányzati képviselõ, a Sza-
bolcs Néptánc Egyesület vezetõje, egyben táncosa, az
esemény fõszervezõje elmondta, nyíregyháziként szív-
ügyüknek érezték a tirpákság múltjának és jelenének
továbbadását a jövõ generációjának. Hozzátette,
2017-ben 500 éves a reformáció, ezért gondolták úgy,
hogy a helyi tirpákok összefogásával tiszteletüket fe-
jezik ki a múlt elõtt.

TÖBB MINT 170 FÕS NÁSZNÉP

A násznépet 170 viseletbe öltözött táncos alkotta – a
Szabolcs Néptáncegyüttes, a Vadrózsa, a Szabad Míves
Táncosok, a Nefelejcs Néptánccsoport tagjai –, de csatla-

BOLDOGÍTÓ IGEN, TIRPÁK MÓDRA

kozott hozzájuk négy tirpák szervezet, a Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat, a Bokortanyák Lakosságáért Egye-
sület, a Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális
Egyesület, illetve a Sulyánbokriak Baráti Közössége is. A
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talpalávalót a lakodalom alatt a Bürkös Zenekar biztosí-
totta. A többnapos eseménybõl a Nyíregyházi Televízió
dokumentumfilmet készít, amely a tirpákok hagyománya-
inak állít örök emléket.                   (Szerzõ: Mikita Eszter)

A fûtési szezon szeptember 15-én kezdõdött, ettõl az idõponttól a lakóközösségek kö-
zös képviselõiken keresztül írásban igényelhetik a fûtési szolgáltatás beindítását a Társasá-
gunk honlapjáról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/dokumentumtar) „Fûtési szolgáltatás meg-
rendelése/lemondása” dokumentum kitöltésével, illetve más írásos formátumban is.

Társaságunk automatikusan nem indítja el a fûtésszolgáltatást, azt mindenkép-
pen írásban kell megrendelni.

A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen a
szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre, vagy személyesen leadhatják ügyfélszol-
gálatunkon (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6. I. emelet 106. sz.) és a
Népkert utca 12. szám alatti irodaépületünkben.

A fûtés bekapcsolása után minden esetben ellenõrizni kell a termosztatikus sze-
lepek állapotát. Rendellenes mûködés esetén a meghibásodást be kell jelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet részére.

Hibabejelentés: 42/451-644

Elkezdõdött
a fûtési idõszak
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IDÕSEK AKADÉMIÁJA

Újra nagy érdeklõdés kísérte a Nyíregyházi Szoci-
ális Gondozási Központ Idõsek Akadémiáját. Ezúttal
dr. Szilágyi Attila kardiológus fõorvos beszélt a kerin-
gési elégtelenségek okairól és megelõzési lehetõsége-
irõl. Az elõadássorozat sikerét jelzi, hogy a Római
Katolikus Plébánia Díszterme zsúfolásig megtelt, kb.
170 fõ hallgatta az érdekfeszítõ elõadást.

PETÕFI SZAVALÓVERSENY
Idén is megrendezték Koltón a Petõfi szavalóversenyt,

ahol a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség is kép-
viseltette magát.

Két nyíregyházi szereplõ, Gidófalvi Albertné, a Mécses
Nyugdíjas Egyesület tagja és Dani Szilvia, a Körúti Nyug-
díjas Egyesülettõl emléklapokat vehettek át. A versenyzés
okozta „izgalmakat” kirándulással vezették le. Megláto-
gatták a Teleki-kastélyt, a Teleki-Petõfi múzeumot, a szo-
borparkot és felkeresték a nagybányai testvérszervezetü-
ket, a nagybányai Teleki Blanka Nyugdíjas Egyesületet is,
akikkel többéves kapcsolatot ápol a szervezet.

Negyedik alkalommal rendezte meg Nyíregyháza ön-
kormányzata, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság, illet-
ve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház a Nyugdíjas Városi Ki Mit Tud?-ot.
A Váci Mihály Kulturális Központ színpadán 50 produk-
cióval közel 250 résztvevõ mutatta meg tehetségét. A
vetélkedõn három kategóriában, vers-próza, szólóének-
kórus-hangszer és tánc kategóriában mérhették össze
tudásukat a versenyzõk.

Jászai Menyhért alpolgármester az eseményen kifejtet-
te, a nyugdíjas élethez hozzátartozik az aktív kikapcsoló-
dás, önmaguk mûvelése, a tudásuk és tapasztalatuk to-
vábbadása. Ez az esemény mind a kettõre alkalmas, hi-
szen a nyugdíjasoknak egy kiváló szórakozás, a nézõk-
nek pedig egy élmény.

RIVALDAFÉNYBE  LÉPTEK

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára a szervezet
nevében köszönetét fejezte ki a városban élõ nyugdíjas
embereknek, hogy a színpadra fellépve, a rivaldafényben
vállalták a megmérettetést.

– Nekik köszönet, az Istennek pedig hála azért, hogy
ilyen nyugdíjas emberek élnek Nyíregyháza városában,
akik a mindennapi gondokon felülemelkedve, tudnak ön-
feledten örülni az életnek.

ÉNEKELTEK, TÁNCOLTAK ÉS VERSET MONDTAK

TÖBB DÍJ IS VÁRT A VERSENYZÕKRE

A nagyszínpadi alkotásokat háromtagú zsûri pontozta:
Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára, Ágoston Ildi-
kó, a Szabolcs Néptáncegyüttes vezetõje és Tamás Attila,
a Vikár Sándor Zeneiskola igazgatója. A vers és próza
kategóriában Tóth Károly színmûvész és Orémusz Maja,
a Bencs Villa vezetõje értékelte a résztvevõket.

A zsûri döntése alapján végül az alábbi díjakat osztot-
ták ki:

Vers- és prózamondás: 1. Dr. Kozmáné dr. Váradi Ka-
talin; 2. Bírta Józsefné, Békés Alkony Ny. K.; 3. Molnár
Józsefné, Szabolcs-Honvéd Ny. K.

Tánc produkcióban: 1. Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdí-
jas Szervezet; 2. Alvégesi Nyugdíjas Klub; 3. Bokortanyák
Lakosságáért Egyesület.

Szólóénekes: 1. Megyala Józsefné; 2. Erdei Józsefné;
3. Tóth Lászlóné.

Kórusok: 1. Aprófalva Hagyományõrzõ Népdalkör Egye-
sület; 2. Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet; 3.
Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület.

A zsûri külön díjazásában részesítette: Tóth Attiláné,
Juhász Sándor, Puskás Imre szólóénekes; Makó Pál ének,
citera; Fegyveres Erõk és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas
Klubja; Nyírségi Tirpák Kulturális Egyesület; Nyíregyháza
Aranykor Nyugdíjas Klub és Egyesület; Kaland-Old-Rock
Zenekar; Jakab Sándorné szólóének; Vasutas Nyugdíjas
Klub.                        (Szerzõ: Mikita Eszter, Fintor Károlyné)
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A szeptemberben megrendezett Tirpák Fesztiválon nem csu-
pán az ország hat régiójának országos gasztrocsatája, hanem
az elsõ alkalommal megsütött városi torta is nagy látványossá-
got jelentett. A 2016 szeletes almás-szilvás finomság 30 óra
alatt készült el. A különleges édesség receptjérõl most lehull a
lepel és az alábbiakban elolvashatják, milyen összetevõk szük-
ségesek az elkészítéséhez, de mint megtudtuk, a torta várható-
an hamarosan a helyi cukrászatokban is kapható lesz majd. (A
részleteiben is lefényképezett elkészítési receptúra megtekint-
hetõ a www.csokiszerviz.hu és a www.sipkay.hu oldalakon is.)

Hozzávalók 2 db 16 szeletes tortához (tortakarika átmérõ-
je 23 cm):

Fahéjas-mézes indiáner piskótatallérokhoz: 6 db tojás, 30
g víz, 40 g kristálycukor, 20 g méz, 120 g BL 55 liszt (finom
liszt), 5 g õrölt fahéj, porcukor a hintéshez.

Kakaós piskóta (hideg könnyû kakaós felvert): 14 db tojás,
280 g cukor, 90 g BL 55 liszt, 90 g teljes kiõrlésû liszt (Tirpák
liszt), 100 g kukoricaliszt, 20 g kakaópor, 10 g sütõpor.

Almás-szilvás töltelékhez: 400 g tisztított, kockázott alma,
300 g tisztított, reszelt alma, 100 g méz, 10 g citromhéj (pép-
nek reszelve), 10 g citromlé, 100 g szilvalekvár, 150 g aszalt
szilva (darabolt), fahéjas-mézes indiáner piskótatallérok, 3–5
g õrölt szegfûszeg.

Krém: 5 db tojás, 150 g cukor, 100 g vanília cukor, 300 g
fehér csokoládé, 600 g vaj.

Panírozáshoz: 200 g pörkölt, vagdalt dió.
Díszítéshez: 15 g kakaópor (hintés), 80 g étcsokoládé,  32

db aszalt szilva hosszára félbevágva.

Elkészítés:
Fahéjas-mézes indiáner piskótatallérok: A lisztet és az õrölt

fahéjat összekeverjük. A tojásokat kettéválasztjuk, a tojás sár-
gájához az összes vizet hozzáadjuk, elkeverjük, majd hozzá-
keverjük a liszt egyharmad részét, hogy lágy tejföl sûrûségû
legyen. Ezt a mûveletet huzalos habverõvel végezzük. A tojás

KÜLÖNLEGES RECEPT: NYÍREGYHÁZA VÁROSTORTÁJA

fehérjét habbá verjük. A cukrot és a mézet akkor tesszük hoz-
zá, mikor habszerûvé kezd válni. A tojásfehérje habot csak
éppen verjük habbá, hogy ne legyen túl kemény és törékeny.
Majd ennek negyed részét a sárgájával kevert részhez tesszük,
elõkeverjük, majd a maradék fehérjehabot is hozzátesszük.
Lágyan összekeverjük. A fahéjas lisztet apródonként szitálva,
adagolva bekeverjük a masszába. 8–10 mm-es sima csöves
nyomózsákból 5 forintos érme szélességû magasra húzott pis-
kótatallérokat formázunk. Porcukorral hintjük. 160 oC-os, gõz-
mentes sütõtérben sütjük. Csak addig süssük, míg a tészta már
felválik a papírról.

A kisült fahéjas-mézes indiáner piskótatallérokból 2-szer 16
darabot félreteszünk a tetejére díszítésül. Ezeket temperált ét-
csokoládé érmékre helyezzük, amikor még a csokoládé nem
kötött meg. A csokoládé érméket fóliára vagy zsírpapírra ala-
kítjuk, így ha megdermed, könnyen fel tudjuk venni.

Almás-szilvás töltelék: Minden alkotóelemét – kivéve az
aszalt szilvát – egy tálba tesszük, kavargatva forralásig mele-
gítjük és azon is tartjuk, míg a kockázott alma is dinszteltté
válik (párolódik).

Kakaós piskóta (8 db lap): A sütõlemezeket olajjal véko-
nyan lekenjük, liszttel hintjük. Tortakarikával a kerek lapok
méretét bejelöljük. A BL 55-ös lisztet, a teljes kiõrlésû lisztet, a

kukoricalisztet, kakaóport és a sütõport összekeverjük. A tojá-
sokat különválasztjuk. A tojás sárgáját a cukor egyharmad ré-
szével jól kihabosítjuk. A tojás fehérjét a cukor kétharmad ré-
szével habbá verjük. A tojásfehérjehabból egy habkártyányit a
sárgájás részhez teszünk, összekeverjük, majd az összes fe-
hérjehabot is hozzátéve egybekeverjük. A lisztes keveréket ap-
ródonként hozzáadva bekeverjük, kiadagoljuk. Kikenjük úgy,
hogy a jelölésen kissé túlérjen. Sütés 180 oC-on, enyhén gõzös
sütõtérben.

Tortalap töltése: A sütõbõl kivéve rögtön alávágunk, kihû-
lés után a tortakarikával kiszúrjuk. A tortakarikával körülölel-
jük a kiszúrt tortalapot. A kész almás-szilvás töltelékbe bele-
keverjük a fahéjas-mézes indiáner piskótatallérokat, forrón
egyenletesen elterítjük és a darabolt aszalt szilvával mozaiko-
san kirakosgatjuk. Egy másik lappal lefedjük és enyhén lenyo-
matjuk kihûlésig. Érdemes száraz papírt tenni alá és felülre.

Krémkészítés: Az egész tojásokat feltörjük. A cukrot és a
vanília cukrot hozzátesszük és folyamatosan kavargatva fel-
melegítjük 45–50 oC-ig. Habverõ gépbe téve habosítjuk. Hoz-
zátesszük az olvasztott fehér csokoládét és a hideg vajat is. Jól
kihabosított krémmé keverjük.

Panírkészítés: A diót sütõbe téve pörköljük. A folyamat ad-
dig tart, míg eltörve pörkölési barnulást belül is tapasztaljuk.
Héja fellazul, felválik. Kihûtjük. A héj részét ledörzsöljük (na-
gyon kesernyés). Késsel aprítjuk, az apró morzsát kiszitáljuk
belõle.

Betöltés: Az egyik tortalapot krémmel kenjük, rácsúsztatjuk
a kihûlt töltelékkel megpihentetett két lapot, ami a torta két
középsõ lapja lesz. Erre újra krémet kenünk és rátesszük a ne-
gyedik lapot. Oldalát, tetejét lesimítjuk, oldalát vagdalt pör-
költ dióval panírozzuk. Tetejét szeletenként beosztjuk. Köze-
pét kenõkéssel felpaskoljuk, kakaóporos szitával meghintünk.
Csillagcsöves nyomózsákkal fecskendezzük, a csokoládétal-
pas fahéjas-mézes indiáner piskótatallérokat srégen felrakos-
gatjuk.

(Az ízeket megálmodta és tortába öntötte Kollonay István
cukrászmester.)

Nyíregyháza várostortája

Szögletes vagy kerek? Habos vagy fondán? Mogyorós,
banános, mandulás, túrós, kekszes, trüffeles, netán epres
brownie-s? A nyíregyházi Vaskó-Gyurkovics Patrícia gye-
rekkorában még az autókat szerelte, most azonban már
sokkal jobban érzi magát, ha olajszûrõ és csõkulcsok he-
lyett habverõ van a kezében. Hogy jól bánik vele, ahhoz
pedig nem fér kétség, hiszen bejutott az RTL Klub
SütniCake címû mûsorába, mi több, már sikeresen tovább
menetelt a második fordulóba is.

Október másodikán az RTL Klubon elstartolt Magyar-
ország elsõ tortadizájner versenye, a SütniCake, ami 12
cukrász – köztük Vaskó-Gyurkovics Patrícia – és tortáik
küzdelmét mutatja be vasárnaponként a képernyõn. A cuk-
rászok alkotásait háromfõs zsûri értékeli – Novák Kriszta,
a SütniCake alapítója, Bakcsy Árpád ételfotós és Korponai
Péter cukrászséf. A mûsor már a második adásánál tart, a
fiatal nyíregyházi cukrász pedig még mindig versenyben
van. A tét nem kicsi: a gyõztes nyereménye, hogy a Süt-
niCake 2016-os bajnokaként kiadhatja elsõ önálló sza-
kácskönyvét.

„RÁJÖTTEM, SZERETEK SÜTNI”

– Gyerekkoromban inkább apás voltam, szerettem kint
lenni a kertben, meg kocsit szerelni. Másodikos voltam a
Zrínyi Ilona Gimnáziumban, amikor rájöttem, szeretek süt-

OLTÁRI JÓ DOLGOT SÜTÖTT KI A NYÍREGYHÁZI LÁNY

A fiatal cukrászlány a gimnáziumi éveket követõen a
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenfor-
galmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban folytatta
tanulmányait, jelenleg pedig a Görömbei Cukrászdában
tölti gyakorlatát. A közelmúltban azonban az RTL Klub
facebook oldalán egy versenykiírásra lett figyelmes és úgy
döntött, õ is jelentkezik a SütniCake címû mûsorba.

– Mivel van bennem versenyszellem, így úgy döntöttem,
egy próbát megér. Korábban is voltam már megméretteté-
seken. Idén februárban például Tatán, ahonnan ezüstérmet
hoztam haza, márciusban pedig Pesten, ahol aranyérmet
kaptam. A díszítés közelebb áll hozzám, mint a sütés, ezért
is keltette fel az érdeklõdésemet az RTL Klub felhívása.

„PÁRBAJOZUNK EGYMÁSSAL”

A mûsorban összesen 12 versenyzõ vesz részt, az elsõ
és a második adásban hatan-hatan mutathatták meg te-
hetségüket két-két csapatra bontva. A show hasonlít a
Konyhafõnök címû mûsor felépítéséhez, amiben a pultok
mögött készítik az ételeket a séfjelöltek, majd szigorú zsûri
értékeli õket. Az adás végére kiderül, hogy melyik csapat
tagjai kerülnek a veszélyzónába, akik közül egyet meg-
ment a zsûri, a másik kettõnek viszont párbajoznia kell
egymással. A leggyengébb kiesik.

– Az a legnehezebb a verseny során, hogy csapatban kell
dolgozni, én pedig nagyon szeretek egyedül sütni. Persze,

az sem könnyíti meg a helyzetünket, hogy mindig a helyszí-
nen tudjuk meg magát a témát, hogy milyen tortát kell elké-
szítenünk. Összesen 11 adás lesz. Addig megyünk, amíg egy
nem marad. Szeretném megnyerni, mert akkor kiadhatnám
a saját cukrászkönyvemet, de hatalmas pozitívum, hogy ren-
geteget tanulok a mûsor során, a többiektõl is.

VÖRÖS BÁRSONY, A’ LA PATRÍCIA

– Ízvilágban nagyon szeretem a vörös bársony tor-
tát. Kifejlesztettem egy saját receptet. Az alapja tulaj-
donképpen egy sajttorta, aminek hagyományai Ame-
rikáig nyúlnak vissza. Nagyon ízlik az ismerõseimnek,
egy kicsit vaníliás ízû. Szeretek új recepteket kitalálni,
forma és küllem tekintetében pedig a letisztult torták
a kedvenceim. Vallom, az egyszerû néha több.

Patrícia azt mondja, neki már maga a verseny is egy vissza-
jelzés arra, hogy jó úton halad. Idén végez majd cukrász-
ként, szeretne mestercukrász lenni, de nagy álma, hogy ki-
adjon egy olyan receptkönyvet, amelyben el lehet olvasni a
süteményei történetét is. Erre pedig minden esélye meg is
van, hiszen sikeresen továbbjutott az elsõ fordulón...

(A mûsor megtekinthetõ vasárnap délelõtt 11.25-tõl,
valamint az ismétlése szerdán 12.05-tõl az RTL Klubon.)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ni-fõzni. Az elsõ nagy tortámat, ami rögtön négyemeletes
volt, a sulimnak sütöttem felajánlásként, hiszen abban az
idõben ünnepelte az intézmény a 95. születésnapját. Ak-
kor sok pozitív visszajelzést kaptam a munkámra, és rájöt-
tem, cukrász akarok lenni – kezdte a beszélgetést Patrícia.

Valkó Eszter (középen) a versenyzõkkel, bal oldalon Patríciával (Fotó: internet)

Patrícia (középen) a csapattársakkal
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A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2016. október 15-én,
szombaton a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz., valamint a

Korányi F. u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálat zárva tart.
A Hulladékudvarok változatlan nyitvatartás (8.00–14.00)

szerint üzemelnek.
További információ:

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Tel.: 06-30/584-4538

E-mail: ugyfelszolgalat@thgkft.hu, www.thgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS

Nyíregyháza, 2016. október 12. – Átalakul Magyar-
országon a SEAT márkakereskedõi hálózata, ennek kö-
szönhetõen az idei évtõl a Csõsz-Platán Cégcsoportot
bízta meg a Porsche Hungária a SEAT márka értékesí-
tésével Nyíregyházán.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a SEAT az elmúlt tíz
évben élte meg történetének legnehezebb idõszakát, de
a márkastratégia átdolgozásával, a modellkínálat felfris-
sítésével új idõszámítás kezdõdött a spanyol gyártónál.
Az elmúlt években megújult az Ibiza, a Toledo és a Leon
is, ráadásul már csak karnyújtásnyira van az Ateca, a
márka elsõ SUV modellje, amely további lendületet ad-
hat az értékesítésben. A megkezdett modelloffenzíva ke-
retében pedig újabb típusok is várhatóak még 2017-ig,
ami végképp átrajzolhatja a márka piaci pozícióját.

„A felfrissült modellkínálat a hazai értékesítésben is
érezteti pozitív hatását: az elmúlt két évben összességé-
ben harmincöt százalékkal nõtt az eladások száma” –

SEAT MÁRKAKERESKEDÉS NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN

A márkaigazgató azt is megjegyezte, hogy a hazai si-
kerhez a márkakereskedõi hálózat átalakítására is szük-
ség volt, racionalizálni kellett ugyanis a hálózat méretét.
Ezáltal több településen megszûnt a SEAT értékesítés, de
beléptek olyan városok is, ahol korábban nem lehetett új
SEAT-ot vásárolni. E folyamat részeként döntött úgy a
Csõsz-Platán Cégcsoport, hogy megnyitja SEAT kereske-
dését Nyíregyházán, mellyel egyedülálló szerephez jut a
régióban, s ezzel tovább erõsíti autópiaci szerepét. A
Mátészalkán és Nyíregyházán két telephellyel rendelke-

ÚJABB MÁRKÁVAL BÕVÜLT A CSÕSZ-PLATÁN CÉGCSOPORT KÍNÁLATA

SEAT márkakereskedés és márkaszerviz – Platán Autóház – 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.

JUBILÁL AZ ÉFOÉSZ

Az ÉFOÉSZ fennállásának 35. évfordulója alkalmából ren-
deztek ünnepséget a megyeháza dísztermében. Az eseményen
felidézték az elmúlt évtizedek eredményeit. A kisdiákok pedig
kulturális mûsorral köszöntötték a megjelenteket.

mondta el Papp Zoltán, a SEAT márkaigazgatója. „For-
galmunkra rendkívül jó hatással voltak az újdonságok,
az Ibiza mellett elsõsorban a Leon különbözõ változatai
és a Toledo voltak keresettek. Ezen modellek révén ko-
moly elõrelépést tudtunk felmutatni a vállalati üzletek
terén is, és számos cég választott kizárólag SEAT model-
lekbõl álló flottát” – tette hozzá.

zõ cégcsoport több márka értékesítését is végzi. A SEAT
értékesítés a Nyíregyháza, Rákóczi utca 60. alatt találha-
tó kereskedésbe költözött, a SKODA mellé. Ugyanakkor
ebben a márkakereskedésben kap helyet az Audi, a Volks-
wagen és a SKODA mellett a SEAT márkaszerviz is.

„A korábbi épületszárnyat lebontottuk, kibõvítettük,
és a márka magas elvárásainak, illetve az új arculatnak
megfelelõen alakítottuk ki a márkakereskedést. Így a
SEAT legújabb nemzetközi elvárásainak megfelelõ, ma-
gas ügyféligényt kielégítõ szalonban kezdjük meg az új
autók értékesítését” – tájékoztatott Csõsz Viktor, a Csõsz-
Platán Cégcsoport kereskedelmi igazgatója. „Tesztve-
zetésre október tíztõl nyílik lehetõség, a bevezetés ideje
alatt egyedülálló modelleket is kipróbálhatnak az érdek-
lõdõk a most megnyíló 21. századi szalonunkban” –
zárta gondolatait a kereskedelmi igazgató.                 (x)

A SEAT Ateca a nyíregyházi szalonba is megérkezett

Papp Zoltán, Csõsz Ferenc és Csõsz László
a megnyitón
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Szinte nincs is olyan sofõr, aki ne sértett volna már meg
szabályt a közlekedési lámpánál, annak ellenére, hogy a
KRESZ egyértelmûen fogalmaz: a zöld fényjelzés szabad
utat jelez, a piros, valamint a piros és sárga fény együtt
pedig a továbbhaladás tilalmát jelzi. Szabály ide, szabály
oda, hajlamosak vagyunk a piros jelzésû közlekedési lám-
pát narancssárgának vagy éppen zöldnek látni, megfeled-
kezve arról, hogy ezekért bizony nagy árat fizethetünk.

Az egyik olvasónk levélben kereste meg szerkesztõsé-
günket, egyben kérve minket arra, hogy segítsünk neki
megoldást találni problémájára, ugyanis elmondása sze-
rint, a belvárosban az autósok sokszor nem veszik figye-
lembe a piros jelzést. Áthajtanak alatta fékezés nélkül és
még azzal sem foglalkoznak, hogy a zebrán a gyalogo-
soknak van elsõbbségük. Levelét az alábbiakban teljes
terjedelmében közöljük.

KEDVES NAPLÓ!

Egy nap mint nap elõforduló, általam is rendszere-
sen tapasztalt problémára szeretném felhívni az ille-
tékesek figyelmét. A kulturális központ és a Kodály
iskola között lévõ gyalogátkelõnél szinte mindennap
áthúz egy-egy autó a már piros lámpán, csodálko-
zom, hogy még nem történt baleset. A rendõrség fe-
lõl kanyarodók közül sokan még szeretnék elérni a
zöldet, ami szerintem még akkor is lehetetlen, ha
nagyon odalépnek a gázra. Nem lehetne állítani raj-
ta, hogy amikor az autósok elindulnak, már akkor vált-
son zöldre a gyalogosoknak a lámpa?

50 EZRES BÍRSÁGRA SZÁMÍTHATNAK

Az olvasó levelével megkerestük a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányságot. Fehérvári Marietta,
c. rendõr százados, az Sz-Sz-B MRFK sajtóreferense arról
tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a rendõrség felé
ezidáig nem érkezett jelzés az állampolgárok részérõl az
érintett témakörben. Abban az esetben azonban, ha egy
gépjármû sofõrje a forgalomirányító fényjelzõ készülék ti-
los jelzését (piros lámpa) figyelmen kívül hagyja és tovább-

A ZEBRA ÉS A PIROS SEM ÁLLÍTJA MEG ÕKET

hajt, akkor a 156/2009. Kormányrendeletben foglaltak alap-
ján 50 000 forint közigazgatási bírsággal sújtandó.

BE LEHET JELENTENI

A lámpák beállításával kapcsolatban a hatáskörrel ren-
delkezõ Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordultunk. A
szervezet kommunikációs osztálya nyilatkozatában kifej-
tette, a kulturális központ és a Kodály iskola között lévõ
közút (Vay Ádám krt.) helyi közút, melynek közútkezelõi
feladatait Nyíregyháza önkormányzata látja el, valamint
a közlekedési hatósági jogkört a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal – azon belül a Mûszaki Engedé-
lyezési és Fogyasztóvédelmi Fõosztály – gyakorolja. Az õ

feladatuk, hogy a forgalmi rendet – a forgalmi körülmé-
nyek vagy a baleseti helyzet jelentõsebb változása ese-
tén, de legalább ötévenként – felülvizsgálják, és ha szük-
séges, módosítsák. A közlekedési hatóság – a közlekedés
biztonságát sértõ vagy veszélyeztetõ helyzet megszünte-
tése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályo-
zás módosítását, vagy a közút kezelõjét a forgalmi rend
felülvizsgálatára kötelezheti. Hangsúlyozták, a fentiek
alapján a közúti jelzõlámpák összehangolásával, perió-
dusidejük beállításával kapcsolatos problémát a területi-
leg illetékes közútkezelõnél kell bejelenteni, ami történ-
het szóban, vagy írásban elektronikus vagy postai úton.
Ezt követõen pedig az illetékes szervek eldöntik, valóban
jogos-e az olvasó felvetése.             (Szerzõ: Bruszel Dóra)

SOK KAMERA VAN A VÁROSBAN
– Az érintett útszakaszon elõfordult már ilyen eset, hogy

a Hunyadi utcáról a Vay Ádám körútra kanyarodó autó-
sok, mivel el szerették volna érni a Kodály iskolánál lévõ
lámpa zöld jelzését, ami hamar átvált pirosra, rátapostak
a gázra és áthajtottak alatta, pedig az már idõközben pi-
rosra váltott. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezzel ve-

szélyeztették a zebrán szabályosan áthaladni szándéko-
zók épségét. Ez közúti bírságot von maga után, de ami a
legfontosabb, hogy baleseti veszélyforrást jelent. Egyéb-
ként a városban több helyen is vannak kamerák felhe-
lyezve, a piros lámpán áthajtókat ezen felvételek alapján
is büntethetik – hangsúlyozta Bordás Béla városgondnok.

VETÉLKEDÕ POLGÁRÕRÖK
Polgárõröknek szerveztek regionális szakmai vetélke-

dõt szombaton Nyíregyházán. A verseny központi témá-
ja a városi bûnmegelõzés hatékonyságának növelése volt.

A rendezvényt Csóra György, az Országos Polgárõr Szö-
vetség alelnöke nyitotta meg, aki beszédében kihangsú-
lyozta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az új
kihívásoknak mindig meg kell felelni, ami folyamatos to-
vábbképzést és felkészülést igényel.

ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

A polgárõrök elméleti és gyakorlati ismereteinek felméré-
sét szolgálta a szombaton megrendezett vetélkedõ, melyen
tizenegy megye csapata mérhette össze tudását. A háromfõs
csoportoknak rövid felkészülési idõt követõen különféle szak-

mai kérdésekre kellett választ adniuk. A zsûri döntése alap-
ján legeredményesebbnek a Heves megyei csapat bizonyult,
második helyezett a Pest megyei, harmadik helyezett a bu-
dapesti csapat lett. A verseny végén minden részt vevõ cso-
port értékes ajándéktárgyakkal térhetett haza.

(Fotó: police.hu)

Nagy baj az, ha lógok az iskolából azért, hogy ne kap-
jak 1-est? Vannak olyan tanköteles fiatalok, akik a dolgo-
zatok és felelések helyett inkább a kötöttségek nélküli
csellengést választják, megfeledkezve arról, hogy annak
bizony következményei is lehetnek. Megvonhatják vagy
szüneteltethetik a támogatást az iskolából sokat hiányzó
gyerek családjától, de a rendõrség is folyamatosan ellen-
õrzi a tanítási idõben lógó diákokat.

A rendõrök rendszeresen ellenõrzik a fiatalok által gyak-
ran látogatott helyeket, hogy kiszûrjék a tanításról igazo-
latlanul távol maradókat. Legutóbb az autóbusz- és a vas-
útállomás környékén tartottak átfogó akciót. A tanköteles
diákok ugyanis iskolaidõben kötelesek részt venni szer-
vezett foglalkozásokon abban az oktatási intézményben,
amelynek tanulói. A fiatalok csak indokolt esetben és iga-
zolás ellenében tartózkodhatnak az oktatási intézményen
kívül, felnõtt kísérettel. A rendõrök, amennyiben olyan di-

LESÁLLÁSON A RENDÕRÖK NYÍREGYHÁZÁN

ákot vesznek észre az utcán, aki tanítási napon nagykorú
nélkül megy az utcán, megállíthatják és igazoltathatják.

KÖVETKEZMÉNYE VAN A HIÁNYZÁSNAK

Fehérvári Marietta, c. rendõr százados, az Sz-Sz-B MRFK
sajtóreferense arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
a rendõrség minden más szakterülete mellett kiemelt fi-
gyelmet fordít az ifjúságvédelemre. Hozzátette, éppen
ezért kollégái megyeszerte tartanak ellenõrzéseket iskolai
napokon, legutóbb is találkoztak „csellengõvel”. Amennyi-
ben a tanköteles korú gyerek a rendõri kérés ellenére nem
tudja magát hitelt érdemlõen igazolni, a legközelebbi rend-
õrõrsre szállíthatják azért, hogy kiderítsék személyazonos-
ságát. Ha a fiatalkorú igazolta magát, a rendõrök az iskola
irányába indíthatják, de akár az intézmény vezetõjéhez is
kísérhetik, aki több hiányzás esetén, jelzi a problémát az
illetékes szerveknek.

(Fotó: police.hu)
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„JÉZUS ÉLETE”. A Váci Mihály Kulturális Központ és a He-
tednapi Adventista Egyház várja az érdeklõdõket október 20-án
17.00 órára a Pál Gyula Terembe Aknay János, ef Zámbó István
és Tábori Csaba festõmûvészek „Jézus élete” címû kiállításának
megnyitójára. Köszöntõt mond Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köz-
nevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, dr. Pecsuk Ottó, a
Magyar Bibliatársulat fõtitkára, valamint Ócsai Tamás, a Heted-
napi Adventista Egyház elnöke. A kiállítást dr. habil. Szepessy
Béla, DLA grafikusmûvész nyitja meg, közremûködik a Szabol-
csi Adventista Vegyeskar. A kiállítás november 19-éig látogat-
ható, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

FILMBARÁTOKNAK. A VIII. Országos Független Helytör-
téneti Dokumentumfilm Szemle idén október 21-22-én várja
a filmbarát közönséget a Városmajori Mûvelõdési Házban. 
A rendezvény pénteken 16.00 órától ünnepélyes megnyitó-
val kezdõdik, ahol szakmai programok, verses-zenés baran-
golás, kötetbemutató, fotókiállítás, valamint a versenyfilmek
vetítése zajlik majd, melyet ünnepélyes díjkiosztás zár. In-
formáció: 42/462-400.

’56-OS EMLÉKÜNNEPSÉG. Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és dr. Tirpák György, orosi önkormány-
zati képviselõ tisztelettel meghívja az érdeklõdõket az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tisztele-
tére megrendezett emlékünnepségre és az azt követõ fáklyás
felvonulásra, a Bíró Sándor emléktáblához,  október 21-én
17.00 órakor. Gyülekezõ: Oros, posta elõtt. Emlékbeszédet
mond: dr. Tirpák György képviselõ.

A FINN TÉLI HÁBORÚ KÉPEI. A Nyíregyházi Magyar-Finn
Baráti Egyesület várja az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond
könyvtárba A finn téli háború képei címû kiállításra. A Szov-
jetunió 1939 novemberében megtámadta Finnországot. A
tárlat október 21-éig tekinthetõ meg.

BORBÁNYAI SZÜRETI VIGASSÁG. Október 22-én a Bor-
bányai Mûvelõdési Házba invitálnak mindenkit nagy szere-
tettel, ahol 14.00 órától „Nagymamáink Facebookja” cím-
mel, korabeli falvédõkbõl nyílik kiállítás az intézmény elõte-
rében. Fellép a Borbányai Dalárda, valamint a Borbányai
Margaréta Tánccsoport. A bál batyus jellegû, a muzsikát
Butenko István szolgáltatja. A rendezvény ingyenes, asztal-
társaságok jelentkezését szívesen fogadják a szervezõk. In-
formáció: 20/350-9186.

„CSONTRITKULÁS ÉS A MOZGÁS”. Október 24-én 14.00
órakor dr. Kresák Ilona „Csontritkulás és a mozgás” címû or-
vosi elõadásával és ingyenes vércukorszint-méréssel várják a
téma iránt érdeklõdõket. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtár (Toldi u. 23.). Információ: 70/335-7854.

„NETRE FEL”. Novembertõl újra indul a „NETRE FEL” in-
formatikai képzés szépkorúaknak. Helyszín: VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u. 23.). Információ: 70/
335-7854.
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Az Országos Könyvtári Napok zárásaként a „Könyves
Vasárnap” több érdekességet kínált.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kilenc
éve szervezi töretlen lelkesedéssel nyári olvasópályáza-
tát, melyre összesen 52 pályamunka érkezett be.

A legtöbben Nógrádi Gábor: A mi Kinizsink címû ifjúsá-
gi regényét olvasták el. Ezt a könyvet szorosan követi
Arszlányi Károly: Kalandos vakáció c. mûve, valamint Dáné
Tibor: Négy tenger hajósa, Daniel Defoe: Robinson Crusoe,
Klaus Hagerup: Markus és Diana címû mûvei. Sokan vá-
lasztották Katherine Appelgate: Ivan az egyetlen, Michael
Ende: Végtelen történet, Nemere István: A titokzatos pad-
lás, R. J. Palacio: Csodácska, Sue Townsand: A 13 és 3/4
éves Adrian Mole kínszenvedései címû regényeket is.

ÉRTÕ OLVASÁS, KREATIVITÁS

Ebben az évben is ki kellett tölteni minden elolvasott
könyvhöz egy általuk összeállított feladatlapot, melyet
értékeltek. A feladatlapok javítását minden évben
gyermekkönyvtárosok végzik.

Megállapították, hogy aki ezen a pályázaton részt vett,
az szeret olvasni. Tud értõen olvasni, kreatív, képes egyé-
ni módon továbbszõni egy történetet. Aki mind a tizenkét

KÖNYVFALÓK ÉS KÖNYVCSINÁLÓK

Kalandtúra a régészet világába, Történetek egy ládá-
ból, Irodalmi barangolások, Mit rejthet Jósa doktor tás-
kája? Morzsák a múzeum iskolásoknak szánt kínálatából...

A Jósa András Múzeum évek óta arra törekszik, hogy
megszerettesse intézménye világát a gyermekekkel. Eb-
bõl a célból hat esztendeje már minden évben Múzeum-
pedagógiai Évnyitót rendez, ahol tájékoztatják a pedagó-
gusokat szolgáltatásaikról.

– Ma sokat beszélünk az élethosszig tartó tanulás fon-
tosságáról és ha nem itt alapozódik meg az iskolák kör-
nyékén a rendszeres múzeumba látogatás, az igény a
múzeumlátogatásra, akkor bizony ezek a gyermekek ké-
sõbb felnõttként, családapaként szegényebbek lesznek egy
ilyen élménnyel. Nekünk az a fontos és azért is rendez-
zük minden évben a Múzeumpedagógiai Évnyitót, hogy
elmondjuk, ebben az évben a tanévre koncentrálva mi
mindennel várjuk, mi az ajánlatunk, mit tudunk adni a
fiatalságnak. Nemcsak kiállításokkal, hanem azon túl is –
mondta dr. Bene János múzeumigazgató.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ

A rendezvényen átadták a Múzeumbarát Iskola és Mú-
zeumbarát Pedagógus díjakat is, amelyet azon oktatási
intézmények és pedagógusok kaphatnak, akik a legtöbb
diákot ismertetik meg a múzeumok világával. Elõbbit a
Móra Ferenc Általános Iskola, utóbbit Takács Angéla, a
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola tanára vihette haza.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

ajánlott könyvet elolvasta és kitöltötte az összes feladatla-
pot, maximálisan 237 pontot érhetett el.

Helyezettek:
I. Riczu Sára, a Krúdy Gyula Gimnázium 8. osztályos

tanulója.
II. Fazekas Kriszta, a Móricz Zsigmond Általános Iskola

Kertvárosi Tagintézményének 4. osztályos tanulója.
III. Péter Bence, a Szent Imre Gimnázium és Általános

Iskola 6. osztályos tanulója.

EGYÜTT ÍRTÁK

Az idén immár harmadszor vehetik kézbe Nyíregyháza
könyvét, melyben helyi szerzõk, legyenek amatõrök vagy
profik, mutatják be mûveiket. A kezdeményezés 2014 jú-
niusában indult útjára, amikor is „Írjunk együtt!” címmel
pályázatot hirdettek meg, hogy mindenki, aki elbeszélést,
novellát vagy verset ír, lehetõséget kapjon arra, hogy meg-
mutathassa írását a nagyközönség elõtt, és az alkotások
végre elõkerüljenek az asztalfiókokból. A szép számmal
beérkezett mûvekbõl most is a szakmai zsûri által kiválasz-
tottak kerültek bele a könyvtár által gondozott kötetbe. A
Nyíregyháza Könyve 2016 c. kiadványt két példányban, a
könyvtár helyismereti részlegében és kölcsönzõterében he-
lyezték el. (További részletek: nyiregyhaza.hu.)

A díjazottak
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HÁNY ÉVE JÁRSZ SZÍNHÁZBA? 35?
Velem együtt soha nem felejted a Csongor és Tündét,

ami színházunk önálló társulatának elsõ premierje volt.
Hány évesek is voltunk 1981. október 17-én? Ne firtassuk!

Ültünk a mohazöld(?) posztóval burkolt régi, még fel nem
újított, de szeretni való épületben, ahol oldalról elegáns
csillárok adtak fényt. Magam az emeleten kaptam helyet a
„kakasülõn”. Itt ugyanolyan hosszúak voltak a sorok, mint
a földszinten, ahol kétoldalt néhány falba épített páholy is
rendelkezésre állt ritka alkalmakra. Emlékezetünkben még
ma is egymásba feledkezve ül Vitai András és Hartmann
Teréz az aranyalmát termõ fa alatt, Szabó Tünde pedig tûz-
rõl pattant, gyönyörû Ilmaként egyengeti boldogságuk út-
ját. Az enyémmel együtt a te szíved is tele volt büszkeség-
gel: történelmi esemény részesei vagyunk.

MENNYI FELEJTHETETLEN ELÕADÁS!

Hány éve jársz színházba? 35? Akkor mi félszavakból
megértjük egymást. Ha azt mondom: Bozóky István, azt
mondod: Léner Péter, azt mondom Csikos Sándor, azt

mondod Verebes István, azt mondom Tasnádi Csaba, azt
mondod Schlanger András. Mennyi felejthetetlen (és per-
sze felejthetõ) elõadást láttunk az eltelt évtizedek alatt!
Ebben a tekintetben számomra ugyanis ez a mérce. Azo-
kat nem volt érdemes világra segíteni, amelyek nem hagy-

tak nyomot igazán az emberek lelkében, kiestek a feledés
rostáján. De mennyi ott maradt bennünk! Azt mondod:
Segítsd a királyt!, azt mondom: Szigorúan ellenõrzött vo-
natok, azt mondod: Ványa bácsi, azt mondom: A vágy
villamosa, azt mondod: Az ifjúság édes madara, azt mon-
dom: Vérnász... Hány kiemelkedõ rendezõ írta be nevét a
Móricz Zsigmond Színház történetébe: Gaál Erzsébet, Ivo
Krobot, Szász János, Máté Gábor, Mohácsi János... Hány
éve jársz színházba? 35? Akkor mi félszavakból megért-
jük egymást. Micsoda ragyogó alakításoknak lehettünk itt
szemtanúi! Emlékszel, játszott itt Mensáros László, Simor
Ottó, Csoma Judit, Csorba Ilona, Fazekas István, Gados
Béla, Gazsó György, Hetey László, Juhász György, Me-
gyeri Zoltán, Mészáros Árpád Zsolt, Olt Tamás, Rékasi
Károly, Safranek Károly, Szalma Tamás, Varjú Olga... Sza-
bad egyáltalán belebocsátkozni egy felsorolásba, hiszen
hányan töltötték e falak között évekig napjaik nagyobb
részét, hogy egy-egy este megszülethessen alakításuk ré-
vén a csoda? Sok-sok kiváló színész, akinek neve után,
szégyenszemre már alaposan kutakodnunk kell emléke-
zetünkben, pedig hajdan sokunk kedvencei voltak. Hány

csodálatos színész kápráztatott el vendégjátékával VIDOR-
on innen és túl? Csákányi Eszter, Tordai Teri, Udvaros
Dorottya, Hegedüs D. Géza, Kaszás Attila, Trokán Péter...
Sokan már örökös tagjaink közül is talán egy égi színtár-
sulat tagjaivá váltak az eltelt évek során, mint Holl István,
Kerekes László, Máthé Eta, Pankotay István vagy Szigeti
András. Az „alapítók” közül egyedüliként maradt hûsé-
ges „földi” társulatunkhoz Bárány Frigyes, aki reménye-
ink szerint még hosszú ideig örvendezteti meg játékával a
nyíregyházi publikumot.

A JÁTÉK ÖRÖM

Hány éve jársz színházba? 35? Akkor mi félszavakból
megértjük egymást. Köszönjük társulatunknak mindazt az
élményt, amiben az elmúlt évtizedekben részesítettek
bennünket. Mit is kívánhatnánk számukra? Útmutatónak
talán jó lesz: „A színház játék. A játékhoz sok munka kell,
de ha ez a munka a játék örömét adja, nem is érezzük
többé annak.” Úgy legyen!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

LEGEMLÉKEZETESEBB PILLANATOK

Fotók elevenítik fel az elmúlt 35 esz-
tendõ legkiemelkedõbb pillanatait a Mó-
ricz Zsigmond Színház galériájában. A tár-
lat része annak a jubileumi rendezvény-
sorozatnak, amelyet a kõszínház vezeté-
se szervezett a társulat 35 éves fennállá-
sának alkalmából.

– A fotók segítenek megõrizni az emlé-
keket, ezért kézenfekvõnek tûnt, hogy pró-
báljuk meg összeszedni azokat a képeket,
amelyek az elmúlt 35 évadban készültek
– mondta Kirják Róbert, a Móricz Zsig-
mond Színház ügyvezetõje. Csutkai Csa-
ba fotómûvész egyike volt azoknak, akik a
fényképezõgép objektívén keresztül közel
25 éven át örökítették meg a színpadon
zajló értékes pillanatokat.

– Az elsõ felvételem, amit készítettem,
a Kvantum Fantum dokumentálása volt –
1982-ben vagy 1984-ben. Szerencsére si-
került megtalálnom azt a negatívköteget,

és meg kell mondjam, nagyon nagy élmény
volt, mintha egy idõgépbe kerültem volna,
úgy éreztük a párommal együtt. Pötyike
dolgozta fel digitálisan a képeket, és nagy
öröm volt ezeket újra végignézni – emelte
ki a mûvész.

AKCIÓK ÉS MEGLEPETÉSEK
A színház vezetése számos program-

mal, akcióval és meglepetéssel készül
a jubileumi esztendõ alkalmából. Így
például október 10-étõl 3 és fél héten
keresztül 35 százalékos kedvezménnyel
vásárolhatók meg a harmadik kategóri-
ás helyekre szóló bérletek. Mindezek
mellett októberben minden nagyszínpa-
di felnõtt elõadást követõen egy nosz-
talgikus negyedórára várják a nézõket,
hogy egy rövid videóval együtt idézhes-
sék fel a teátrum elmúlt évtizedeit.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

Jelenetkép a Csongor és Tünde címû darabból

Már nagy sikerrel játsszák a színházban A képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû darabot
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HÁTFÁJDALOM? DERÉKPANASZ? GERINCTORNA!
Aki ülõ- vagy állómunkát végez, azok körében bizonyá-

ra nem ismeretlen a nap végére jelentkezõ nyaki, háti és
deréki fájdalom. Persze, mindig bízunk abban, hogy a prob-
léma majd egy varázsütésre megoldódik, azonban tény,
hogy erre az esetek többségében nem éri meg várni...

Hétfõ, 17.00. Zrínyi Ilona Gimnázium. Piros, zöld, sárga,
kék és megannyi színben rikító polifoamok sorakoznak egy-
más mellett az iskola tornatermében, ahol lassan helytálló
lesz a gyakran használt mondás: egy tût sem lehet elejteni.
Legalábbis a Mozdulj Nyíregyháza! egyik programján, a ge-
rinctornán biztosan nem, ugyanis a Human-Spektrum Bt.
gyógytornászának instrukcióira, hétrõl hétre több tucatnyian
tornáznak együtt. Vannak, akik már régi ismerõsként üdvöz-
lik egymást, de mint kiderült, újak is szoktak szép számmal
bekapcsolódni a programba. Korhatár pedig nincs. Legyen
szó gyerekekrõl, tinikrõl, vagy már nyugdíjas éveiket élõ szép-
korúakról, együtt sajátítják el a gyakorlatokat.

A HELYTELEN TESTTARTÁS ELLEN

Éva a kezdetektõl bekapcsolódott a programba. Mint
megtudom tõle, napi nyolc órában ülõmunkát végez, és
rendszeresen jelentkezik nála hátfájdalom. Ráadásul az
orvosa is tanácsolta neki, hogy lehetõségeihez mérten,
minél többet mozogjon.

– Egyedül nem szeretek tornázni, meg nincs is bennem
annyi kitartás, hogy otthon, a szobában végezzem a gya-
korlatokat. Így legalább jó, hogy társaságban vagyok. Az
elsõ óra elõtt tartottam attól, hogy kik lesznek ott, de na-
gyon tetszik, mert mindenféle korosztályból vannak részt-
vevõk. Itt mindenki tegezõdik, azt is elfogadják, ha elfára-

dok a gyakorlat közben és egy kicsit pihenek. A legfonto-
sabb pedig számomra az, hogy az órák után mindig jobb
a közérzetem és azóta már arra is figyelek, hogy helyes
legyen a testtartásom.

A gerincfájdalom többnyire nem elkerülhetetlen sors-
csapás, hanem sok esetben a helytelen tartás, mozgás és
életmód következménye. A megfelelõ életmód megválasz-
tása mellett azonban – helyes testmozgás, rendszeres ge-
rinctorna, a gerinc megfelelõ terhelésének alkalmazása –
elérhetõ, hogy a korral járó gerincelváltozások ne jelent-

senek az életminõségben negatív változást. Ezt segítik az
órákon végezhetõ gyakorlatok is, ahol a hátizmok erõsí-
tése mellett a has- és a csípõizmokat is megmozgatják.

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA! GERINCTORNA ÓRÁI
Hétfõ és szerda 17.00–18.00, Zrínyi gimnázium,

kedd 17.30–18.30, Sóstóhegy, általános iskola torna-
terme, csütörtök 18.00–19.00, Nyírszõlõs, általános
iskola tornaterme.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 16., vasárnap 18.00 NYKC–
Algyõ kézilabda-mérkõzés ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HÉT ÉREM ITTHON

Közel ezer versenyzõ érkezett Nyír-
egyházára a múlt hétvégén. Aerobikver-
senyt még soha nem rendeztek a szabol-
csi megyeszékhelyen, most viszont nagy
sikere volt, szombaton és vasárnap is
sokan voltak kíváncsiak a viadalra. A
házigazda Flexi-Team több csapatot is
indított.

– Minden csapatunk nagyon szépen sze-
repelt, büszke vagyok rájuk. És büszke va-
gyok a szülõkre is, akik mindenben segí-
tették a szervezést, nélkülük nem sikerül-
hetett volna ilyen jól a verseny – mondta
Magyar D. Judit, a Flexi-Team edzõje.

A szervezés olyan jól sikerült, hogy szó-
ba került az is, hogy egy rangos nemzetkö-
zi versenyt rendezhetnek majd Nyíregyhá-
zán. Ehhez minden feltétel adott.

– A Hungarian Open számára tökéletes
helyszín lenne a Continental Aréna, így el-
képzelhetõ, hogy Nyíregyháza lesz majd a
házigazda. Már tárgyaltunk errõl a szerve-

zõkkel, mivel maximálisan elégedettek va-
gyunk a rendezéssel – mondta Árva Márta
versenyigazgató.

Ezúttal több kategóriában hirdettek gyõz-
test, a tét pedig a döntõbe kerülés volt. A
verseny jegybevételét a Flexi-Team újabb
eszközök vásárlására fordítja, az aerobik
ugyanis speciális, rugalmas padlót igényel.
Egy kisebbel már rendelkezik az egyesü-
let, ezt szeretnék bõvíteni.

A Flexi-Team 19 csapata négy verseny-
számban (challenge, basic, step és sport
aerobik) indult.

Hét érem is itthon maradt és valamennyi
csapat kiharcolta a döntõbe jutást. A Flexi-
Team CH UP2 GR „B” együttese a Vass
Babett, Nagy Nóra, Borbás Zsófi, Borbás
Anna, Antalóczy Nóra összeállításban
nyert. A fordulók összesítése után kategó-
riánként az elsõ hat egység szerez jogot
arra, hogy novemberben részt vegyen a
Budaörsön megrendezésre kerülõ döntõ-
ben.

A Flexi-Team sikeresen zárta a hazai rendezésû versenyt (Fotó: rendezvenyfotozas.hu)

TALÁLKOZÓ
65. alkalommal rendeztek az ország

sportszakos hallgatóit képzõ felsõokta-
tási intézmények számára sporttalálko-
zót. Ezúttal a Nyíregyházi Egyetem volt
a házigazda. Hat fõiskoláról, illetve
egyetemrõl háromszáz hallgató érke-
zett, és hat sportágban mérték össze
tudásukat.

VERETLENEK
Vasas, ETO, Diósgyõr, most pedig a

Puskás Akadémia. Csak néhány csapat
azok közül, melyek kénytelenek voltak
fejet hajtani a Bozsik Akadémia U14-es
együttese elõtt. A nyíregyházi fiatalok
hét forduló után is veretlenek maradtak
az elsõ osztályban, és a harmadik he-
lyen állnak a tabellán.

SZEMINÁRIUM
Teljesen megtelt a VMKK harmadik

emeleti terme kung-fusokkal. A Kelet-
Európai Fõinstruktor, Si-Fu Máday Nor-
bert tartott szemináriumot, aki a régió-
ban egyedüliként rendelkezik 9. mes-
terfokozattal. Nyíregyházán nagyon
sok gyerek kezdte el a Wing Tsunt, és
az itt tanult összpontosítás, a fegyelem,
a koncentráció az élet más területein
is hasznos lehet, így a tanulásban is
jobb eredményeket érhetnek el. A me-
gyeszékhelyen több mint húsz éve
mûködik Wing Tsun iskola.

IFI OB
Budapesten rendezték az ifjúsági

korú fiú ökölvívók országos bajnoksá-
gát, ahol 59 egyesület 76 versenyzõje
jelent meg. Az NYVSC-Big Boxing két
fiatallal képviseltette magát és városun-
kat. Moldoványi Bence 49 kg-ban, míg
Vánczku Attila 69 kg-ban indult, és
mindketten dobogóra állhattak. Mol-
doványi Bence ezüstérmet szerzett,
miután a döntõben pontozással veszí-
tett, Vánczku Attila két nyert meccsel
került az elõdöntõbe, és végül a har-
madik helyen végzett.

9OKTÓBER
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TORNAGYÕZELEM
Gödöllõn rendezték a hagyományos

Ádám László röplabda felkészülési tor-
nát, melyen a Fatum Nyíregyháza is
részt vett. A mieink az elsõ találkozón
jó játékkal, magabiztosan verték 3–0-
ra a Vasast. A második mérkõzés szo-
rosabb volt, de a házigazda Gödöllõ
ellen is nyertek a nyíregyháziak 2–1-
re, majd jöhetett a döntõ. A fináléban
a Jászberényt is 2–1-re verte a Fatum,
így elsõ lett a felkészülési tornán.

400 MECCS
Több mint 400 találkozót rendeztek

már õsszel az Intersport Városi Kispá-
lyás Labdarúgó-bajnokságban. Ebben
az évben rekordszámú, 117 csapat vesz
részt a sorozatban. Kilenc új együttes
is nevezett idén és ezúttal négy gárdá-
val több van a csoportokban, mint egy
éve. Novemberben már indul a terem-
szezon, még jelentkezhetnek együtte-
sek. A terembajnokságot a Bem iskola
tornatermében tartják.

SZERETNÉK MÁR PÁLYÁN LENNI
Törtei Tamásra nagy szüksége lenne a

Szparinak. Nemcsak a játéka, hanem a men-
talitása is hiányzik, amivel egy-egy kritikus
helyzetben korábban kisegítette az együt-
test. A térdszalagmûtét után azonban már
a visszatérését tervezi a védõ.

– Hétfõtõl péntekig mindennap dolgo-
zok, amennyit csak lehet. Általában 7-8
edzésem van hetente, ma is délelõtt a kon-
diteremben voltam, ahol Tarnóczy Zalánnal
tréningezek, délután pedig irány a gyógy-
torna. Rengeteget erõsödtem, köszönhetõ-
en a szakmai munkának, illetve azoknak a
gépeknek, amelyeket a klub vásárolt. Ezek
az eszközök nagyban meggyorsítják a re-
habilitációt. Látványos a fejlõdésem, mert
nekem nincs hétvégén meccs, ezért hétköz-
nap mindent beleadok, szombaton és va-
sárnap pihenhetek. Még egy hónap, és re-
mélem már a többiekkel edzhetek – mondta
Törtei Tamás.

A játékos minden hazai meccsen ott van
kisfiával. Egyelõre csak a lelátóról nézheti
a találkozókat.

– Borzasztó, amikor bemegyek a stadion-
ba, és nem az öltözõ felé veszem az irányt,

hanem a tribün felé. Az meg még rosszabb,
hogy kintrõl nem tudok segíteni a többiek-
nek, nem tudom hozzátenni azt a pluszt, ami
esetleg kellene, hogy ne 1-1, hanem 2-1 le-
gyen a végeredmény, mint a hétvégén. Na-
gyon hiányzik a meccs! De már közel va-
gyok a visszatéréshez, négy hónappal a mû-
tét után tudok lépcsõzni, rövidesen pedig jö-
het a hosszú távú futás is. Novembertõl a csa-
pattal akarok készülni. Hogy még idén pá-
lyára léphetek-e? Ez majd novemberben ki-
derül – mondta Törtei Tamás.

Törtei Tamás kisfiával, Tomikával nézi a
meccseket
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 15., szombat 19.00 Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.00 A pillangók szabadok, Bérletszünet, MÛvész
Stúdió
Október 16., vasárnap 19.00 A pillangók szabadok,
Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Október 18., kedd 19.00 Az egérfogó, Bérletszünet,
Krúdy Kamara
Október 19., szerda 19.00 Az egérfogó, Bérletszünet,
Krúdy Kamara

BEATLES-DALOK
Nyíregyháza régóta ismert Beatles-rajongó zenészei

újra élõben játsszák a Beatles dalait. – A néhány hete
világszerte megjelent Eight Days A Week címû mozifilm
apropóján és John Lennon születésének 76. évfordulójá-
ra Nyíregyházán is újra felcsendülnek a Beatles dalai
akusztikusan. A mûsor gerincét a Beatles korai lemezei-
nek dalai adják olyan világslágerekkel, mint a Love Me
Do, A Hard Day’s Night, And I Love Her és a She Loves
You, de a zenekar késõbbi korszakából is felcsendül egy-
két jól ismert melódia. Idõpont: 2016. október 16. Hely-
szín: Nyíregyháza, Belsõ körût 30., Hajóklub.

FORRADALMÁR-SZEMMEL
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1956

60. évfordulójára szervezett rendezvénye: október 20-
án 11.00 óra: 1956 – Forradalom és szabadságharc.
Elõadó: Miska János író, bibliográfus, irodalomszer-
vezõ, a kanadai magyarság és a hazai szellemi élet
jeles alakja. A nyírbélteki származású Miska János
1956-ban budapesti egyetemistaként élte át a központi
eseményeket, majd egy forradalmi küldöttséggel Nyír-
egyházára érkezett. A forradalom leverése után – mi-
vel a neve rajta volt a proskribálandók listáján – me-
nekülnie kellett Magyarországról. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár – Konferenciaterem, III. emelet
(Szabadság tér 2.).

SZENTPÁLI KONCERT

Szombaton este nagy sikerrel adott koncertet a nyír-
egyházi születésû világhírû tubamûvész, Szentpáli
Roland és barátai a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A mûsorban a klasszikus zenétõl a crossoveren
át a jazzig csendültek fel közismert dallamok, ame-
lyeket a mûvészek virtuóz pillanatai színesítettek.

SZALAGAVATÓ A VASVÁRIBAN

Alig egy hónap állt csak a nyíregyházi Vasvári Pál
Gimnázium utolsó éveseinek a rendelkezésére, hogy
betanulják azokat a produkciókat, melyekkel október
7-én a szülõk, tanárok és barátok elé léptek. Szeren-
csére a fiatalok kiváló munkát végeztek, az elsöprõ
taps igencsak megérdemelt volt. (Igyekszünk össze-
gyûjteni a nyíregyházi középiskolák szalagavatós ké-
peit, ezeket folyamatosan megjelentetjük a nyiregy-
haza.hu weboldalon).

RENDHAGYÓ 56-OS KIÁLLÍTÁS
Október 18-án 11.00 órakor nyitja meg kapuit „Az

oroszok „még” a spájzban vannak” címû idõszaki ki-
állítás a Jósa András Múzeumban. A látványos és inter-
aktív tárlat nemcsak az 1956-os eseményeket, hanem
a forradalomhoz vezetõ utat, valamint az azt követõ
idõszakot is be kívánja mutatni az 1963-as amnesztia
meghirdetéséig, különös tekintettel Nyíregyháza és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában. A
tárlat jelenleg is folyamatos építés alatt áll, és rendha-
gyó módon az ablakokat is elfedték, hogy ezáltal is
több helyet nyerjenek a készülõ installációk számára.
A kiállítóteremben kialakítottak két kisebb helyiséget
is – egy spájzt és egy börtöncellát –, testközelbe hoz-
va ezzel a kommunista diktatúra éveit a látogatók felé.
A kiállítás legfontosabb célja, hogy emberközelbe hoz-
za a kommunizmus korszakát a mai fiatalok számára,
és életszerûvé tegye azt az idõszakot, hogy a felnö-
vekvõ generációk is megértsék, milyen út vezetett az
1956-os forradalomhoz. A tárlat az év végéig lesz majd
látogatható, melynek megvalósulását az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. évfordulójára létreho-
zott Emlékbizottság támogatja.

Holmár Zoltán történész, Jósa András Múzeum

KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A Jósa András Múzeum-
ban október 14-én 14.00 órakor képzõmûvészeti kiállítás
nyílik Nagy Sándor, Gádor Magda, dr. Antal Péter és Nagy T.
Katalin közremûködésével.

EGERECSKE MENYECSKE. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: október 15-én 16.00: Egerecske menyecske. 16-án 10.00:
Ki altatta el a tejet? Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

RETRÓ BÁLBA várják a szórakozni vágyókat az Alvégesi
Mûvelõdési Házba október 15-én 19.00 órától. A zenét Nagy
Zoltán szolgáltatja. Asztalfoglalás: 42/462-400, 30/369-4499.

ÚJRAÉLESZTÉS VILÁGNAPJA. Október 16-a az Újraélesz-
tés Világnapja. Ezen a napon az Országos Mentõszolgálat az
elsõsegélynyújtás jelentõségére hívja fel a figyelmet és nyílt
napot tart. A Nyíregyházi Mentõállomásra újraélesztés-okta-
tásra várják az érdeklõdõket 9.00 és 17.00 óra között.

CSIZMÁS KANDÚR. Október 16-án 11.00 órától Csizmás
kandúr meséjét hozza el a Szegedi Miniszínház a Váci Mi-
hály Kulturális Központ színháztermébe. 10.30–13.00 óráig
kézmûves foglalkozás is várja a helyszínre érkezõ gyereke-
ket. Információ: 42/411-822.

ÕSBEMUTATÓ. Petrusák János: Hulló csillagok címû
kétfelvonásos történelmi drámájának õsbemutatójára és elõtte
az 1956-os eseményeket felidézõ, helyi gyûjtõk felajánlásá-
ból rendezett mini röplapkiállítás megnyitójára várják az ér-
deklõdõket. Helyszín: Református Gyülekezeti Ház (Besse-
nyei tér 6.). Idõpont: október 17-én 15.00 óra. A dráma elõtt
az 1956-os eseményeket, azok jelentõségét dr. Vinnai Gyõ-
zõ történész, országgyûlési képviselõ ismerteti.

GENERÁCIÓS DÉLUTÁN. Október 18-án 15.00 órától
„Emlékek lettek. Emlékek lesznek?” címmel, generációs dél-
után várja az érdeklõdõket  a Jósavárosi Mûvelõdési Házban
(Ungvár sétány 33.). Az idõsek világnapjához kapcsolódó
programon sor kerül az idõsek köszöntésére, az idõsek és
fiatalok számára kedves tárgyak bemutatására, illetve kultu-
rális programokra. Bemutatkoznak a vendéglátó Gyertyafény
Nyugdíjas Egyesület táncosai, az Eötvös József Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázium citerásai, az Eszterlánc Óvoda
gyerekei népi játékokkal és a Szabolcs DSE táncosai is. Az
ingyenes program szervezõi az Egymásért-Családok Egyesü-
lete és a Nyírség Könyvtár Alapítvány.

MAGYAR ÖRÖKSÉG. A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége Nyíregyházi Csoportja várja az érdeklõdõket október
18-án 17.00 órakor a megyeháza dísztermébe Józsa Judit
kerámiaszobrász, mûvészettörténész Magyar örökség címû
vetített képes elõadására. A rendezvényen való részvétel in-
gyenes.

MODERN GNOSZTIKA. Október 18-án 17.30-tól A kar-
ma címû elõadásra várják szeretettel az érdeklõdõket. Hely-
szín: Váci Mihály Kulturális Központ, II. emelet. A rendez-
vény ingyenes.

AZ „EZERARCÚ” KRÚDY. A Jósavárosi Irodalmi Kör az
„ezerarcú” Krúdy Gyulára emlékezik az író fordulatos élete
és mûvei felidézésével október 19-én 10.00 órakor a Nyírség
Könyvtár Alapítványnál (Ungvár stny. 5. sz.).

PILLANGÓKÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár programja:
október 20-án 14.15–15.15: Pillangók készítése. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egye-
sület történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. Ok-
tóber 20-án 17.00: „Elhallgatott történelem” – Magyarok a
Gulag és a Gupvi lágereiben – tények, adatok, összefüggé-
sek. Elõadó: dr. Molnár D. Erzsébet adjunktus. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

NÉPI TEXTÍLIÁK, CSUHÉSZOBROK, DZSESSZ. A Bencs
Villa programjai: október 20-án 17.30: dr. Pataki Piroska A
gyász címû, népi textíliákat bemutató kiállításának és
Tamaskovics Gáborné csuhészobor-tárlatának megnyitója.
Elõadóként közremûködik: dr. Szabó András orvos (Debre-
cen). 18.00: Kosik Anita és Csernák Tibor dzsesszestje. Az
ingyenes program részletei: 42/402-004, 30/252-0666.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: októ-
ber 17-én 16.00: A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
Móricz emlékplakett kitüntetésének átadó ünnepsége. 18-án
10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 19-én 17.00:
Bibliai szabadegyetem – A kereszténység, mint birodalmi val-
lás. Dr. Szilvási József elõadása. 21-én 16.30: Helytörténeti
esték V. A Görögkatolikus Püspöki Levéltár bemutatása a
görögkatolikus helytörténeti sajátosságok tükrében. Elõadó:
Nyirán János.

PILATES. Október 17-étõl, heti két alkalommal (hétfõ és
péntek) várják egy kíméletes mozgásforma, a pilates iránt ér-
deklõdõket. A részvétel ingyenes. Torna idõpontja: 18.30–
19.30 óra. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár (Toldi u. 23.). Információ: 30/218-1021.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA 2016. Október 18-án 14.00 órától
Az irgalmasság – mint életünk támogatója címmel Tóth Lász-
ló plébános tart elõadást. Helyszín: Római Katolikus Plébá-
nia és Társszékesegyház.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EGY NEMES SZÍVÛ BANKIGAZGATÓ:
GEIGER BÉLA

A sorozat elõzõ írásában be-
mutatott Általános Hitelintézet
neve egybeforrt Geiger Béláé-
val. A Zrínyi I. u. 7. sz. alatti hi-
telintézetet több helyen Geiger-
Banknak is nevezik. Geiger
„nem a hangosan hivalkodók
embere volt, hanem a munka
robotosa, aki azon a poszton,
ahová hivatása szólította, érté-
ket jelentett”, méltó arra, hogy
életét felidézzük.

1871-ben született Debre-
cenben, de már ifjú korától
Nyíregyházán élt. 1904-ben ott
bábáskodott az Általános Hitel-
intézet alapításánál, amelynek ügyvezetõ elnökévé vá-
lasztották. Lázár Kálmán elnök-igazgató 1919-ben be-
következett halála után õ vette át a teljes vezetést és õ
volt az, aki a hitelintézetet beolvasztotta a Magyar Álta-
lános Takarékpénztárba, de úgy, hogy a régi igazgató-
ság megmaradhatott és a megszokott szellemben foly-
tathatta munkáját. Ahogyan nekrológjában is megfogal-
mazták Geigerrõl: „Bankember volt, a rideg pénz egyik
földi helytartója, aki a gyakorlati élet realitásán keresz-
tül mindig megérezte, mi az egyén, mi a köz érdeke és
hol váltható fel a pénz ridegsége emberi melegséggé”.

Az általa vezetett hitelintézet
gyakran adományozott iskolai,
egyesületi és kulturális célokra.
Geiger is tagja volt a Bessenyei
Körnek, szerette és támogatta a
sportot. A nyíregyházi status
quo izraelita hitközség elemi is-
kolájának iskolaszéki elnöke
volt, míg az 1930-ban megala-
kult Izraelita Leányegylet egyik
díszelnökévé választotta. „Mint
iskolaszéki elnök, apai szeretet-
tel igyekezett gondoskodni az
ínséges gyermekeken és egyé-
ni munkájának volt áldásos
eredménye, hogy a tépetteket,

a rongyosokat télvíz idején meleg ruhába öltöztették és
a hidegtõl kipirosult lábakra új cipõk kerültek”.

1933. augusztus 19-én hunyt el. A gyászszertartást a
Szarvas utcai izraelita elemi iskola dísztermében tartot-
ták, ahol Bernstein Béla fõrabbi búcsúztatta, de emléke-
zõ szavakat mondott Geduly Henrik evangélikus püs-
pök is, aki e gondolattal summázta életét: „Soha nem
kívánok szellemi és erkölcsi testület élére kiválóbb ve-
zért, mint Geiger Béla volt”.


