3
VIDOR FESZTIVÁL.
Kilenc nap alatt 44
helyszínen mintegy 400
programmal várják a
vendégeket Nyíregyházán, a VIDOR Fesztiválon augusztus 29. és
szeptember 6. között.

5
MEGLEPETÉS KISISKOLÁSOKNAK. Most elõször
tanszercsomagot kaphatnak az önkormányzattól
az alsó tagozatos kisdiákok
– tájékoztatott dr. Kovács
Ferenc polgármester.
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KÓRUSFESZTIVÁL
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APA-FIÚ ÉS TESTVÉRPÁRHARC. Különlegesnek ígérkezik a szombati
Nyíregyháza Spartacus–
Videoton találkozó.
Sándor István születésnapja elõtt fiai egymás
ellen játszanak.

AMIRÕL AZ UTCÁK...

AUGUSZTUS 20.
Nyíregyháza önkormányzata, az Államalapítás és
Szent István tiszteletére immár hagyományos ünnepséget szervez Nyíregyházán, a Kossuth téren. A megemlékezés 17.30 órakor, dr. Kovács Ferenc polgármester
ünnepi gondolataival veszi kezdetét, majd a történelmi
egyházak képviselõi szentelik meg az új kenyeret. Ezt
követõen kitüntetéseket adnak át, s a Móricz Zsigmond
Színház ünnepi elõadását követõen, a Vikár Sándor
Zeneiskola népzenei mûsora szórakoztatja az egybegyûlteket. Este a Cool Company zenél az utcabálon és
21.30 órakor tûzijáték zárja az ünnepnapot. (15. o.)
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Fotó: Máté János

ÉPÜLÕ ELKERÜLÕ, FELÜLNÉZETBÕL

2013 szeptemberében kezdõdött meg a nyugati elkerülõ út építése, amelynek célja az, hogy Nyíregyháza belvárosában ne haladjon át a teherforgalom. A 3,4
milliárd forintos beruházás elsõ üteme 2014 õszére befejezõdik, az útépítés végsõ határideje pedig 2015. A
nyugati elkerülõ építése jó ütemben halad, jelenleg a
teljes szakaszon munkavégzés folyik.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A közelmúltban beszámoltunk arról, hogy látványos
hídgerenda-emelést láthattak azok, akik az M3-as autópályán közlekedtek Nyíregyháza határában. A nyugati
elkerülõ új csomópontját építették, itt lehet majd lehajtani
a sztrádáról a Simai út felé. Akkor az építkezést megtekintette dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is, aki
emlékeztetett arra, hogy a korábbi tervek szerint csak 2025re épült volna meg a nyugati elkerülõ, azonban a kormányzatnál végzett erõs lobbi, valamint a LEGO új gyára
miatt felgyorsították az infrastruktúrafejlesztést a szabolcsi megyeszékhelyen, ez pedig rendkívül fontos a város
jövõje és a gazdaságfejlesztés szempontjából is.
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.

kommunikációs vezetõje levélben tájékoztatott minket a
nyugati elkerülõ jelenleg érvényben lévõ munkálatairól.
– A nyugati elkerülõ 2,2 kilométer hosszan megvalósuló beruházás az M3-as autópályát fogja összekötni a
Kálmánházi úttal. Az útszakasz Nyíregyházát nyugatról
kerüli majd el új nyomvonalon, 2x1 sávon. A fejlesztés
keretében az M3 autópályánál egy új csomópontot is kialakítunk, a nyomvonal mentén 30 000 fát és cserjét ültetünk. Jelenleg a teljes szakaszon munkavégzés folyik:
pályaszerkezet-építés, aszfaltozás, rézsûépítés, humuszolás,
füvesítés. Az M3 autópálya hídja felett szegély-, korlátépítés zajlik, majd kialakítják a lépcsõket, surranókat. A közlekedõk az elkerülõt várhatóan õsztõl már használhatják. Az
elkerülõt az Új Széchenyi Terv, Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrás felhasználásával a Duna Aszfalt
Kft. – „KE-VÍZ 21” Zrt. építi nettó 3,45 milliárd forintért.

A KÖRFORGALOM MÁR ELKÉSZÜLT
Szerda délelõttre elkészült a forgalom számára a 338as nyugati elkerülõ úthoz tartozó, a nyomvonal végén lévõ
új körforgalom Polyákbokor és Felsõsima között. A csomópontból a nyugati elkerülõn keresztül az M3-as autópályára hajthatnak majd fel az autósok.

ZÁHONYIG ÉPÜLHET AZ AUTÓPÁLYA
Az augusztus elején megjelent hír szerint az év végéig
Vásárosnaményig ér el az M3 autópálya, a folytatás M34
számozással pedig Záhonyig fut majd tovább, amit a kormány uniós forrásból kíván megépíteni. A nyomvonalra
várhatóan 2016 közepére állhat rendelkezésre a környezetvédelmi engedély, s a forrás rendelkezésre állása esetén a 38 kilométer hosszú szakasz építése legkorábban
2018 év végén kezdõdhet meg.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 7., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 7., CSÜTÖRTÖK

OBOÁS TÁBOR ÉS FESZTIVÁL

PAPAGÁJÓVODA

Hetedik alkalommal rendezte meg az
Oboás Tábort és Fesztivált a Mûvészeti
Szakközépiskola és a Vikár Sándor Zeneiskola. A zenés napok elsõsorban a
fiatal korosztályt célozták, akik sokszínû programban, közös zenélésben, koncerteken vettek részt.

Rendkívül ritka katona arák keltek ki
a Nyíregyházi Állatparkban. A szakszerû gondozásnak köszönhetõen súlyuk
már eléri az 1 kilót. A fiókák egy része
tenyészprogramban vesz majd részt,
míg mások a papagájbemutatón örvendeztetik meg a Sóstó Zoo látogatóit.

AUGUSZTUS 7., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 8., PÉNTEK

LECSÓCSATA

AZ ÉRKERTBEN IS LECSÓ FÕTT

Lecsófõzõ és -kóstoló délutánt szervezett a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ Örökösföldön, a lakótelep megújulása apropóján. A helyszínre érkezõket színes programok várták: Mese Disco,
Pom-Pom Parádé, és slágerexpressz, ahol
musicalek csendültek fel.

A megújuló Érkertben is tartottak lecsókóstolóval egybekötött retro hangulatú
mulatságot. Micimackó és barátai nyitották a rendezvényt, majd breaktáncosok
léptek fel. A kondérokban készült lecsóból jutott az érdeklõdõknek is. Az eseményen operettslágerek is felcsendültek.

ÚTFELÚJÍTÁS 10 KM-EN
Több mint tíz kilométeres útszakasz
újul meg Nyíregyházán a közeljövõben. A NYÍRVV Nonprofit Kft. által koordinált rekonstrukció nettó 518,5
millió forintból valósul meg. A munkálatok jelenlegi állásáról Gémesi István, a NYÍRVV Nonprofit Kft. Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda
vezetõje nyilatkozott lapunknak.
Elmondta: befejezõdtek az út- és
burkolatfelújítási munkálatok az Ér, a Lajos, a Tulipán és a Szabadság utcák 1075
méteres szakaszán, valamint a Blaha Lujza sétányon található 1750 négyzetméteres parkolóban.
Hat helyszínen, a Csõsz, a Kollégium,
a Városmajor utca és az Ószõlõ utca
összekötõ szakaszán, az Izabella közben
és a Krúdy Vigadó elõtti parkolóban aszfaltozás-elõkészítõ munkálatok folynak.
A Nyírség és a Kertész utcákon útalapot
építenek. A Kórház utcán ívkorrekciót végeznek és cserélik az útszegélyt.
Befejezõdött az aszfaltozás és utómunkálatokat (szikkasztóárok létesítése, padkarendezés, burkolati jelek festése, kapubejárók helyreállítása, törmelékelszállítás, padkán kívüli terület rendezése stb.)

végeznek a Mák, a Nefelejcs és a Szalonka utcákon.
A napokban aszfaltozzák az Egres közt
és a Vasút utcát.
18 nyíregyházi utcában a NYÍRVV
Nonprofit Kft. által koordinált útfelújítá-

sok a VIDOR Fesztivál idejére elkészülnek. Hat útszakasznak, a Virág és a Kert
köznek, valamint a Csipke, Játék, Szántó Kovács János és Számadó utcáknak a
befejezési határideje szeptember 30-a,
de ezek a helyszínek nem befolyásolják
a belváros közlekedését.
A munkálatok végeztével természetesen a forgalomkorlátozás is megszûnik,
azokon a szakaszokon azonban, ahol
útjelzõ táblák találhatók, azt jelzi, hogy
az aszfaltozást követõ utómunkák még
folyamatban vannak.

MEGÚJULT A STREETBALLPÁLYA
AUGUSZTUS 8., PÉNTEK

AUGUSZTUS 9., SZOMBAT

CSALÁDI NAPOK 2014

RATKÓ-SZOBROT AVATTAK

Pénteken befejezõdött a Nyíregyháza
Városi Református Egyházközség Sóstói
Idõsek Otthonának „Családi napok
2014” rendezvénysorozata. Az eddigi
családi napokhoz hasonlóan jó hangulatú, színes, érdekes programok szórakoztatták az otthon lakóit, hozzátartozóit.

A köztéri alkotást Lezsák Sándor parlamenti alelnök, Seszták Oszkár megyei
közgyûlési elnök és Juhász Zoltán polgármester leplezte le Nagykállóban, a
Ratkó József Emlékév keretében. Kõ Pál,
Kossuth-díjas szobrászmûvész a fiatalkori költõt alkotta meg.

Új burkolatot kapott a Városi Stadionban lévõ streetballpálya. A mûanyag
burkolat idõjárásálló, így hosszú távon
használhatják majd a kosárlabdázók.
Már egy éve tervezte a város, hogy felújítják a Városi Stadionban lévõ létesítményt. Most sikeresen pályázott Nyíregyháza, így 30 százalékos önerõbõl és TAOs támogatásból sikerült egy mûanyag burkolatot fektetni a területre. A beruházás
összértéke 8,8 millió forint. A pályát bárki
ingyen használhatja. – Fiatalok, idõsek,
sportolók és amatõrök egyaránt játszhatnak rajta, azaz tömeg- és szabadidõsportra, de élsportra is használható – mondta
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A Városi Stadionban több fejlesz-

tés történt az elmúlt években. Épült egy
strandröplabdapálya, szabadtéri kondipark, valamint villanyvilágítást kaptak a
salakos kispályák. A létesítmény népszerû
a városlakók körében, és a „Mozdulj Nyíregyháza!” program keretén belül is több
százan mozognak rendszeresen.

LEMOSSÁK AZ ASZFALTOT
AUGUSZTUS 9., SZOMBAT

AUGUSZTUS 11., HÉTFÕ

VÉGET ÉRT A KIS VAKOND TÁBOR

MÁR ÁRUSÍTJÁK A JEGYEKET

A hagyományosan megrendezendõ
tábor különlegességét az idén az adta,
hogy külföldi gyerekek is érkeztek. Ketten Kenyából, egy Angliából, öt-öt fiatal Dél-Franciaországból, kettõ pedig
Ausztriából. A jelentkezõket idén egy
új oktatási épület is várta.

Már árusítják a színházjegyeket a VIDOR Fesztiválra. Idén nincs korlátozás,
mindenki annyit vásárol, amennyit szeretne. A nagyszínpadon 9, a Krúdy Kamarában pedig 7 színdarabot láthat a
közönség. Van elõadás, amelyre már az
elsõ nap elfogytak a jegyek.
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A lakossági szemétszállítást követõen lemossa az aszfaltot a NYÍRVV
Kft. locsolókocsija a THG Kft. megbízásából. A nyári melegben évek óta
problémát jelent, hogy a kukaürítés
során a szemétszállító jármûbõl
hulladéklé folyik az utakra, ez pedig
erõs szagot áraszt.
Hajnal Tünde, a THG Kft. PR-referense elmondta, a nyári hónapokban nagyon
sok zöldség és gyümölcs kerül a hulladékgyûjtõ edényekbe, ezért ezek ürítése
után erõs szagú szennyezõdés ürül az
aszfaltra. A mosatást a múlt héten kezdték el, és a nyár végéig tart. Az útvonalat
a lakossági bejelentések alapján állítják
össze, illetve a szennyezõdés mértékétõl
függ, hogy hol mossák az aszfaltot.

A szemétszállítást követõ aszfaltmosással a lehetõségekhez képest a város minden területére megpróbál eljutni a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Ezt a munkát addig végzik, ameddig az idõjárás indokolja.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

NÉGYSZÁZ PROGRAM A VIDOR FESZTIVÁLON
Kilenc nap alatt 44 helyszínen mintegy 400 programmal várják a vendégeket Nyíregyházán, a VIDOR Fesztiválon. Augusztus 29. és szeptember 6. között tizenharmadik alkalommal rendezik meg a VIdámság és Derû
ORszágos Seregszemléjét, Nyíregyháza mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye másik 20 településén zajlanak programok. A 400 esemény 90 százaléka ingyenesen látogatható, a többire már kaphatók a jegyek.
Koncertek, színházi elõadások, filmvetítések, kiállítások
és sok-sok vidámság – ezt kínálja az idei VIDOR Fesztivál.
Az idei VIDOR a tavalyinál is bõvebb lesz, ezt Tasnádi
Csaba, a fesztivál igazgatója mondta. A tavalyi 62 oldalas
programfüzet helyett idén már 72 oldalon kapott helyet a
teljes repertoár, az új helyszínek mellett pedig a már megszokottakban is lesznek kisebb-nagyobb újítások.
– A rendezvény konstrukcióján alapvetõen nem változtattunk, hiszen bevált, finomítottunk-korrigáltunk egy-két
helyen, ahol úgy éreztük, hogy szükségeltetik, és újdonságokkal is elõrukkoltunk. Sikerült megint nem egyszerûen egy összmûvészeti fesztivált létrehoznunk, hanem az
alapvetésünknek, eredeti céljainknak megfelelõen egy igazi, klasszikus görög értelemben vett népünnepélyt varázsolnunk Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe, ahol korra, nemre, társadalmi állásra tekintet
nélkül önfeledten tudnak szórakozni az emberek.

ÚJRA VILÁGSZTÁROK A KOSSUTH TÉREN
A zenei kínálat rendkívül kimagasló, hiszen ez Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei fesztiválja, ahol
külföldi világsztárokkal is találkozhat a közönség, olyanokkal, mint a világhírû kolumbiai-argentin Che Sudaka,
a perui Cumbia All Stars, a Maliról érkezõ Mamani Keita,
az elefántcsontparti Tiken Jah Fakoly, valamint a portugál
Toques do Caramulo.
Igen rangos színházi versengés is folyik. A legkiválóbb
hazai teátrumok játsszák az elmúlt évben bemutatott legjobb új vígjátékaikat, az öttagú zsûri Makk Károly vezetésével kilenc díjat ítél oda az arra legérdemesebbeknek.
A város fõtere a fesztivál idejére az ország legnagyobb
mozijává változik, ahol esténként több ezren nevethetik
végig a legújabb magyar vígjátékokat.

Tasnádi Csaba fesztiváligazgató, dr. Kovács Ferenc polgármester, László Ferenc, az MVM OVIT Zrt.
termelési igazgatója a tûzõ nyári napon tartott sajtótájékoztatón
Gazdag utcazenei, bábszínházi és képzõmûvészeti Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mondta a média képprogram is várja az érdeklõdõket. Idén hét kiállítást te- viselõi elõtt. A színház 2012 óta van városi tulajdonban,
kinthetnek meg a fesztiválozók: az Antal-Lusztig Gyûjte- azóta sokkal szorosabb az együttmûködés köztük és a város
mény Dobozkiállítása mellett láthatják a „Díva, Színész, között. A VIDOR Fesztivált is közösen szervezik, NyírNõ” (Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnay Klári 100) el- egyháza önkormányzata ebben az évben 17 millió forintnevezésû tárlatot is, amely a XX. századi magyar színház- tal támogatja a 9 napos programsorozatot. A városvezetõ
mûvészet három emblematikus alakjának állít emléket. Az arra is kitért, hogy két oka van annak, hogy növekedett a
ország több nagyvárosa után Nyíregyházán is találkozhat támogatás összege. Egyrészt, mert a város pénzügyei renda közönség Tibet kincseivel, a tárlat és az ahhoz kapcso- ben vannak, így több forrás állt rendelkezésre, másrészt
lódó foglalkozások révén megismerve a buddhizmus ta- ez jelzi a városvezetés azon szándékát is, mely a kultúra
nításait és gyönyörû képzõmûvészeti alkotásait. A támogatására irányul, amit fontosnak tartanak. A városveHal(l)hatatlan kiállítás a hallássérült mûvészek munkáit zetõ arról is szólt, hogy sikerült egy állami fõszponzort
mutatja be, míg a Színház az egész világ elnevezésû tár- bevonni a rendezvény megvalósításához, az MVM OVIT
lat Karádi Zsolt és Karádi Nóra színházi fotóin keresztül Zrt.-t, és nagyon sok helyi vállalkozás és önkormányzati
idézi fel a színház elmúlt évadait. Kiállítással emlékeznek alapítású gazdasági társaság is segítette a VIDOR Fesztia 125 éve született Diener-Dénes Rudolf festõmûvészre, vál megvalósítását, mely az idén 77 millió forintból gazilletve bemutató kiállítás keretében ismerkedhetnek meg dálkodhat.
az érdeklõdõk a Nyíregyháza város által támogatott mûvészek munkájával.
ELKÖTELEZETT TÁMOGATÓ

MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETÕ
A VIDOR-on a hagyományos koncertek, színházi elõadások, filmvetítések és kiállítások mellett több újdonságot is bevezetnek idén. A belvárosban például egy
gördeszkapálya is épül, ahol a sportág neves személyiségei tartanak bemutatót.
A fesztivál nyitott mindenki elõtt, korra, nemre, anyagi
helyzetre való tekintet nélkül, ugyanis a programok 90
százaléka teljesen ingyenes, s nemcsak Nyíregyházán,
hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 kistelepülésén
is. Mert ez az év legvidámabb hete, amikor mindenkinek
jár egy igazi, szívbõl jövõ nevetés – ezt már dr. Kovács

A programsorozat mecénása az MVM OVIT Zrt. A cég
nevében László Ferenc termelési igazgató kívánt kellemes
idõtöltést valamennyi fesztiválozónak. Elmondta: az MVM
Csoport a hazai kulturális élet elkötelezett támogatója, küldetésének tartja, hogy a társaságcsoport hozzájáruljon a
magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megõrzéséhez, mûvészeti programok megvalósításához. Ezért, mint
a csoport meghatározó nagyvállalata, az MVM OVIT Zrt.
örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy a VIDOR Fesztiválnak – Magyarország legnagyobb ingyenes világzenei
fesztiváljának – fõtámogatója legyen. (A 2013-as fesztivál
összefoglalóját kedden 19.30-tól sugározza a Nyíregyházi Televízió.)
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HIRDETÉS

FÖLDÖN ÉS LEVEGÕBEN
Fotó: Trifonov Éva

A Tréner Kft. segítségével Sigmond Sándor, Nyíregyháza fõkertésze légi bejáráson vett részt a közelmúltban. A cél az volt, hogy a magasból térképezhessék fel
a város területén fellelhetõ illegális hulladéklerakókat.
A légi szemlét követõen a helyrajzi szám alapján azonosítják a fertõzött területek tulajdonosait, majd felszólítják azokat.

IDÕSZERÛ
A CSATLAKOZÁS
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja részeként 195 kilométer
hosszú csatornahálózat épül meg, ami több mint 8000
bekötést tesz lehetõvé. 2014. június 30-áig a csatornahálózat építése körülbelül 96 százalékban már elkészült.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Szerzõ: Bruszel Dóra
A fõkertész érdeklõdésünkre elmondta, hogy bejelentés érkezett hozzá, miszerint az Acél utca, a Tokaji út és a
Sirály utca által behatárolt természetvédelmi terület környékén szemét és törmelék található. A sûrû bozót miatt
annak feltérképezése nem volt megoldható, ezért a Tréner
Kft. segítségével légi felvételeket készítettek. A terület nagy
része magántulajdonú ingatlan, a légi szemlét követõen
ezért helyrajzi szám alapján azonosítják be a fertõzött területek tulajdonosait.
– Bírságot nem célunk kiszabni, a legfontosabb számunkra az, hogy megszûnjön a hulladéklerakás és eltûnjön a szemét. Elõször felszólítjuk a tulajdonosokat, azon-

Sigmond Sándor fõkertész, Bordás Béla városgondnok és
Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezetõje a felszállás elõtt
ban ha a határidõre sem tesznek eleget a kérésnek, akkor
a hulladékkommandó szállítja el a hulladékot, õk viszont
mindezt kiszámlázzák majd a tulajdonosnak – mondta el
Sigmond Sándor, aki szerdán újabb légi bejáráson vett
részt. A cél a nyugati elkerülõ építésének megtekintése
volt.
– Látni akartuk, hogy hol tart az építés, hiszen szeptember végén, ha elkészül a beruházás, az elkerülõ két oldalának a parkosítása következik – mondta.

AZ ELLENÕRZÉSEK FOLYTATÓDNAK
Sigmond Sándor a jövõrõl elmondta, hogy légi vagy földi
bejárást végeznek majd a 41-es út mentén is, ugyanis a
NYÍRVV Kft. hulladékkommandó vezetõje jelezte, a 41es út déli részén illegális hulladéklerakás történt, így az
ellenõrzések folytatódnak.

Hulladékszállítás
augusztus 20-án
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy 2014. augusztus 20-án a hulladékszállítás
a megszokott járatrend szerint történik.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem, valamint a Korányi F. u. 3.,
illetve a Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarok zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu
www.thgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogy augusztus negyedik hetében kivitelezési
munkálatokat folytat a következõ utcákban, városrészekben
Nyíregyháza távfûtési rendszerének gerincvezetékés hálózati felújítása során:
– Árpád utca 71. és 75. sz. (helyreállítási munkálat). A munkálat várható befejezési ideje: 2014. augusztus 20.
– Hõsök tere 9. sz. (helyreállítási munkálat), a Zöld Irodaház elõtti külterületen a
gyalogosforgalmat nem érinti, a taxiállomás parkolójában 4 autóparkoló résznek megfelelõ területet érint. A munkálat várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
– A Szabadság téren (felújítási munkálat), a mûvelõdési háznál a távfûtési primer
vezeték felújítási munkálata az elkerített építési területen belül zajlik, a rendõrség felé haladó primer vezeték cseréje folyamatban van, a gépkocsiforgalmat
nem érinti, a gyalogosforgalom a Krúdy-ház északkeleti részénél korlátozva
lesz. A munkálat várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
– Az Északi körúton (távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0
pályázat II. ütemének keretében) a Rákóczi u. és a Széna tér környékén a gyalogos- és a gépjármûforgalom korlátozására lehet számítani.
A munkálat várható befejezési ideje: 2014. szeptember 15.

Köszönjük a lakosság megértését és türelmét!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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A tavaly nyáron megkezdett, és az azóta több alkalommal megtartott rész mûszaki átadások alkalmával a projektben érintett 8000 ingatlan közül már több mint a felénél lehetséges a szennyvízhálózatra való csatlakozás.
Kökény Tibor, a nyíregyházi szennyvízprogram PR munkatársa arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a csatlakozásról mihamarabb gondoskodjanak, ezzel is elkerülve
a nem várt kiadásokat, mely egyrészt a kedvezményes szippantás megvonását, illetve a talajterhelési díj kiszabását
jelentheti.
Az élõre kötés elmulasztása esetén a szennyvízszippantási díj sokszorosára nõ, valamint 90 napot követõen a
vízfogyasztás után a talajterhelési díjat is meg kell fizetni.
Ezért ezúton is kérik az érintett ingatlanok tulajdonosait,
hogy saját érdekükben lehetõleg minél hamarabb végezzék el a csatlakozást. Ennek menetérõl, illetve a ráköthetõ
ingatlanok listájáról az erre a célra készített tájékoztató
szórólapon és a www.nyirszennyviz.hu oldalon is tájékozódhatnak.
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MEGLEPETÉS KISISKOLÁSOKNAK

HIRDETÉS

A MEGELÕZÉSÉRT

Dr. Kovács Ferenc polgármester arról tájékoztatta
lapunkat, hogy most elõször tanszercsomagot kaphatnak az önkormányzattól az alsó tagozatos kisdiákok.

Az elmúlt héten a megyében két motoros is életét
vesztette, egyikük Nyíregyházán, másikuk Vásárosnaményban. A hétvégén Virányosnál pedig egy motoros utasa sérült meg balesetben.

– A város anyagi helyzete ma már megengedi, hogy a
szociális segítségnyújtáson túl, ily módon is gondoskodjunk
a gyerekekrõl és könnyebbé tegyük a családok számára az
iskolakezdést. Ezért arra kértem a munkatársaimat, hogy állítsanak össze egy lehetséges tanszercsomagot írószerekbõl,
és készítsék elõ a közgyûlési elõterjesztést, mert természetesen a közgyûlés dönt majd az iskolai ajándékcsomagról.
– Hány kisdiákot érint ez az intézkedés?
– Ezt a juttatást nemcsak az önkormányzati fenntartású
iskolákba járó gyermekek kapják meg, hanem valamennyi
nyíregyházi alsó tagozatos, több mint négyezer kisiskolás. Azon túl, hogy felújítjuk a bölcsõdéinket, óvodáinkat,
iskoláinkat – csak idén kilenc intézmény újul meg –, azt

Nyíregyháza vezetése – felismerve a problémát – számos helyen szünteti meg a balesetveszélyes csomópontokat. Egy újabb sikeres pályázat keretében az Arany János
és a Szarvas utca csomópontjában körforgalom épül, és a
belváros felé kiépül a kerékpárút is. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt is bejelentette: õsszel megkezdõdhet a 41. számú fõút Orosi úti szakaszán a Diák utca és
a Vezér utcai csomópontban egy új körforgalom építése, a
Diák utca és Nyíregyházi út találkozásánál kanyarodósávokkal teszik biztonságosabbá a közlekedést. Itt gyalogátkelõhely is épül, mely az Oroson élõk évtizedes problémájára nyújt megoldást, biztonságosabbá téve az átkelést.

szeretnénk, hogy a kisiskolások az elsõ napon, amikor beülnek az iskolapadba, érezzék, fontosak nekünk. Õk is
részei a város közösségének, gondoskodunk róluk, Nyíregyháza nekik is többet ad.

KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK A JÚLIA FÜRDÕBEN
Nyár lévén a város valamennyi fürdõje nyitva tart, így
most nyílik lehetõsége a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársainak, hogy a jogszabály által elõírt karbantartási munkálatokat elvégezzék a Júlia Fürdõben. A vízforgató berendezésekkel üzemelõ medencékben teljes vízcserét
hajtanak végre, a vízbeszerzési, -elosztási és -tisztítási
mûtárgyak, eszközök általános átvizsgálásával. Ennek keretén belül elvégzik a kutak karbantartását, a szûrõanyagok cseréjét, a hidrofor tartályok, kiegyenlítõ medencék,
víztározók, gáztalanító berendezések takarítását és felülvizsgálatát. Átvizsgálják a fürdõ elektromos-, fûtõ- és
szellõzõrendszerét, valamint ki is festenek. Teljesen fel-

újítják a két szaunakamra falburkolatát és padozatát. A
két váltófürdõ medence új csempeburkolatot kap, illetve
csõrendszerét is korszerûsítik. Mindemellett elvégzik valamennyi medence szükséges fugázási munkálatait. A nõi
és férfimosdók, -zuhanyzók vízvezeték- és csatornarendszere megújul, valamint ezek a helyiségek új burkolatot
kapnak. Az újranyitást követõen az eddiginél is magasabb üzembiztonsággal és még színvonalasabb esztétikai
megjelenéssel várjuk a Júlia Fürdõ kedves vendégeit, augusztus 18-án reggeltõl ismét a megszokott rend szerint
látogatható a belvárosi fürdõ, mondta el lapunknak dr.
Podlovics Roland vezérigazgató.
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AKTUÁLIS

CANTEMUS

CANTEMUS
X. NEMZETKÖZI
KÓRUSFESZTIVÁL
ÉS KARVEZETÕI
MESTERKURZUS
TISZTELT KÓRUSTAGOK!
KEDVES KÖZÖNSÉG, KEDVES VENDÉGEK!
Kodály Zoltán több mint fél évszázada írta: „Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettõl csak az ének szelleme véd meg.”

Augusztus 15. és 21. között ad otthont Nyíregyháza
a X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetõi Mesterkurzusnak. 14 nemzet képviselõje vesz részt
a hangversenyeken és jubileumi rendezvényeken. 7 nap
alatt 16 helyszínen 20 koncert várja az érdeklõdõket.
Újdonság, hogy a Zsinagógában és a sóstói Parkfürdõ
területén is felcsendülnek kórusmûvek.
Két évtizede minden második esztendõben Nyíregyházán rendezik meg a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál
és Karvezetõi Mesterkurzus eseményeit. A 10. jubileumi
sorozatot augusztus 15. és 21. között rendezik. A kétéves
elõkészítõ munkának köszönhetõen 10 országból 18 énekkar érkezik, emellett 14 nemzet képviselõje vesz részt a
hangversenyekkel párhuzamosan megrendezendõ karvezetõi mesterkurzuson. A fesztivál ideje alatt közel 4 ezer
vendégéjszakát töltenek Nyíregyházán az ide érkezõ kórustagok a városi intézményként mûködõ, s idõközben
nemzeti együttes címet kapó Cantemus kóruscsalád meghívására, akik ellátásában 100 önkéntes is segít.
Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy elmondta, évtizedek teltek el, hogy a világ különbözõ rangos eseményein,
versenyeken és fesztiválokon megfordultak a Cantemus
kóruscsalád tagjai. Ezért érezték úgy, hogy nekik is szervezni kell egy fesztivált, ahol õk láthatják vendégül azokat, akik korábban meghívták õket énekelni.
A fesztivál 7 napja alatt 20 koncertet adnak a fõleg Távol-Keletrõl érkezõ énekkarok. 16 helyszínen csendülnek
fel kórusmûvek. Újdonság, hogy a Szabadtéri Színpadon,
a Zsinagógában és a sóstói Parkfürdõben is zenemûvekkel örvendeztetik meg a kórusok a közönséget.
Augusztus 16-án, szombaton nem csupán a távol-keleti
kórusok énekét hallgathatják meg az érdeklõdõk, hanem a
koncert elõtt gasztronómiai bemutatón is részt vehetnek. A
város és a megye határait is túllépõ fesztivált a Magyar Állam és Nyíregyháza önkormányzata is támogatja. Vállajon,
Rakamazon, Ibrányban, Fehérgyarmaton és Egerben is koncerteznek a külföldi és nyíregyházi énekkarok.

A kórusfesztivál ötlete 18 évvel ezelõtt született meg,
Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy fejében, aki akkor már
a Cantemus Gyermekkórussal és a Pro Musica Leánykarral rengeteg tapasztalatot gyûjtött versenyekrõl, fesztiválokról a világ minden tájáról. Úgy gondolta, hogy ez a
több évtizede felhalmozott ismeretanyag elegendõ lehet
egy olyan fesztivál megrendezéséhez Nyíregyházán,
amely egyesíti magában mindazokat az erényeket, amitõl
egy kórus – mind a karvezetõk, mind pedig az énekesek –
jól érzik magukat egy rendezvényen, és szívesen látogatnak vissza évrõl évre a Kodály Zoltán Általános Iskolába,
és egyáltalán nem utolsósorban, az itt eltöltött idõ alatt,
megismerhetik és megszerethetik Nyíregyházát.
Legelõször azt kellett tisztázni a szervezõknek, hogy mitõl jó egy kórusfesztivál. Elsõsorban azok a fesztiválok és
versenyek maradtak meg legszebb emlékként a kórustagok
és a karnagy számára, amelyek magas mûvészi színvonalat képviseltek, ugyanakkor a szervezõk elegendõ idõt hagytak a környezet megismerésére és mindenekfelett, figyeltek
a kórusokra. A szervezõ tehát nemcsak a sajtó, a protokoll
és a közönség igényeit tartotta szem elõtt, hanem elsõsorban az oda sereglett énekesek számára szeretett volna egy
életre szóló, maradandó élményt adni. Szerencsére Szabó
Dénes olyan segítõkre talált ebben a munkában, akik maguk is a megfelelõ tapasztalat birtokában voltak.
Az eddigi visszajelzések a szervezõket igazolták. Rendszeresen visszatérõ vendégei vannak a fesztiválnak, akik
mind megelégedéssel szóltak a szervezésrõl, az itt látott
magas színvonalú munkáról, és örömmel jönnek vissza
Nyíregyházára.
A Cantemus kórusfesztivál abból a szempontból is különleges, hogy itt nem egymással, hanem elsõsorban önmagukkal versenyeznek a kórusok. Kategóriák nincsenek,
gyermekkar, leánykar, vegyeskar, kamarakórus és fiúkórus mind együtt szerepelnek a minõsítõ versenyen és a
zsûri a saját kategóriájukon belül próbálja meg értékelni a
nyújtott teljesítményt. A két kivétel a közönségdíj és a
nagydíj, ahol nyilván mindenképpen megtörténik a különbözõ teljesítmények összevetése, az egyikben szubjektív, a másikban szakmai alapon.

Magyarországon mindenki tudja: egy kórusrendezvényt nem lehet mással kezdeni, mint Kodály
Zoltán szellemének megidézésével. Vele kezdõdött a magyar kóruséneklés aranykora, általa nemcsak közüggyé vált a kórusok mozgalma, hanem a legmagasabb mûvészi színvonalra is emelkedett. Kodály zeneszerzõi és pedagógiai zsenialitása, a mûvészet és a közösségek melletti elkötelezettsége révén
Áder János
alkotta meg zeneoktatási módszerét. Ezt világszerte példaértékûnek tartják. Sok zenetanár,
zenei szakember, karvezetõ csak azért jön Magyarországra, hogy megismerje, elsajátítsa és aztán odahaza hasznosítsa a „Kodály-módszert”.
Ezek a mindig szívesen látott vendégek egyik legszebb
arcunkat látják, és jó hírünket világszerte sokfelé elviszik.
Ennek érzékeltetésére olyan kórustagok és karvezetõk szavait idézem, akik már jártak itt, a korábbi Cantemus nemzetközi kórusfesztiválok valamelyikén. Õk mondták, hogy
„Magyarország egy csodálatos ország, ott mindenki kedves”. És azt is, hogy Nyíregyházán „az európai kóruskultúra csúcsát” találták. Volt, akit a „kreativitás és a felfoghatatlan energia” ragadott meg. A legnagyobb élményt
sokaknak mégis az jelentette, hogy a fesztiválok idején –
a zene nyelvén – mindenki megértette egymást Nyíregyházán. Persze az is kellett ehhez, hogy a Nyíregyházi
Cantemus Kórus, a gyermekkar és a vegyeskar, a Pro
Musica Leánykar szívét-lelkét adja a színpadon és a vendéglátásban.
Szeretettel köszöntöm a jubileumi, 10. kórusfesztiválra
Nyíregyházára érkezõ külföldi és hazai vendégeket, az õket
fogadó házigazdákat. Mindenkinek sikeres fellépést, maradandó zenei élményt, új és megújuló barátságokat kívánok!
Áder János
a Magyar Köztársaság elnöke

TISZTELT VENDÉGEINK,
KEDVES ZENEBARÁTOK!
Örömmel tölt el, hogy üdvözölhetem Önöket a X. Nemzetközi
Cantemus Kórusfesztivál alkalmából. A fesztivál idejére „dallá változik a város” és a zene nemzetközi nyelvén hirdeti a kultúrák és emberek sokszínûségét és összetartozását, egyetemes egységét. Ünnep
ez mindannyiunk számára és külön ünnep nekünk, nyíregyháziaknak, hiszen ezt a találkozót városunk büszkesége, a Magyarország Dr. Kovács Ferenc
legmagasabb rangú zenemûvészeti
együttesei közé tartozó Cantemus kóruscsalád szervezi.
Kívánom a résztvevõknek, a koncertek látogatóinak, hogy
merüljenek el a kórusmuzsika varázslatos világában, fedezzék fel ezt a csodát, és vigyék haza szívükben városunk vendégszeretetét.
Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere
2014. AUGUSZTUS 15.
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East China University Kórus, Kína
A kórus 2008-ban alakult a Kelet Kínai Tudományos és
Technikai Egyetemen Cao Huaqin professzor vezetésével,
aki az egyetem mûvészeti részlegét irányítja. A kórustagok szisztematikus képzésen vesznek részt heti rendszerességgel. Repertoárjukban változatos mûfajú és stílusú
kínai és külföldi kórusmûvek szerepelnek. Magas színvonalú elõadásaikkal bizonyítják az egyetem tanulóinak
mûvészi érzékét. Karvezetõ: Cao Huaqin.

Ady Leánykar, Debrecen
Az Ady Endre Gimnázium Leánykarát 1984-ben alapította Debrecenben Potyók Balázs. A legtöbb kórustag emelt
szintû ének-zenei osztályokban tanul. Szép számmal vannak közöttük hangszeres növendékek is. Az utóbbi másfél
év során több ízben képviselték iskolájukat és szûkebb
hazájukat területi és országos szintû rendezvényeken. Az
énekkar jelenleg 35 tagot számlál. Karvezetõjük 2007 óta
Kerekes Rita.
Aglepta Leánykar, Spanyolország
Egy kortárs svéd zeneszerzõ – Arne Mellnäs – mûve
nyomán esett a kórus választása az Aglepta névre. Ez a
darab a szólamok egymásba olvadó harmóniáival teremt
elbûvölõ hangzást, így ejtve rabul a hallgatót. A kórus 2001ben alakult a Sant Cugat gyermekkar egykori alapító tagjaiból. Repertoárjuk a reneszánsz polifóniától a popfeldolgozásokig minden stílust magába foglal. A kórust megalakulása óta Oriol Castanyer vezeti.

Gemma Énekegyüttes, Budapest
A Gemma Énekegyüttes 1996-ban alakult. Ekkor még a
tagok nagy része a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulója volt, de azt követõen is folytatták a közös munkát.
Ma a kamara 8–12 tagot számlál. Énekeseik között zenészeken kívül közgazdász, gyógypedagógus és irodalmár is
van. Repertoárjukon fõleg reneszánsz misék, motetták,
Bach kantáták találhatók; de kortárs zeneszerzõk mûveit
is szívesen éneklik. Mûvészeti vezetõ: Tóth Márton.

Cantemus Gyermekkar
Az 1975-ben alakult Cantemus Gyermekkar a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola ma már világszínvonalú, sokszoros nemzetközi versenygyõztes énekkara.
Rendszeresen turnéznak Európa és a világ számos távoli
országában, fesztiválok, versenyek és nemzetközi zenei
konferenciák gyakori résztvevõi és vendégei. Több elismert magyar kortárs zeneszerzõ komponált mûveket az
énekkar számára.
Cantemus Ifjúsági Vegyeskar
A Szabó Soma vezette ifjúsági vegyeskar, a Cantemus
kóruscsalád legfiatalabb tagja 2005-ben kezdte el munkáját. A Cantemus Gyermekkarból kinõtt középiskolás fiatalok alkotják az együttest, mely fiatal kora ellenére szép
sikereket ért el külföldön és belföldön egyaránt. 2006-ban,
a kórus életének elsõ versenyén a csehországi Olomouc
városában megszerezték a kórusverseny ifjúsági vegyeskari
kategóriájának elsõ díját.
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Sonitus Scarbantiae Nõikar, Sopron
A Sonitus Scarbantiae (Sopron hangja) Nõikar 2008-ban
alakult. Alapító tagjai szinte mindnyájan valamelyik Sopronban mûködõ vegyeskar dalosai, akik az egykori nagyhírû Liszt Ferenc Nõi Kar megszûnése óta vágytak és vártak
arra, hogy a város zenei kulturális életét egynemû kar is
színesítse. A mûsorukban megtalálhatóak kis kantáták, misék, madrigálok, népdalfeldolgozások, megzenésített versek, kortárs darabok egyaránt. Karvezetõ: Harcz Katalin.
Taipei Filharmónia Kórusa, Tajvan
A Taipei Filharmónia Kórusát 1972-ben alapították. Karvezetõi áldozatos munkájának köszönhetõen mára már kiterjedt repertoárral rendelkezik és Tajvan egyik legreprezentatívabb képviselõje a kóruséneklés világában. A 140 tagot számláló együttesbõl alakult a kisebb, 30 fõs Taipei Filharmónia
Kamarakórus, a nagy együttes utazó, turnézó képviselõje.
Válogatott zenei anyaggal turnéznak és nagy jelentõségû sikerekkel büszkélkedhet. Karvezetõ: Yu-Chung John Ku.

Kodály Zoltán Gyermekkar, Szolnok
A kórust több mint 40 éve alapították a szolnoki Kodály
Zoltán Ének-zenei Általános Iskola ének-zene tagozatos,
felsõs tanulóiból. Az énekkarnak a jelenlegi és a volt tanítványokkal együtt 120 tagja van. Repertoárjuk a középkortól napjainkig terjedõ idõszakot ölel fel, és mûfajilag is változatos. Fõ céljuk a magyar népi hagyományok ápolása és
a kortárs kórusmuzsika népszerûsítése. 1989 óta Juhászné
Zsákai Katalin vezeti a kórust.

Vörösmarty Leánykar, Budapest
A pestszentlõrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium leánykarának 1991-es
alakulása az alapító igazgató Járainé dr. Bõdi Györgyi, és
Csík Miklós zenetanár-karvezetõ nevéhez fûzõdik. A nagyformátumú és elhivatott karnagy bõ évtizedes munkáját
számtalan zeneszeretõ diák felnevelkedése mellett a kórus nagyszerû eredményei fémjelzik. Az együttest 2012
szeptemberétõl Gyombolai Bálint karnagy vezeti.
Wah Yan Fiúkórus, Hongkong
A Wah Yan Fiúkórus a Hongkong városban és a Kowloon
városban mûködõ Wah Yan fõiskola legtehetségesebb fiú
tanulóiból szervezõdött. A kórus célja, hogy tagjai kifejezésre juttathassák zene iránti szenvedélyüket, egyéni képességeiket fejleszthessék a különbözõ nyelven és stílusban énekelt zenemûveken keresztül. A fiúkórus minden
fellépésén nagy sikert és jelentõs elismerést aratott függetlenül attól, hogy milyen típusú rendezvényen énekelt. Karvezetõ: Agatha Ying Kwan Fung.

Pro Musica Leánykar
A Pro Musica Leánykar már a megalakulása évében aratott nemzetközi versenygyõzelme óta a világ egyik vezetõ
énekkarának számít. A Kodály-módszer sikerének világjáró nagyköveteiként koncertjeiken kívül keresett elõadói
zenei nevelési konferenciáknak, mesterkurzusoknak. A
Cantemus Gyermekkarban szerzett élmények 1986-ban vezették kórusalapításhoz az öregdiákok lelkesedését.
Tamatomo Kamarakórus, Japán
A Tamatomo kórus régi jó ismerõse a nyíregyházi közönségnek. A kórus a Tama középiskola végzõs növendékeibõl alakult azután, hogy a középiskolai kórusukkal részt
vettek a II. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon 1998ban és arany minõsítésük mellett a fesztivál nagydíját is
elnyerték. Azóta több alkalommal is ellátogattak a nyíregyházi fesztiválra, számos aranydiplomát és különdíjat
begyûjtve. Néhány tagjuk kilencedik alkalommal látogat
Nyíregyházára.

Napsugár Gyermekkar
A Kodály Zoltán Általános Iskola Napsugár kórusa munkájával évrõl évre készíti elõ a 4-5. osztályos tanulókat,
hogy 6. osztályos korukra megfelelõ képességekre tegyenek szert a Cantemus Gyermekkarban való énekléshez. A
kórus részt vesz a város valamennyi jelentõsebb zenei rendezvényén, országos kórustalálkozókon, külföldi rendezvényeken. A kórust 2005-tõl Szõke Rita irányítja.
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Shikmim Vegyeskar, Izrael
A Shikmim (A platánfák) kórus, Menashe Lev Ran vezetésével már majd 30 éve mûködik. Néhányan még ennél
is több ideje énekelnek együtt. A tagok különbözõ foglalkozású amatõr énekesek Tel Aviv körzetébõl, akik hetente
egy alkalommal járnak össze próbálni. A kórus vezetõje,
Menashe Lev Ran huszonöt évig az Izraeli Rendõrség Zenekarát vezette. Õ volt az alapítója és mûvészeti irányítója a ‘70-es, ‘80-as években a Haszid-dal Fesztiválnak.

Haager Spatzen Gyermekkar, Németország
A Bajorországból származó gyerekkórus 2007 szeptemberében alakult egy Münchentõl nem messze esõ kis községben, Haagban. Ma körülbelül 60 gyerek énekel a különbözõ korcsoportokra osztott kórusban. A „koncertkórus” jelenleg huszonhat, túlnyomó részben 10–13 éves korú
gyermekbõl áll. Vezetõjük Károlyi-Philippzig Zsuzsanna,
magyar származású karnagy, aki 1993-tól él és dolgozik
Németországban.

Cantemus Fiúkórus
A nyíregyházi Cantemus Fiúkórust Szabó Dénes alapította 1983-ban, a Kodály Zoltán Általános Iskola zenetagozatos fiú növendékeibõl. Közremûködtek Placido
Domingo, Samuel Ramey és Marton Éva társaságában a
Giuseppe Patanè vezényletével készült Boito: Mefistofele
c. opera lemezfelvételén. Értékes díjakat és elõkelõ helyezéseket értek el nemzetközi kórusversenyeken. A kórust
2007-tõl Szabó Soma irányítja.

Cantemus Vegyeskar
A Cantemus Vegyeskar tagjainak legnagyobb része a
nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola padjaiban tanult gyerekként. Ma már egyetemista, dolgozó felnõttek,
akiknek az életében a közös pont a Cantemus. Kezdetben
csak kivételes alkalmakra állt össze a kórus, 1998-ban Szabó Soma vezetésével kezdett állandó munkába. Megalakulása óta számos nemzetközi versenygyõzelmet aratott.

Sevda-Cenap Nõikar, Törökország
A Sevda-Cenap Nõikar 1999-ben alakult a Sevda-Cenap
zenei alapítvány részeként, melynek célkitûzése, hogy fejlessze és népszerûsítse a többszólamú kóruszenét Törökországban. A kórus célja sokrétû. A kórus tagjai különbözõ civil foglalkozású nõk, akik telve vannak szeretettel, és
a zenét életük mindennapjainak részeként élik meg, s ennek kifejezésére használják a kórusmuzsikát. Karnagy:
Cihan Can.

Family Singers Énekegyüttes, Eger
A Family Singers Énekegyüttest 2013 áprilisában alapították egyetlen család tagjaiból. Életükben a zene mindig
meghatározó szerepet játszott, mikor a gyerekek elég idõsek lettek, családi együttest hoztak létre. Az együttes célja:
a zene és ének csodáját továbbadják másoknak, küldetésüknek tartják, hogy Kodály Zoltán szellemi örökségének
és zenepedagógiai koncepciójának megõrzéséhez hozzájáruljanak. Mûvészeti vezetõ: Tóth Vilmos.
Candlelight Vegyeskar, Kína
A Candlelight kórus 1993-ban alakult. Megalakulása óta
a Shanxi tartomány és az északi vidékek népzenéjének
felkutatásának, feldolgozásának és népszerûsítésének szenteli tevékenységét, így egyedülálló mûvészi stílust hozott
létre. Jelenleg több mint 40 énekessel mûködik a Shanxi
Általános Egyetemen, ahol vezetõi mind tanítanak. Elnök:
Mr. Feng Gao, karnagy: Mr. Da-lin Zhi, zenei vezetõ: Mr.
Jun-ling Liang.

Resonanz Gyermekkar, Indonézia
A Resonanz Gyermekkar – több neves indonéziai együttessel – egy zenei stúdió (Resonanz Music Studio) részeként mûködik. A kórus célja a gyerekek zenei képességfejlesztése mellett sokrétû: az éneklés élvezetére motiválás,
a tagok önbizalmának erõsítése, pontosságra, türelemre
nevelés, a koncentrációképesség, valamint a memóriakapacitás fejlesztése éppolyan fontos, mint a közösségi erkölcs kialakítása és a kreativitás táplálása. Karvezetõ: Devi
Francesca.

KÓRUSOK

Wuxi Shanhe Vegyeskar, Kína
A Wuxi Shanhe Vegyeskar 2000-ben alakult. Az együttes több mint 50 koncertje alatt 300 kínai és külföldi dalt
énekelt már, amibõl 80 állandó repertoáron van. A Wuxi
Shanhe Vegyeskar 9 aranyérmet nyert már nagyszabású
kínai nemzeti versenyeken. 2013-ban a Szentpéterváron
megrendezett nemzetközi kórusversenyen megnyerték a
vegyeskari kategóriát, férfikari kategóriában második díjat
kaptak, valamint a „legjobb orosz mû elõadásáért” és a
„legjobb nyugati darab elõadásáért” járó különdíjakat.
Karvezetõ: Prof. Yan Wang.
Yuen Long Gyermekkórus, Hongkong
A Yuen Long Kerületi Mûvészeti Bizottság Egynemûkara (Yuen Long Gyermekkórus) 2002-ben alakult. A kórust
Kwok-Ning Chan zeneigazgató és vezetõkarnagy irányítja
20 tapasztalt karvezetõ és asszisztens közremûködésével.
A kórust gyakran hívják versenyekre, vagy különbözõ szervezetekkel való cserekapcsolat megteremtésére, ahogy az
például 2004-ben Pekingben történt. A kórus 2006-ban
nyert elõször nemzetközi versenyt Hongkongban. Karvezetõ: Mr. Kwok-Ning Chan, Miss King-tung Klare Ng.
2014. AUGUSZTUS 15.
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AKTUÁLIS

CANTEMUS

PROGRAMOK
AUGUSZTUS 15., PÉNTEK
20.00 Kurzusnyitó jótékonysági hangverseny
Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyház, Kossuth tér 4. Belépõdíj: 1000 Ft.
Cantemus Gyermekkar, Pro Musica Leánykar (A koncert
teljes bevételét a Jósa András Oktatókórház prevenciós
programjának támogatására ajánlják fel a szervezõk.)

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT
17.00 A Távol-Kelet hangjai
Szabadtéri Színpad, Nyíregyháza, Benczúr tér 22. Belépõdíj: 1000 Ft. (A koncert elõtt 16 órától távol-keleti ízek
kóstolója, gasztronómiai bemutató.) Yuen Long Gyermekkórus (Hongkong), Taipei Filharmónia Kórusa (Tajvan),
Wuxi Shanhe Vegyeskar (Kína), Resonanz Gyermekkar (Indonézia)
20.00 Ünnepi nyitóhangverseny
Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18., Kodály-terem (zártkörû)
A Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarai

AUGUSZTUS 18., HÉTFÕ
10.00–17.00 Minõsítõ verseny
Nyíregyháza, Kodály-terem, Vay Á. krt. 18. Ingyenes.
17.00 Fesztiválhangverseny
Kisvárda, Várszínház, Vár u. 35. Wah Yan Fiúkórus
(Hongkong), Resonanz Gyermekkar (Indonézia), Aglepta
Leánykar (Spanyolország), Candlelight Vegyeskar (Kína)
19.00 Fesztiválhangverseny Eger, Kepes Intézet, Széchenyi I. u. 16. Belépõdíj: 500 Ft. Wuxi Shanhe Vegyeskar
(Kína), East China University Vegyeskar (Kína)
19.00 Beethoven: IX. szimfónia
Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18. Belépõdíj: 2000 Ft.
Cantemus Vegyeskar (Nyíregyháza), Tamatomo Kamarakórus (Japán), Taipei Filharmónia Kórusa (Tajvan), Budafoki Dohnányi Zenekar (Budapest), Váradi Marianna – szoprán, Megyesi-Schwartz Lúcia – mezzoszoprán, Nyári Zoltán – tenor, Thomas de Vries (D) – bariton. Vezényel:
Hollerung Gábor.

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP
Fesztivál hangversenyek
19.00 Nyíregyháza, Kodály-terem, Vay Á. krt. 18. Belépõdíj: 1000 Ft. Resonanz Gyermekkar (Indonézia),
Cantemus Gyermekkar (Nyíregyháza)
18.00 Vállaj, Római Katolikus Templom, Temetõ u. 10.
Vörösmarty Leánykar (Budapest), Kodály Zoltán Gyermekkar (Szolnok), Candlelight Vegyeskar (Kína)
18.00 Nyírbátor, Minorita Templom, Károlyi u. 19.
Cantemus Fiúkórus (Nyíregyháza), Sonitus Scarbantiae
Nõikar (Sopron), Aglepta Leánykar (Spanyolország)
19.00 Ibrány, Római Katolikus Templom, Lehel u. 51.
Napsugár Gyermekkar (Nyíregyháza), East China
University Kórus (Kína)

AUGUSZTUS 19., KEDD
17.00 Koncert a Zsinagógában
Nyíregyháza, Mártírok tere 6. Ingyenes. Napsugár Gyermekkar (Nyíregyháza), Yuen Long Gyermekkar (Hongkong),
Shikmim Vegyeskar (Izrael), Cantemus Ifjúsági Vegyeskar
(Nyíregyháza), Taipei Filharmónia Kórusa (Tajvan)
20.00 Folklór est
Nyíregyháza, Kossuth tér. Ingyenes.

AUGUSZTUS 20., SZERDA
20.00 Gálakoncert
Sóstói Parkfürdõ, Nyíregyháza, Berenát u. 1–3. Felnõttjegy: 1000 Ft, gyerekjegy (14 éves korig): 500 Ft.

AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK
17.00 Karvezetõi mesterkurzus záróhangverseny
Nyíregyháza, Kodály-terem, Vay Á. krt. 18. Ingyenes.
18.00 Vásárosnamény, Római Katolikus Templom, Rákóczi F. u. 19. Acapellart Énekegyüttes (Nyíregyháza), Wah
Yan Fiúkórus (Hongkong)
18.00 Aranyosapáti, Református Templom, Petõfi u. 59.
Family Singers Énekegyüttes (Eger), Sevda-Cenap Nõikar
(Törökország), Gemma Énekegyüttes (Budapest)
18.00 Rakamaz, Szent István Király Templom, Szent István u. 137. Ady Leánykar (Debrecen), Wuxi Shanhe
Vegyeskar (Kína)
18.00 Tiszadada, Református Templom, Hõsök tere 2.
Yuen Long Gyermekkar (Hongkong), Pro Musica Leánykar (Nyíregyháza), Haager Spatzen Gyermekkar (Németország)
10

2014. AUGUSZTUS 15.

(Fotók: illusztráció a IX. Cantemus Kórusfesztiválról.)

A VERSENY ZSÛRIJE
Tóth Péter
Zenei tanulmányait párhuzamosan folytatta a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskolában ütõ- és zeneszerzés szakon Schwarcz Oszkár, illetve
Kocsár Miklós tanítványaként.
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemen, Petrovics Emil osztályában, 1990-ben szerzett diplomát. A DLA fokozatot 2008-ban vette át. 2014-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán.
A kilencvenes években számos kísérõzenét írt vidéki és
budapesti színházak produkcióihoz és több évig dolgozott a
Színház- és Filmmûvészeti Egyetem óraadó tanáraként. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Zenemûvészeti Karának
dékánja. Számos kórusmûve nyert díjat magyar és nemzetközi versenyeken. 2007-ben Erkel-díjat, 2009-ben KÓTA-díjat, 2013-ban Bartók-Pásztory Ditta-díjat kapott. A Magyar
Mûvészeti Akadémia rendes tagja.
Andris Veismanis
A lett karvezetõ és kontratenor, Andris Veismanis a Lett
Zeneakadémián szerezte karvezetés diplomáját (Imants
Kokars professzor osztályában)
1990-ben, majd 1995-ben
mester fokozatot tett. Szimfonikus és opera karmesteri kurzust végzett Jurij Szimonovnál. A Lett Nemzeti Opera kórusának vezetõ karnagya volt 1997-tõl, 2006-tól pedig karmester ugyanitt. Mûvészeti vezetõje a Sacrum Kamarakórusnak
és a Vidzeme Kamarazenekarnak is. Andris Veismanis Lettország egyik vezetõ kontratenorjaként is ismert, fõleg barokk
és bécsi klasszikus mûvek elõadójaként. 1993-ban és 1998ban egy-egy operaprodukcióban nyújtott alakításáért elnyerte a Lett Zenemûvészet Nagydíját. Gyakran énekel oratorikus
mûvekben is, rendszeres meghívottja régizene fesztiváloknak csakúgy, mint a Lett Nemzeti Opera produkcióinak.
Dr. Mindszenty Zsuzsánna
Karnagy, a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetségének
elnöke. 1978-ban szerzett tanári és karvezetõi diplomát a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen. 1985 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei
Tanszékén karvezetést és kórusgyakorlatot tanít. 20 évig vezette az ELTE Nõikart, amivel jelentõs nemzetközi sikereket ért el. Jelenleg az ELTE Pro Musica
Vegyeskar karnagya. 1994-ben megalapította a Musica Nostra
Kórust, mellyel számos nekik ajánlott kortárs kórusmûvet mutattak be és rögzítettek rádió- és CD-felvételeken. Kórusaival
bel- és külföldi versenyen értékes díjakat nyertek. Számos versenyen nyert karnagyi díjat, háromszor kapott Artisjus elõadói
díjat. 2003-ban Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki. 2004-ben DLA
fokozatot szerzett.
Prof. Leon Shiu-Wai Tong
A Nemzetközi Kórusszövetség (IFCM) elsõ alelnöke. Tiszteletbeli elnöke a Kínai Középiskolák Kórusszövetségének.
Mûvészeti vezetõje és vezetõkarnagya a Hong Kong Treble
Choir-nek és a Guangzhou
Children’s Palace Choir-nek.
Meghívott professzor a Tianjin Egyetemen és a Shanxi Normál Egyetemen. Mr. Tong alapította a Hong Kong Treble Choirs
kórusszervezetet. Kulturális tevékenysége elismeréseként Kína
Gyermekkaraiért Díjat és Érdemes Mûvész kitüntetést kapott.
Szabó Dénes
A Kodály Zoltán Általános Iskola tanára, a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica Leánykar vezetõje. A Nyíregyházi
Cantemus Kórus igazgatója. Zenetanári, karnagyi munkásságáért számos kitüntetésben részesült, többek között Liszt-díjat,
Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjat, Kossuth-díjat kapott, Nyíregyháza város díszpolgárává választotta. A Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja. Kórusaival a világ legjelentõsebb kórusversenyein több mint 50 elsõ díjat, aranyérmet vagy nagydíjat nyert.
A Cantemus Gyermekkarral és a Pro Musica Leánykarral 23
CD-t jelentetett meg. Olyan világhírû muzsikusokkal mûködött együtt, mint Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Giuseppe
Patanè, Samuel Ramey, Marton Éva, Doráti Antal vagy Vásáry
Tamás.
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PÁRTHÍREK

NAPLÓ KÖRKÉRDÉS ÚJRA: INDÍTANAK-E NYÍREGYHÁZÁN POLGÁRMESTERJELÖLTET?

FIDESZ: ÚJABB TÉNYEK, ÚJABB KÉRDÉSEK

FIDESZ-KDNP: IGEN, DR. KOVÁCS FERENCET

MSZP: SZÖVETSÉG VAN, JELÖLT LESZ

Újabb lapszáma jelent meg a Nyíregyházi Tények címû idõszakos
kiadványnak, mely továbbra is a 2010 elõtti idõszak szocialista visszaéléseit és városvezetési problémáit igyekszik feltárni. A legfrissebb
szám legfontosabb kérdéseit sajtótájékoztató keretében tette fel Szilvási
István, a Fidesz önkormányzati képviselõje. A politikus Nagy Lászlótól, a Magyar Szocialista Párt városi elnökétõl várja a választ a következõ kérdésekre: Nagy László jogosnak tartja-e, hogy Tóbiás József,
az MSZP országos elnöke úgy vett fel ötvenmillió forint költségtérítést, hogy nyíregyházi lakcímet jelentett be, mikor valójában Érden
lakott? Hajlandó lenne-e Nagy László is egy forintért eladni a sóstói
Krúdy Vigadót, hasonlóan egyik párttársához, aki a közelmúltban
tett erre vonatkozó kijelentést? Szilvási István, aki Nyíregyháza 5.
választókerületében indul az õszi önkormányzati választásokon, újságírói kérdésre elmondta, nem csodálkozik azon, hogy a baloldalnak még mindig nincs polgármesterjelöltje, hiszen a szocialisták még
nem tudták, hogy mi lesz a központi utasítás. A politikus harmadik
kérdésében arra kereste a választ, hogy az összefogás létrejötte után
Nagy László kinek az utasításait fogja követni: „Tegnap bejelentették
a nagy összefogást, s most az a kérdés, hogy Nagy László úr innentõl
kezdve melyik párt vezetõjének az utasításait fogja követni? Tóbiás
Józsefét, aki az 50 milliós költségtérítéses kérdéskörben érintett, az
emberek sokaságát tönkretevõ Bajnai Gordonét, a reggel-délben-este
hazudó Gyurcsány Ferencét, vagy az eddig szinte minden pártot megjárt Helmeczy Lászlóét?”

Jászai Menyhért, a Fidesz városi elnöke: Csak megerõsíteni tudjuk, hogy a FIDESZ-KDNP pártszövetség hetekkel ezelõtt lezárta a
jelöltállítási folyamatot, a napvilágot látott hírek alapján elsõként a
városban. Polgármesterjelöltünk dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere.

Továbbra sem ismert a baloldal polgármesterjelöltjének személye
Nyíregyházán, csupán az összefogás tényét jelentette be Nagy László, az MSZP városi elnöke.
A sajtótájékoztatón kiderült, hogy öt ellenzéki párt és szervezet
egy választási szövetséget hoz létre Nyíregyházán „Változást Nyíregyházáért” szlogennel, melynek értelmében közös jelölteket indítanak az õszi önkormányzati választásokon. A rendezvényen a Demokratikus Koalíció részérõl Hunyadi János városi elnök, a Magyar
Szocialista Párt képviseletében Nagy László városi elnök, az EgyüttPM regionális koordinátoraként Lövei Csaba, a Függetlenek Egyesülete részérõl Póka Imre önkormányzati képviselõ, míg az Összefogás
Megyénkért Egyesület elnökeként dr. Helmeczy László fogalmazta
meg gondolatait a szövetség létrehozásáról és az általuk szükségesnek vélt változás megvalósításáról. Nagy László arról is beszélt, hogy
a közös polgármester személyét a következõ héten hétfõn jelentik
be, majd ezt követõen a pártok aláírták a megegyezést deklaráló dokumentumot.
Mint azt Nagy László elmondta: „Ez a szövetség együttmûködésrõl, vitákról és megállapodásról szól. Ez a megállapodás, amelyet mi
most aláírunk, tartalmazza azokat az alapelveket, amelyeket mi a
városért, a nyíregyháziakért fontosnak tartunk. Azt gondoljuk, hogy
az ellenzéki demokratikus politikai szervezetek választási szövetségének célja a biztos önkormányzati többség elérése, illetve a polgármester-választás megnyerése Nyíregyházán.”

JOBBIK: IGEN, JÖVÕ HÉTEN BEJELENTJÜK
Szõke Ádám, a Jobbik nyíregyházi alapszervezetének elnöke: A
válaszunk továbbra is igen, önállóan indítunk jelöltet. A polgármesterjelölt, illetve a képviselõjelöltek személyét jövõ héten hozzuk nyilvánosságra.

LMP: MÉG NEM TUDNI, SZERETNÉNK
Máté György Ákos, az LMP területi elnöke: A belsõ szabályzatunk
szerint legkésõbb augusztus 22-éig kell döntenünk a kérdésben. Szerintem igen, indítunk, de ez a személyes véleményem, nem hivatalos
állásfoglalás. Ez egyébként sem egyszemélyi döntés, hanem a párt megyei közgyûlésének, elnökségének és a kongresszusnak is rá kell bólintania. Képviselõjelöltekben mindenképpen gondolkozunk.

MAGYAR MUNKÁSPÁRT: MÉGSEM
Tóth András, a Magyar Munkáspárt megyei elnöke: Végül mégsem indítunk önállóan polgármesterjelöltet Nyíregyházán, viszont
három körzetben már biztos, hogy indítunk képviselõjelöltet.

ÚJ TANÉV –
ÚJ NYELVKÖNYVEK
Augusztus vége sok család számára az új tanévre való készülõdés jegyében telik. A beszerzendõ taneszközök listáján legtöbbször nyelvkönyvek, szótárak is szerepelnek. Az
iskolákban gyakran nincs lehetõség minden kiadvány megrendelésére, ami a differenciált oktatáshoz, vizsgára készüléshez kellene, és a szeptemberben újrainduló nyelviskolai és magánórákon is szükség lehet új könyvekre.
A tanévkezdés kiemelt idõszak az ILS BOOKSHOP, az ILS
Nyelviskola idegen nyelvi könyvesboltja életében is: a régió meghatározó szakkönyvesboltjaként sok intézmény,
nyelvtanár, szülõ és diák keresi fel ilyenkor õket. 24 év
tapasztalatára támaszkodva igyekeznek mindenki számára a legmegfelelõbb kiadványt ajánlani, segítenek eligazodni a nyelvi kiadványok dzsungelében. Ha valami épp
kifogyott a polcokról, akkor azt akár az internetes áruházaknál is gyorsabban, 1-2 munkanap alatt beszerzik. Vidéki megrendelõknek el is postázzák a könyveket, hogy
idõben a diákok kezébe kerüljön.
Évek óta hagyomány a könyvesboltban a tanévnyitó akció, amikor augusztusban és szeptemberben minden szótárt kedvezményesen árusítanak, ezzel is könnyítve az iskolakezdés terhein.
A könyvesbolt Nyíregyházán a
Széchenyi u. 9. fszt. 1. alatt található.
További elérhetõségeik:
Tel.: 06-42/310-143
Mobil: 06-70/380-7759
E-mail: ilsbookshop@ilsnyh.hu
Web: www.ilsnyh.hu
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APA-FIÚ ÉS TESTVÉRPÁRHARC
SÁNDOR ISTVÁN SZÜLETÉSNAPJA ELÕTT FIAI EGYMÁS ELLEN JÁTSZANAK
Különlegesnek ígérkezik a szombati Nyíregyháza Spartacus–Videoton találkozó. Nemcsak azért, mert az egyik
legjobb formában lévõ és legerõsebb kerettel rendelkezõ
magyar csapat érkezik a Városi Stadionba, hanem mert a
soraiban tudhatja azt a Sándor Györgyöt, aki történetesen
a Nyíregyházán játszó ifj. Sándor István testvére, és a szakmai igazgató, Sándor István fia. Azaz nemcsak testvérpárharc, hanem apa-fiú csata is lesz az összecsapáson. Persze ezt már a bajnoki rajt elõtt lehetett tudni, az azonban
külön fûszerezi a történetet, hogy a Szpari „Pista bácsija”
augusztus 19-én, azaz a mérkõzés után három nappal ün-

Sándor István a nézõtérrõl figyelheti fiai párharcát...
nepli 70. születésnapját. – Egyelõre még meg kell, hogy
éljük azt a napot! Ami a szombati meccset illeti, volt már
olyan helyzet a két fiú pályafutása során, hogy egymás
ellen játszottak, nem ez lesz az elsõ eset. Persze, hogy
büszke ilyenkor egy apa, örülök, hogy a futballban mindketten eljutottak az NB I-be – mondta a Spartacus szakmai igazgatója. Sándor István 1944. augusztus 19-én született a kárpátaljai Csepén. 1989-ben települt át Magyar-

...ifj. Sándor István pedig a pályán küzdhet testvérével
országra, és az akkor az NB II-ben kiesésre álló Nyíregyháza irányítását vette át. Nem sokkal késõbb a Szpari osztályozón kiharcolta az NB I-be jutást, az utolsó találkozó
elõtt azonban menesztették a trénert. – Amikor Malisenko
a Haladás ellen berúgta a sorsdöntõ 11-est, utána azt
mondta, rám gondolt. Miattam is akarta, hogy feljusson
a csapat. Nem lehetett teljes az örömöm, de akkor megfogadtam, feljuttatom én még a Nyíregyházát az NB Ibe. Amikor egy éve Lucsánszky Tamással elkezdtük a
közös munkát, és találkoztam Révész Bálint tulajdonossal, tudtam, hogy sikerülni fog, így nyáron közösen ünnepelhettük a feljutást, most pedig az NB I-ben kell helyt
állnunk – mondta Sándor István. A szakember szereti,
ha rend van körülötte. Azt mondja, a játékosoktól is csak
akkor várható jó eredmény, ha fegyelmezettek. Ha elindult valahová, soha nem fordul vissza, és még ma is
olyan pontosak a beadásai, hogy az edzéseken sokszor
õ íveli be a labdát a játékosoknak. Szombaton számára
lesz a legizgalmasabb a mérkõzés. Szoríthat a Szpariért,
Istvánért és Györgyért is...

VALÓBAN HAZAI PÁLYÁN A TEKÉSEK
25 év után, 2013-ban jutott fel a Szuperligába a Nyíregyházi Teke Klub csapata. Az együttes remekül helyt állt,
és bennmaradt az élvonalban annak ellenére, hogy hazai
mérkõzéseit – megfelelõ pálya hiányában – Ózdon kellett, hogy játssza. Pedig 2008-ban már felcsillant a remény,
hogy új pályákat építenek a megyeszékhelyen, de végül a
támogatás nem került be a következõ évi költségvetésbe.
Márpedig modern pálya nélkül nem játszhat az NYTK
Nyíregyházán. Õsztõl azonban mindez megváltozik, és
valóban hazai lehet a hazai pálya. Nyíregyháza önkormányzata ugyanis úgy döntött, 10 millió forinttal támogatja a tekecsarnok felújítását, melynek keretében új, lemezes pályákat építenek, és a vezérlõelektronikát is kicserélik, így a szeptemberben kezdõdõ munkák után október elején játszhat elõször idehaza az NYTK. Az új pályákat a Városi Tekebajnokság résztvevõi is használhatják, és az utánpótlás-nevelés is elkezdõdhet.
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RAJT A KISPÁLYÁSOKNÁL
109 csapat részvételével elindult a Szi-Zo Sport
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Október végéig több mint ezer mérkõzést rendeznek a Városi
Stadionban.
Hétfõn rajtolt a Szi-Zo Sport Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Tovább nõtt a részt vevõ együttesek száma, a mostani szezonban már 109 együttes harcol a gyõzelemért. A hét csoportban 12-12 csapatot osztottak be,
és az öregfiúknál is van két csoport. A mérkõzések egy
részét a közelmúltban felszerelt világításoknak köszönhetõen villanyfényben rendezik a Városi Stadion kispályáin. A nyári szünetben csinosítottak az öltözõkön,
mosdókon, és a pályák talaját is rendbe tették. Van olyan
forduló, amikor 4–5 ezer ember fordul meg a stadionban játékosként vagy nézõként, azaz óriási az érdeklõdés a kispályás bajnokság iránt. – A fejlesztéseknek köszönhetõen kulturált körülményekkel fogadhatjuk a csapatokat és az õket elkísérõ családtagokat, szurkolókat.
Óriási presztízse van annak, ki nyeri a csoportokat, és az
„ A” csoportban vagy az Old Boys csoport együtteseinél
olyan játékosok is vannak, akik komoly NB-s múlttal ren-

A csapatok felkészültek a bajnoki rajtra
delkeznek, így látványos mérkõzéseket vívnak. Idén hét
új együttes csatlakozott a sorozathoz, és nemcsak nyíregyházi csapatok vannak, hanem a környékbeli településekrõl is jelentkeztek együttesek. Sportszerûségben is
sokat léptünk elõre, profi játékvezetõink vannak, így
minden adott egy színvonalas szezonhoz – mondta Dajka László, a Nyírsuli Kft. fõszervezõje.

SPORTPROGRAM
Augusztus 16., szombat 16.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Videoton NB I-es labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
A Krúdy mozi (Országzászló tér 8.) premiervetítés keretében
mutatja be a Csingiling és a kalóztündér címû animációs filmet
augusztus 14. és 20. között. A 3D-s vetítések idõpontjai megtalálhatók a krudyart.egzinet.hu, valamint a vacimuv.hu internetes
portálon is.
1Úton Nemzetközi Zarándoknap. A Mária-út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez zarándoklatot a
Mária Út Egyesület és a Mária Rádió augusztus 16-án. Ez a minden évben megrendezendõ zarándoknap az 1Úton nevet viseli
és több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és Magyarországon egyaránt. Bõvebb információ: 1uton.mariaut.hu.
A Burattinó Bábszínház elõadásai: augusztus 16-án 16.00
óra: Rejtély az erdõben, 17-én 10.00 óra: Bátor sün. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

A Borbányai Gólbánya „Nagy visszavágójára” várják 5+1
fõs csapatok jelentkezését augusztus 21-éig a Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.). A kispályás focibajnokságnak augusztus 23-án 8.00 órától a Petõfi Sándor Általános Iskola biztosítja a helyszínt. Részletek és további információ:
www.vacimuv.hu, 42/491-295.
Helytörténeti szakmai nap. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Honismereti Egyesület vár minden érdeklõdõt
augusztus 25-én 10.00 órától a Múltról mindenkinek sorozat
keretében megrendezendõ helytörténeti szakmai napjára. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Széchenyi u. 4.). Bõvebben:
www.szabarchiv.hu/drupal/.
A Borbányai Mûvelõdési Házban, a nyári idõszakban is várják a mozgás szerelmeseit az alábbi foglalkozásokra: aerobik
hétfõn és szerdán este 7 órától Pintér András, zumba szerdán
este 6 órától Váraczki Gitta, hatha jóga csütörtökön este fél 6tól Sasvári Erzsébet irányításával ígér felfrissülést. Információ:
www.vacimuv.hu; 42/491-295.

PROGRAMOK

Ingyenes jógaórát tart a Shakti Jógastúdió augusztus 23-án
9.00–10.30-ig Sóstógyógyfürdõn, a székelykapuhoz közeli füves területen, illetve lehetõségtõl függõen a csónakázótó szigetén. Bõvebben: www.shakti.hu; 30/532-2101, 30/448-5738.
Mûhelymunkák és gasztronómiai bemutató a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-áig. Dávida Pál kádármester és fafaragó
szombatonként 10.00–17.00 óra között várja az érdeklõdõket
kádármûhelyében, míg Botrágyi Károlyné fazekasmesternél a
besztereci portán lehet majd korongozni csütörtökönként 10.00–
12.00 és 14.00–16.00 óra között. Szerdánként 10.00–16.00 óra
között Farkas Sándorné mindig más finomságot süt majd az anarcsi
porta kemencéjében. Bõvebben: www.muzeumfalu.hu.
Városnézés ingyenes idegenvezetéssel augusztus 31-éig minden szerdán és pénteken 14.00 órától Nyíregyháza belvárosában,
a városháza fõbejáratától. Idõtartam: 1 óra. Létszám: maximum 20
fõ. A részvételi szándékot kérik a következõ elérhetõségek egyikén
elõre jelezni! Nyírség Turizmusáért Egyesület, Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-7424; koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

TÁNCOSVÁLOGATÁS

„Van sütnivalónk…” – Kenyérünnep a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án 10.00–17.00 óráig. A programok röviden:
a Burattinó Bábszínház elõadása; ismerkedés az aratás hagyományaival; a gabona útja; magyar népmese feldolgozások; református hálaadó istentisztelet; az „új kenyér” megáldása, elfogyasztása; egész nap „új kenyér” sütés, szekerezés, lovagoltatás, íjászat, vidámpark, kézmûves foglalkozások, népi-, játszóudvar, gasztronómiai bemutató, népmûvészeti kirakodóvásár,
mûhelybemutatók. A rendezvény ingyenes. Bõvebben:
www.muzeumfalu.hu.

„SÓSTÓKÖR”
– TÓKÖR FUTÁS A SÓSTÓN
A verseny helyszíne:
Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ, Sóstói-tó
A verseny idõpontja: 2014. július 28–szeptember 25.
(9 hét, heti egy mérési alkalom)
Versenytáv: 1000 yard = 914 méter
Nevezés, regisztráció: a helyszínen
Folyamatos információk: www.nyiregyhaza.hu/
sostokor, www.facebook.com/sostokor

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelettel meghívjuk Önöket a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa
András Oktatókórházában elkezdõdött „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban”
címû európai uniós projekt lakossági fórumára. Az esemény célja, hogy megismertessük Önökkel a kórház
területén folyamatban lévõ változásokat, fejlesztéseket.
A fórum ideje: 2014. augusztus 27. (szerda) 18.30;
helye: Jósa András Oktatókórház, ebédlõ, Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
Várjuk kérdéseiket, véleményeiket, észrevételeiket!
Megtisztelõ jelenlétükre mindenképp számítunk!

ÚJÉLETFA-AKCIÓ
ÜLTESSEN FÁT A GYERMEKÉNEK!
Facsemetét ajándékoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2014. január 1. után
született nyíregyházi gyermekek családjainak. Az akcióval hagyományt kívánnak teremteni, és minél több megszületett gyermek tiszteletére fát ültetni az Alkotás utcai
játszótér mellett felavatott Újéletfa-ligetben. Az önkormányzat azoknak a szülõknek a jelentkezését várja, akik
– ahogyan a gyermekük fejlõdésérõl és növekedésérõl is
gondoskodnak – vállalják az elültetett kis fák ápolását,
gondozását.
Az elsõ jelentkezõ családok ünnepélyes keretek között
2014 októberében egyszerre ültethetik el az „Újéletfákat”
a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársainak segítségével.
Jelentkezni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatával lehet a marketing@nyirvv.hu e-mail címen. A jelentkezési lapok a
www.nyirvv.hu honlapról letölthetõek, ahol a kiírás részleteirõl, a jelentkezés feltételeirõl is tájékozódhatnak.
Jelentkezési határidõ: 2014. szeptember 30.
Az októberi faültetést 2015 tavaszán újabb követi.

A BENCS VILLA PROGRAMJAI
Augusztus 15-én és 16-án 21.00 óra (esõnap: 17-e):
Gosztola Adél önálló estje a villa udvarán (belépõjegyes). Pozsgai Zsolt: Boldog bolondok színpadi játék.
18-án 18.00 óra: Idõutazás a zenében – Berki Armand
zongoraestje.
25-én 18.00 óra: Beszélõ hangszerek – a Vikár S.
Zeneiskola tanárai (Hajdú Ágota és Kóti Gergõ) kicsit
más szerepben...
Részletek: 30/252-0666, 42/402-004.

A Móricz Zsigmond Színház készülõ új produkciója,
a Hair címû musical (rendezõ-koreográfus: Ladányi
Andrea) számára táncosokat keres.
Várják mindazoknak a 16–26 év közötti fiúknak és
lányoknak a jelentkezését, akik bármilyen táncstílusban, harcmûvészeti ágban, akrobatikában, ritmikus
sportgimnasztikában színpadképes jártasságot szereztek. A próbákat várhatóan 2014. augusztus 21–szeptember 27. között tartják.
A meghallgatás helyszíne: Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
Idõpontja: 2014. augusztus 21. 18.00–21.00 óra.
Próbacipõt, próbaruhát, kérik, vigyenek magukkal.

SZABADTÉRI EDZÉS
ERÕ- ÉS SÚLYEMELÕKKEL
Augusztus 22-én 16.00–20.00 óráig a Kossuth téren,
a városháza elõtt szabadtéri edzéssel készül az NYVSC
két szakosztálya: az Erõemelõk és a Súlyemelõk. A program fõ célja, hogy megismertesse ezt a két sportágat
Nyíregyházával; ezen felül pedig, hogy mozgásra bírja
és segítse azokat, akik eddig távol tartották magukat a
fizikai kihívásoktól, azokat, akik szeretnék elkezdeni a
súlyzós edzéseket, de nem tudják, hol és hogy tegyék,
és akik már foglalkoznak testedzéssel, de javítani szeretnék a gyakorlatok kivitelezését. Az edzéssel tehát
nemcsak az a cél, hogy az NYVSC atlétái eddzenek,
hanem hogy azok is bekapcsolódjanak, vagy akár informálódhassanak, akik egyébként nem tennék.

CSALÁDI NAP NYÍRSZÕLÕSÖN
Családi napra várják az érdeklõdõket Nyírszõlõsön augusztus 22-én 10.00–20.00 óráig a Szõlõskerti Angol
Kéttannyelvû Tagintézmény mögötti sportpályán. Ízelítõ
a programokból: kézmûves foglalkozás és vásár; rendõrségi szimulátor és részeg-szemüveg tesztelése; ingyenes óriáscsúszda, vércukor- és vérnyomásmérés; lapcsánka és gulyásfõzés; Gosztola Adél színmûvésznõ gyermekmûsora; a Gombóc Együttes mûsora; játszótér-átadás,
szalagátvágás; sztárvendég: Vastag Csaba; a Szabolcs
Néptáncegyüttes mûsora; „Operettvarázs”; „Veríték
Band”. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

GAZDIKERESÕ
Kinga: Körülbelül 3 éves keverék ivartalanított szuka. Kedves, barátságos, emberszeretõ kutya. Nagy termete, mozgásigénye
miatt elsõsorban kertes házba ajánljuk. Július 18-ától örökbe fogadható.
Rufusz: Körülbelül 3 éves
ivartalanított kandúr. Félénk, tartózkodó macska. Ismerkedésre van szüksége.
Fajtársait kedveli, az emberrel még bizalmatlan, az õt
ért sok atrocitás miatt.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2014. AUGUSZTUS 15.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„HIRDESSE NYÍREGYHÁZÁN
ELSÕ NAGY KIRÁLYUNK EMLÉKEZETÉT...”
A megyeháza homlokzatának
egyik fülkéjében államalapító István királyunkra tekinthetünk. Szabolcs vezér társaságában a szentté avatott uralkodó ünnepélyes
díszben áll, fején korona, jobbjában az országalmát tartja, míg balja a kardja markolatán nyugszik.
Kallós Ede alkotása 1897 óta éke
az épületnek. Büszkélkedhetünk
még egy István királyt ábrázoló
szoborral: a fõiskola parkjában
2001-ben leplezték le Nagy Lajos
Imre szobrászmûvész alkotását.
1938 óta egy utca is õrzi államalapító királyunk emlékét. A város döntéshozói a Szent István
Emlékév alkalmából úgy döntöttek, hogy az egyik legrégebbi utcát, a Nagykálló irányába
vezetõ Kállói utcát nevezik el István királyról. Az 1938-as
emlékév alkalmából a város egy értékes mûalkotással is
gyarapodott. Hóman Bálint kultuszminiszter azzal a céllal, hogy „elsõ nagy királyunk, minden magyar által tisztelt, dicsõ emlékezete az ország nagyobb városaiban megfelelõ mûvészi módon megörökíttessék”, megbízta
Ferenczy Noémi képzõmûvészt egy történelmi témájú
gobelin elkészítésével. A mûvésznõ három hónapig dol-
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gozott a vázlatokon, majd megfestette eredeti nagyságában, és egy
évig tartott a megszövése. A Jövevények és magyarok Szent István körül címet viselõ, 3x3 méteres faliszõnyegen 14 alak látható: „Szent István király aranyruhában, hosszú, barna hajjal, rövid körszakállal, fején aranykoronával. Jobbról, balról kékesszürke páncélruhában alabárdosok,
balról három pap, egyiknek kezében kis házmodell, a másiknál
papírtekercs, mellettük egy ifjú
két lovat vezet kantáron, egy másik kis bárányt tart karjaiban. A
kép jobboldalán, alabárdosok között fiatal magyar kalászcsokorral közeledik a trónuson ülõ királyhoz”. Az alkotást 1941
márciusában Szohor Pál polgármester személyesen szállította haza és a városháza polgármesteri fogadótermének falára helyeztette el. A második világháború után a
Jósa András Múzeumba szállították. Ott késõbb az igazgatói szoba éke lett, majd pedig a megyeházán a közgyûlés elnökének szobáját díszítette, jelenleg egy kiállítás darabja.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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