HAZAI TÁJAKON /4

2009. július 18., szombat

Sztárok Japánban a kórustagok

RÖVIDEN
 Útlezárás. Autógyorsasági verseny miatt
lezárják a Nyírtura–Libabokor közötti utat
július 19-én, vasárnap 7 és 17 óra között. A
szervezők az arrajárók megértését kérik.

■ Úgy fogadják a távolkeleti országban a nyíregyházi leányokat, mintha „celebek” lennének.
Nyíregyháza, Tokió (KM)
– Mint lapunkban többször is
beszámoltunk róla, júliusban
Japánban turnézik a Pro Musica
Leánykar Szabó Dénes Kossuthdíjas karnagy vezetésével. Az
együttes levelet küldött Nyíregyházára, amelyben írnak élményeikről. Ezt adjuk most közre:

Simogatás, kézfogás
„Sajnos, gyorsan múlik az idő.
Már lassan a feléhez érkeztünk
a japán programunknak. Most a
nagy készülődés pillanatait éljük.
Ma este az osakai Izumi Hall csodálatos termében lesz a koncert,
mely csupa mai magyar szerzők
egyházi műveit tartalmazza. Holnap ugyanitt egy vegyes programmal lépünk a közönség elé.
Állítólag 80 százalékban már
mindkettőre elkeltek a jegyek,
ez azt jelenti, hogy az érdeklő-

A nagyprojekt egyes részprogramjait Mikó Dániel térképen is bemutatta
(Fotó: Nyéki Zsolt)

Küszöbön a csatornafejlesztés
Nyíregyháza (KM – Ny. Zs.) – Egy részprogram kivételével eldőlt, mely cégek nyerték el a
megbízást a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város
szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” nagyprojekt kivitelezői munkálataira. Pénteken Csabai Lászlóné polgármester és
Mikó Dániel projektvezető ismertette a bírálóbizottság döntését. Eszerint a több részletre bontott program egyetlen elemét kivéve a
Nyíregyházáért 2009 Konzorciumot hirdették
ki győztesnek. Tagjai: a nyíregyházi székhelyű
Ke-Víz 21 Kft., a sárospataki Zemplénkő Kft.,
valamint a budapesti Közgép Zrt., projektvezető a Ke-Víz 21 Kft.
Az öt részprogram egyikében nem hirdettek
ki győztest, az ajánlatokkal szemben formai
és tartalmi kifogások merültek fel, ezért erre
újabb pályázatot kell kiírni. Az ismertetett
döntésekkel szemben jogi kifogással lehet élni
tíz napon belül, amennyiben ilyen jelzés nem
érkezik, akkor meg lehet kötni a szerződést a
nyertessel, s a munkálatok akár a jövő hónap
elején megkezdődhetnek. Az összesen mintegy
13 milliárd forintos nagyprojekt a technikai,
technológiai fejlesztésen és a környezet védelmén túl becslések szerint legalább ezer ember
foglalkoztatását is eredményezi.

Könnyes szemű emberek osztogattak pici ajándékokat a gyermekeknek autogramkérések közpette.
SZABÓ DÉNESNÉ
dés nagyon jó. Nagy kísérlet a
szervezők szerint is két egymást
követő napon egy együttest koncertműsorra tűzni!
Először a legfontosabbról: mindenki nagyon jól érzi magát,
majdnem mindenki teljesen
egészséges, ami azt jelenti, hogy

Szabó Dénes karnagy előbb-utóbb még a tukánokat is „dalra fakasztja” Japánban
majdnem mindenki teljes értékűként használható a színpadon!
Szóval kisebb átmeneti problémákat leszámítva, „minaszama
szuvarasi desz” (minden szép
és jó)!
A hangversenyek nemcsak a
közönség véleménye szerint, de
Dénes bácsi értékelése szerint
is jók, időnként nagyon jók! A
niihamai koncert közönsége
felülmúlhatatlan volt! Amikor
a lányok a közönség közé vonultak, a japánok bár félve, de megsimogatták őket, felemelt kézzel
tapsoltak, kezet fogtak velük. A
végén frenetikus közös éneklést
csaptak a japánok majdnem nemzeti himnuszának számító dalá-

(Fotó: Szabó Dénesné)

val, a Furusato-val. Könnyes szemű emberek osztogattak „csotto”
(pici) ajándékokat a gyerekeknek
autogramkérések közepette. Szóval itt a „hamvasok”, vagyis a
Japánban először tartózkodó
kórustagok is megismerkedhettek a sztárság, vagy ahogy mostanában mondják, a „celebek”
világával.

Akashi-ohasin. Megcsodáltunk
budhista szentélyeket, még többnyire csak kívülről, de elmerültünk a tenger sós vizében már
többször, még éjszaka is.
Átéltünk nagy hullámzásokat,
persze csak a parttól 2 méterre, és lakhattunk a tenger partjától 15 méterre onszenes szállodában.
Gyönyörű virágok között
Éjszaka a tengerben
adtunk egy rövid hangverUtaztunk a leggyorsabb vonat- senyt érdeklődő közönség szátal, a Nozomi nevűvel, repültünk mára, simogathattunk pingvirepülővel és láttuk a magasból a neket, etettünk tukánokat, s
Fujit, gyönyörű hegyek-völgyek fényképezkedhettünk nagyon
között buszoztunk, átkeltünk a nagy és komor baglyok társaszigeteket összekötő, óriási hidak ságában.
közül a Seto-, a Naruto- és az
Ági néni

Szépül a városközpont Záhonyban
■ Kicserélik a záhonyi
polgármesteri hivatal
nyílászáróit, felújítják a
tetőszerkezetet.

A NAP BABÁJA
A mai számunkban a Petneházán
élő Lakatos Rikárdó
Dzsúliót mutatjuk be, aki Nyíregyházán született
2009. január 9-én.
Az édesanyja neve
Lakatos Malvin.

Záhony (Köles Zsolt) – Nagy
sürgés-forgás van most Záhony
központjában, ugyanis az Európai Unió támogatásával megkezdődött a „Záhony városközpontjának megújítása” elnevezésű
projekt a Közép-Európa legnagyobb szárazföldi kikötőjének

is nevezett városban. Jelenleg
a beruházás első fázisánál tartanak, ennek során kicserélik
a polgármesteri hivatal nyílászáróit, felújítják a tetőszerkezetet és a homlokzatot.
Ezt követően a városháza
mögött bővítik a parkírozót,
járda épül az óvoda előtt, míg
az Ady Endre utca Széchenyi és
Új élet utca közötti részén díszburkolatot raknak le.
A befejező szakaszban megújul a hivatal előtti park, fris-

sítik a zöldfelületet, új pihenőpadokat és székeket, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat
helyeznek ki. A 62 millió forintos beruházás várhatóan szeptember 15-re készül el. A városi
önkormányzat nyert 50 millió
forint uniós támogatást, s ahhoz
tett még hozzá önerőként 12 millió forintot.
A nagyszabású záhonyi munkálatok kivitelezésére kiírt
pályázatot a Magyar Aszfalt
Kft. nyerte el.

Alkotótábor
kiállítással
■ A táborba érkez-

tek alkotók Kisvárdáról,
Budapestről, Tuzsérról,
Kárpátaljáról.

Nyíregyháza (KM) – Vasárnap folytatódik Nyíregyházán az evangélikus nagytemplomban az orgonazenés áhítat sorozat. Július
19-én, vasárnap 18 órakor Kovács László Attila
ad elő Mendelssohn- és Widor-műveket. A XIX.
század első felében élt Felix Bartholdy Mendelssohn, akinek a nevéhez fűződik a Mátépassió felújítása Berlinben 1829-ben. Mint karmester is kiváló volt. A magyar gyökerekkel
is rendelkező Charles-Marie Widor a XIX. század egyik legkiválóbb orgonistájaként és Bachinterpretátoraként hívta fel magára a figyelmet. Ifjúkori műveiben a romantikus stílus
érvényesült, a későbbi években a klasszikus
irányt követte.

Dombrád (KM) – A dombrádi
Ady Endre Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében az idei
évben már 7. alkalommal rendezik meg a képzőművészeti alkotótábort Dombrádon. A
táborba érkeztek alkotók többek
között Kisvárdáról, Budapestről,
Tuzsérról, Kárpátaljáról, Bese-

Halak, szárnyasok
Balsa (KM) – Immár harmadik alkalommal rendezik meg
Balsán a Szárnyas-Hal Fesztivált július 18-án 10 órától. Az
érdeklődők gasztronómiai különlegességek sokaságát láthatják és
kóstolgathatják majd. Az ízek
kavalkádja mellett számos kulturális programot kínál a fesztivál. Lesz komphúzó verseny,
sramlitánc, motoros, íjász- és
tűzoltó-bemutató, fellép a Vidám
Vándorok, Márió, a harmonikás. Lesz bűvész- és artistashow,
műsort ad a helyi pávakör, s
bemutatkozik a felvidéki Szent
Mária település népdalköre is.
Énekel Jucus, Szekeres Adrien,
majd 22 órakor „tiszai tűzijátékkal” fejeződik be a fesztivál.

Kegyhely.

A kisvárdai Leader-küldöttség ausztriai vendégeskedése során a
napokban megtekintette Mariazellben a
Mária-kegyhelyet is.
(Fotó: Durucz Gabriella)

(Fotó: a szerző)

Jegyeket
Nyerjen nyerhet
jegyet a Naplótól!
Kelettel!

nyődről, Nyíregyházáról. A képzőművészeti alkotótábor július
13-tól 18-ig tart. Az alkotásokból a városi képtárban kiállítás nyílik július 18-án, szombaton 15 órától.
A kiállítást megnyitja és a
vendégeket köszönti Vincze
Menyhért, a helyi művelődési ház igazgatója, az alkotókat
bemutatja Csorba István Kadosa, a Magyar Kultúra Lovagja.
A kiállítás augusztus 23-ig lesz
megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján.

Fesztivál
a Fertő-tónál
Nagyhalász (KM) –
Immár negyedik alkalommal rendezik meg a NagyHalász Fesztivált július
18-án a Fertő II. horgásztónál. A program horgászversennyel kezdődik 7 órakor, 8 órától pedig indul a
főzőverseny. Lesz fogathajtó verseny 9 órától. Délután
fellép a zenebohóc, Jucus
a táncosaival, Nagy Zoltán,
a Vogue Modellügynökség,
rendeznek tréfás talicskatoló versenyt, 20.30 órakor
Halász-party kezdődik.

Szeretettel meghívjuk a Napló olvasóit Ákos 2008. október 10-én
20.00 órakor kezdődő jubileumi koncertjére, a Kölcsey Központba!
10 darab 2 személyre szóló belépőjegyet sorsolunk ki azon ol-
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meg. Megfejtéseiket 2009. július 20-án 12 óráig várjuk a Kelet-Magyarország címére (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.). A nyertesek nevét a Kelet-Magyarország július 21-ei számában találják.
Milyen nyelven szólal meg idén Puccini operája Szegeden?
a) olasz
b) magyar
c) német
Név:

Név:
Cím:
Cím:
Tel.:
499221

Ismét orgonazenés áhítat

Munka közben a szakemberek
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