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MAGYARORSZÁG

Xaver esete Vangelisszel
Este 19 órától Nyírbátorban hallhatják az
orgonavirtuóz legendás
játékát.
NYÍRBÁTOR. Párizsi, madridi és
londoni koncertjei után október 1-jén, a Zene Világnapján
a nyírbátori közönség is hallhatja Varnus Xaver legendás
orgonajátékát a Kulturális
Központban.
A világhírű művész 1964ben született Budapesten,
ahol Kistétényi Melindánál
és Lehotka
Gábornál tanult, majd Párizsban Pierre
Cochereau-nak, a Notre-Dame orgonistájának növendéke lett. Eddigi életében közel
négyezer hangversenyt adott
és 62 hanglemezt rögzített. A
SONY által kiadott „Raveltól
Vangelisig” a zenetörténelem
egyetlen ötszörös orgona-platinalemeze lett. Két fia van:
Dan (24) Kanadában, Nick
(22) pedig Angliában él.
A Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti- és Középkeresztjének birtokosa. 2006-ban
ő avatta fel Magyarország legnagyobb hangversenyorgonáját a Művészetek Palotájában.
– Porlepte zenetörténészektől származó, önkényes

ÓVODÁT AVATTAK
A település eddigi legnagyobb beruházásának eredményeként
adták át csütörtökön Hodászon a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola és Óvoda mintegy félmilliárdos program keretében megépített óvodai épületét.
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A város igazának az
egyik fele már megvan
Döntést hozott a
Fővárosi Bíróság szeptember
28-án abban a közigazgatási
perben, melyet Nyíregyháza
kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottság legutóbbi
határozatának felülvizsgálatát kérve.
A bíróság a benyújtott két
kereseti kérelem közül az
egyiknek helyt adott, a másikat elutasította. Elfogadta azt
az érvelését, mely szerint az
önkormányzat nem sértette
meg a törvényt, amikor a 15
hónapos teljesítési határidő
túllépéséért nem nyilvánította érvénytelennek a nyertes
ajánlatot. Erre tekintettel a
korábban kiszabott bírságot a
felére mérsékelte.
Jóváhagyta viszont a közbeszerzési
Döntőbizottság

elmarasztaló érvelését, mely
szerint a Nyíregyházáért 2009
Konzorcium benyújtott műszaki ütemterve – hibásan – bizonyos munkaszüneti napokra
is irányzott elő munkavégzést.
Az önkormányzat jogi képviselője, Dr. Prekub János
továbbra is fenntartja annak
lehetőségét, hogy egy, a Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott fellebbezéssel másodfokon teljes értékű győzelmet
lehetne aratni. Véleménye
szerint, a szóban forgó jogsértés pusztán elméleti jellegű,
ráadásul a gyakorlatban meg
sem valósítható, a kifogásolt
műszaki ütemterv ugyanis olyan dátumokat rögzít
(2009. október 23-át és 2010.
április 5-ét), melyet időben
már túlhaladtunk.

Huszártörténet

Megváltozott a
menetrend

BUDAPEST.

Október 5-én,
kedden 17 órától a Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtárában az Ötórai tea program
keretében dr. Bene János, a
Jósa András Múzeum igazgatója tart előadást A nyíregyházi huszárok története
címmel.

NYÍREGYHÁZA.

Emlékverseny
ultisoknak

Első alkalommal, hagyományteremtő jelleggel szervezik meg a Kulifai
Károly emlékversenyt ultisoknak. Október 16-án, szombaton a Nyíri Fészek ad otthont
a rendezvénynek. Nevezni a
helyszínen lehet aznap 8-8.30ig. A nevezési díj 2000 forint,
ami az ebédet is tartalmazza.
Bővebb információ a 20/944KM
0158-as telefonszámon.

NYÍREGYHÁZA.

NYÍREGYHÁZA.
Menetrendmódosítás
lép
érvénybe
Nyíregyházán,
október
1-jétől (hétfőtől szombatig)
a 13-as járat útvonalán: az
Alma utcai iskolától 11.52 óra
helyett 11.57 órakor indul a
busz.

Összenyitott, szebb
terek a Jósavárosban
Díszburkolat,
összenyitott terek, növekvő zöldfelület teszi szebbé a
Jósavárosban az Arany János
Gimnázium és Általános Iskola, valamint az Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium közötti teret.
– A két intézmény közötti
területen nagyon sok platánfa van, azonban ezek gyökere
feltörte a burkolatot, ezért
balesetveszélyessé vált – tudtuk meg Márczi Imrétől, a
Nyíregyházi Városüzemeltető- és Vagyonkezelő Kft. műszaki igazgatójától.
A jósavárosi felújítási terv
II. ütemében szerepelt a rekonstrukció, de üzemeltetőként a kft. úgy döntött, saját kivitelezésben végzi el a
korszerűsítést. A beruházás

révén a tanévkezdésre elkészült a gyakorló iskola előtti
tér burkolat felújítása és a
zöldfelület kialakítása.
A munkálatok folytatásaként a térrészeket egybenyitjuk, szegélykövezünk és
díszburkolatot teszünk le, valamint padokkal tesszük kellemesebbé és kényelmesebbé
a teret – sorolta a feladatokat
Márczi Imre. Az idén rendelkezésre álló 10 millió forintos
keretből a térrész egyharmadát burkoljuk le, míg a fák körüli zöld felületek rendezését
teljesen elvégezzük. A befejezés jövőre várható, amikorra
a mintegy ezer négyzetméternyi zöldfelület a háromszorosára nő, a burkolt terület
nagysága pedig meghaladja
majd a 2000 négyzetmétert.

NYÍREGYHÁZA.

A régi beton helyett díszbe borul a terület
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Gépesítve gyorsabb és kényelmesebb. FOTÓ: SIPEKI PÉTER
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kategória csupán a „komolyés könnyűzene” kifejezés –
állítja Varnus Xaver. – Bach
éppúgy kísérőzenét írt a Máté
Passió komponálásakor, mint
Vangelis az 1492 kísérőzenéjével. Azt pedig bízzuk az utókorra, hogy néhány száz év
múlva ezt a zenét hová sorolja
majd be.
Liszt nagy virtuóz korszakában az utca emberei által
dúdolt
Strauss-keringőket
dolgozta fel pokolian nehéz
zongoraművekben.
Vagyis

40
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csak jó és rossz zene van.
– Csak az ultrakonzervatív
komolyzenészek közül botránkoznak meg néhányan,
de ez álszentség – folytatja
a művész. – Bach, aki a lipcsei Tamás-templomban az
emberi civilizáció legmélyebb zenedrámáit mutatta
be, péntekenként a templom
főkapujától 50 méterre lévő
Zimmermann-féle kávéházban az akkori kor diszkózenéjével mulattatta a város
aranyifjait.

– Az orgona évszázadokig
be volt falazva egy szűk stílusba. Nyitni kell, elsősorban
a társművészetek felé. A jövő
áprilisban Orgonák csatája
címmel az örök fiatal Rhoda
Scott-tal rendezünk zenei
párbajt a Dohány utcai zsinagógában, és két év múlva
nagy álmom is teljesül majd: a
csodálatos Anthony Hopkins
által szavalt Shakespeare-szonettek közben fogok bachi
kísérőzenét játszani a zsinaKM
góga ősi falai között.

Ingyenes tehetséggondozás
Még lehet jelentkezniük a nyíregyházi és a
környékbeli kisiskolásoknak.
NYÍREGYHÁZA. Az új tanév második hónapjába lépve már
kialakult a diákok iskolai életritmusa. A „Míg megnövök”
Alapítvány a kisiskolások
képességfejlesztéséért igyekszik tenni, projektjük sajátossága, hogy az uniós támogatás révén ingyenes.
– A nyíregyházi és a megyeszékhely környéki tehetséges,
hátrányos helyzetű gyermekeknek ajánlunk részvételi
lehetőséget a készség- és képességfejlesztő szakkörökben
– említette Vasváry Zoltánné,
a szervezet koordinátora,
közoktatási szakértő.
Eddig több mint 1600 nyíregyházi, balkányi, kótaji és
nagykállói kisiskolás volt részese az áprilisban elkezdett
programnak. Ízelítőül néhány
foglalkozás: kreatív technikák

Nyáron is nagy sikerrel táboroztattak

műhelye, szép szó a nyelvi
kompetenciák fejlesztéséért,
„logikaszinó¨ a matematikában, „hogy a tücsök ne váltson hangszert” – a környezetvédelemről,
Megnövök
Tudósító Harsona, „az vagy,
amit megeszel” – egészség és
életvitel, mindemellett sport
és játék minden egyes nap.
Érdeklődni a 30/3224-690-es
és a 42/440-179-es telefonszámokon, valamint az info@
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Varnus Xaver teltházas koncertet adott a nyíregyházi zsinagógában is

FOTÓ: LADÁNYI TÓTH LAJOS

megnovok.hu e-mail címen
lehet.
– Az uniós támogatásnak köszönheten a sóstógyógyfürdői Kis Vakond Gyermek- és Ifjúsági Táborban térítésmentesen vehetnek részt a
jelentkezők a foglalkozásokon. Sőt, kérésre a diákokért
is megyünk busszal. Fontosnak tartjuk a tehetségek
igényes
kibontakoztatását.
KM

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

MSZP: a folytatásához
kérnek felhatalmazást

A Jobbik a tisztességes
kampány híve marad

NYÍREGYHÁZA. – Példanélküli
lesz a város történetében, ha
úgy ér véget önkormányzati
választás kampánya, hogy a
polgármesterjelöltek nem ülnek le egy asztalhoz és nem
folytatnak érdemi vitát Nyíregyháza jövőjéről a programokról – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Nagy
László, az MSZP polgármesterjelöltje, utalva arra, hogy
a Fidesz-KDNP jelöltje nem
vett részt a hétfői televíziós
vitán, s minden bizonnyal a
csütörtök estin sem lesz ott.
A kormánypárt jelöltje
az emberek demokráciába
vetett hitét gyengíti azzal,
hogy nem hajlandó egy valós, programok mentén zajló
vitára – mondta Nagy László.
A kampánytapasztalatokról
szólva kifejtette: a nyíregyháziakat érdekli, kik a jelöltek,

NYÍREGYHÁZA. – A Jobbik Magyarországért Mozgalom a
tisztességes kampány híve.
Mi nem szaggatunk plakátokat, sőt, éppen a miénket
tépdesik le más pártok szimpatizánsai, vagy nem ritkán
felülragasztják azokat! – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Vass Zoltán, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom nyíregyházi elnöke,
képviselőjelölt.
Hozzátette: a helyi választási bizottsághoz beadványt
nyújtottak az Éljen Nyíregyháza Mozgalom és az MSZP
ellen felülragasztás miatt.
A HVB jogsértést állapított
meg, de az ügynek nincs következménye, mert nem volt
tettenérés.
A fiatal politikus szólt arról
is, hogy a Jobbik képviselőjelöltjei részt vettek vitákban,
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kik akarják irányítani a várost. – A kitelepüléseink alkalmával az itt élők elmondták,
Nyíregyházán jó élni, szeretik
a várost és az eddigi városvezetéssel együtt kívánják folytatni azt a munkát, amit az
elmúlt 16 évben végeztünk és
fontosnak tartják a szociális,
kulturális értékeink megőrzését, a fejlesztéseket.
– A Fidesz jelöltjével szemben nekünk volt és van programunk, nem a kampány alatt
alakítgattuk, ami azt bizonyítja, a jobboldal polgármesterjelöltjének nem volt elképzelése
sem a városvezetésről sem a
város jövőjéről. – A városlakóktól az elmúlt 16 évben elvégzett munka folytatáshoz,
a programunkban szereplő
feladatok elvégzéséhez kérünk felhatalmazást vasárnap
KM
– mondta Nagy László.

vállalták a megmérettetést
más pártokkal szemben.
Dr. Gyüre Csaba, a Jobbik
nyíregyházi polgármesterjelöltje szerint a Fidesz helyi
polgármesterjelöltje
azért
vonja ki magát a viták alól,
mert nincs programja. Bár a
Fidesz politikusa ezzel a váddal a többi pártot illeti, a Jobbik ezt visszautasítja, hiszen
már a tavasszal bebizonyosodott: a Fidesznek nincs programja, a győzelmet úgy érte
el, hogy az emberek az elmúlt
16 év ellen szavaztak.
– Ezt a taktikát követi most
is – értékelt Dr. Gyüre Csaba,
aki még a szociális kártyáról
is elmondta gondolatát: a rászorulók hetente pénz helyett
utalványt kapnának, amelyet
meghatározott kereskedelmi
egységekben
válthatnának
be.
KM
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