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VARÁZSLATOS INDIA

India-házzal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark. A
vidéki Magyarország legnépszerûbb állatgyûjteménye egy
olyan épülettel egészült ki, amely a kontinensnyi ország
élõvilágába enged bepillantást. Egy speciális mangrove-
mocsár elõtt szirticápák úszkálnak, miközben hangután-
zó beó madarak idézik a dzsungelt, és a kihalás szélére
sodródott indiai rinocérosszal is lehet szemezgetni. A
beruházást múlt pénteken adták át, 820 millió forintba
került, amit hazai és uniós forrásokból biztosított a kor-
mányzat.     

A Nyíregyházi Állatpark geográfiai állatbemutatóként
épült, vagyis földrészenként alakítottak ki benne nagy, tár-
sas kifutókat, és így is igyekeznek csoportosítani az állato-
kat. Korábban nagy sikere volt a Délkelet-Ázsiát bemuta-
tó Zöld Piramisnak, most pedig Indiát mutatják be a leg-
újabb fejlesztésnek köszönhetõen.

– Az India-ház egyrészt azt a célt szolgálja, hogy a vi-
lág egyik legritkább orrszarvúja méltó körülmények közé
kerüljön, másrészt, hogy valami újdonságot mutassunk be.
Itt minden Indiát idézi, még a magas hõmérséklet és a
páratartalom is – mondta el Gajdos László, a Nyíregyházi
Állatpark igazgatója.

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS
Bár fél éven keresztül zárva tartott a Nyíregyházi Állat-

park, most is nagy az érdeklõdés iránta. A legutóbbi teljes
évben több mint 600 ezer vendég látogatta meg a komp-
lexumot.

– Sok-sok hónapon keresztül zárva kellett tartani az ál-
latparkot, miközben az önkormányzatnak ezt finanszíroz-
nia kellett, és persze a kormányzat is segített, de remél-
jük, hogy ez a korszak lezárult, és az India-ház átadásá-
val a látogatószám is megugrik majd – fogalmazott dr.
Kovács Ferenc polgármester.

SZÁMOS TURISZTIKAI PROJEKT
2010-ben Nyíregyháza új vezetésének új irányba kel-

lett állítani a város szekerét, a gazdaságfejlesztési kon-
cepció zászlóshajója a turisztika lett – fogalmazott Gyo-
páros Alpár a megnyitón. A modern települések fejleszté-
séért felelõs kormánybiztos elmondta, a Modern Városok
Programba Nyíregyháza számos turisztikai projektet fo-
galmazott bele.

– Így például a Tokaj felé vezetõ kerékpárút megépíté-
sét, szállodafejlesztést, a szabadtéri színpad újjáépítését,
és ha Nyíregyházáról beszélünk, akkor nem maradhatott

el az állatkert fejlesztése sem, mely a legnagyobb forrás-
tömeggel bír. Több ütemben zajlanak ezek a beruházá-
sok, melyekbõl 4 már elkészült és készülõben van a Jég-

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY NÉLKÜL IS LÁTOGATHATÓ
A szabadtéri rendezvények legfeljebb 500 fõ részvételével immár korlátozás nélkül

megtarthatóak, ezért a Rózsakert Szabadtéri Színpad júniusban színre kerülõ produk-
cióit (Édes Charity, A Napsugár fiúk, Funny Girl) egy-egy elõadás erejéig védettségi
igazolvánnyal még nem rendelkezõ nézõk számára is elérhetõvé teszik. Ezek idõ-
pontjai: Édes Charity – június 4., péntek 20.30; A Napsugár fiúk – június 14., hétfõ
20.30; Funny Girl – június 24., csütörtök 20.30. A fenti elõadásdátumokon a szabad-
téri nézõterén a beengedhetõ nézõk számát 500 fõben maximálják. Ezen elõadásaik-
ra természetesen védettségi igazolvánnyal rendelkezõ nézõk is válthatnak jegyet, a
belépéshez azonban nem lesz szükség védettségi igazolványuk felmutatására. A fenti
elõadásokról bõvebb tájékoztatást a Móricz Zsigmond Színház Szervezõ- és jegyiro-
dájának munkatársai a +36-20/233-2926-os és +36-42/507-006-os telefonszámokon,
valamint a szervezes@moriczszinhaz.hu e-mail-címen biztosítanak.

korszak elnevezésû új, nagy projekt is, reméljük, hogy a
következõ év végére ez is tárt kapukkal várja majd a láto-
gatókat.

(A címlapképen látogatók ismerkednek az India-házzal
és lakóival, kis képünkön az átadás pillanata.)

(Szerzõ: Fehér Attila)
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ISLERSÜTÉS A „KÖZÖSEN
A KIÚTÉRT” PROGRAMBAN

Közös islersütéssel folytatódott a „Közö-
sen a kiútért” program a Huszártelepen. A
heti rendszerességgel szervezett gyakorla-
ti elfoglaltságok célja a közösségépítésen túl
az, hogy életvezetési, háztartás-gazdálko-
dási és gyermeknevelési ismereteket adja-
nak át a helyi lakóközösségek tagjainak.

Errõl Zakor-Broda Rita, a Vidék Kincse
Egyesület elnöke beszélt a Nyíregyházi Te-
levíziónak, mely színes összeállítást is ké-
szített a foglalkozásról.

 – Nyíregyháza önkormányzatának „Kö-

zösen a kiútért” programja keretein belül
május 10-én újra megkezdtük a mûködé-
sünket, két célterületen, a Keleti és a Hu-
szár lakótelepen. Szervezetünk, a Vidék
Kincse Egyesület a közösségépítõ, az anti-
diszkriminációs, életvezetési, háztartás-
gazdálkodás és gyermeknevelési progra-
mokban segíti az önkormányzat munkáját.
Ezek a programok olyan kezdeményezé-
seket segítenek, amelyek a lakosság közös-
ségépítését erõsítik – fogalmazott. A pan-
démiás helyzet enyhülésével emellett több
programelem is újraindult a projektben.

Május 21-étõl feloldották a látogatási
tilalmat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vala-
mennyi telephelyén (Jósa András Oktató-
kórház, Sóstói úti Kórház, Sántha Kálmán
Szakkórház, Mátészalkai Kórház, Fehér-
gyarmati Kórház és Gyógyfürdõ, Vásáros-
naményi Kórház).

A látogatás feltétele azonban, hogy a lá-
togató érvényes védettségi igazolvánnyal,
vagy a látogatást megelõzõ 48 órán belül

végzett, negatív eredményû SARS-CoV-2
PCR-teszttel rendelkezzen, amelyeket a
belépéskor köteles bemutatni.

Egy beteghez naponta egy látogató me-
het be, maximum egy órára (a látogatási
tilalom továbbra is érvényben marad a ko-
ronavírussal fertõzöttek kezelését végzõ
osztályokon). A látogatási idõ munkana-
pokon 15 és 18 óra között, munkaszüneti
napokon 10 és 18 óra között tart. A kórhá-
zak területén a maszk viselése továbbra is
kötelezõ!

BETEGLÁTOGATÁS IGAZOL-
VÁNNYAL VAGY NEGATÍV TESZTTEL

Nyírszõlõsön folytatódott szerda dél-
után a polgármesteri fásítási program, az
ottani sportparkban összesen 55 fát ülte-
tett el a városüzemeltetési társaság. A
program évek óta tart, ennek köszönhetõ-
en is egyre zöldebb a város.

Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje elmondta, elkötelezett céljuk,
hogy növelni tudják a város zöldfelületei-
nek nagyságát, hogy Nyíregyháza még él-
hetõbb, szebb legyen, a levegõje pedig tisz-
tább. A mostani programban többek között
kislevelû hársat, korai juhart, valamint kes-
kenylevelû kõrisfákat ültettek el.

LIGETES SPORTPARK ALAKUL

– Mivel nem kicsik ezek a facsemeték,
könnyen, gyorsan szárba szökkennek, így

PLUSZ FÉLSZÁZ FA NYÍRSZÕLÕSÖN

egy nagyon szép ligetes park alakulhat
ki – tette hozzá Jászai Menyhért alpol-
gármester. – Itt, Nyírszõlõsben, a közös-
ségi parkban fokról fokra építkezünk,
mindig egy picit hozzá tudunk tenni a
meglévõ elemekhez, amiket mi, nyírszõ-
lõsiek nagyon aktívan használunk. Én is
le szoktam járni focizni a gyerekemmel,
játszani az unokámmal. Egy igazi csalá-
di park alakul, s az a célunk, hogy ezt fej-
lesszük tovább.

A nyírszõlõsi az egyik legújabb kondi-
park a városban, összesen már 27 hely-
színen van ehhez hasonló Nyíregyházán.
Ezek a típusú parkok 15 elembõl állnak,
összesen 150 négyzetméteren tudnak
mozogni a sportolni vágyók. A nyírszõlõsi
kondipark mellé egy rekortán futókört is
építettek.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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BUSZBÉRLET A MÁV
PÉNZTÁRAIBAN IS!

A MÁV ÉS A VOLÁNBUSZ PERONJAIN MÁR
NEM KÖTELEZÕ ARCMASZK VISELÉSE

A járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban
már nem kötelezõ arcmaszk használata a szabadtéren
lévõ peronokon a MÁV állomásain és megállóhelyein, va-
lamint a Volánbusz állomásain és megállóiban. A közös-
ségi közlekedési jármûveken, azaz a vonatokon és a bu-
szokon, valamint a zárt utasforgalmi helyiségekben to-
vábbra is viselni kell a szájat és orrot eltakaró maszkot.

A maszkviseléssel kapcsolatosan eddig bevezetett sza-
bályok – a nyitott peronon várakozás kivételével – továbbra
is érvényesek, azaz a hatodik életévét be nem töltött kis-
korú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi,
illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni,
olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan
elfedje, többek között a tömegközlekedési eszközön és
minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési
eszközre várakoznak az utasok.

A közlekedési társaságok járatain is folyamatosan el-
lenõrzik az utasok maszkviselési kötelezettségének betar-
tását. A szabályszegõ utast elõször figyelmeztetik, ameny-
nyiben a felszólítás ellenére sem hajlandó együttmûköd-
ni, 8000 forintos pótdíjat szabhatnak ki, illetve ki is zárhat-
ják az utazásból. További ellenszegülés esetén pedig a
vonatok személyzete rendõri segítséget is kérhet, hogy a

renitens utassal szemben intézkedjen és feljelentést tegyen.
A MÁV-Volán-csoport vállalatai továbbra is arra kérik uta-
saikat, hogy tartsák be a közegészségügyi elõírásokat, a
sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érde-
kében pedig részesítsék elõnyben az elektronikus jegy- és
bérletvásárlási lehetõségeket – olvasható közleményük-
ben.

A MÁV-Volán-csoport közös fejlesztéseinek köszönhe-
tõen június 1-tõl már Nyíregyháza helyi autóbusz-bérle-
tei is megvásárolhatók a MÁV applikációjában és pénztá-
raiban.

A MÁV mobilalkalmazása 2020 nyarán bõvült a Térsé-
gi és városi jegyek menüponttal, ahol jövõ keddtõl már a
nyíregyházi bel- és külterületi napijegyek, bel- és külterü-
leti összvonalas heti, félhavi, havi, 30 napos és negyed-
éves teljes árú, illetve tanuló- és nyugdíjasbérletek is elér-
hetõek. Teljes árú belterületi menetjegyet és a kedvezmé-
nyes belterületi menetjegyet csak a vasúti jegypénztárak-
ban lehet megváltani.

2X2 SÁVOS LESZ A 4-ES SZÁMÚ FÕÚT, VALAMINT KORSZERÛSÍTIK
A DEBRECEN NYÍREGYHÁZA KÖZÖTTI VASÚTI VONALSZAKASZT IS

ményes lett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közbe-
szerzési felhívása. A vonatok jelenleg maximum 120 kilo-
méteres sebességgel közlekedhetnek. A korszerûsítés vé-
gére már lényegesen gyorsabban, akár 160 kilométeres
sebességgel is haladhatnak, ezzel várhatóan csökkentve a
jelenlegi menetidõt.

DR. SZABÓ TÜNDE: FONTOS GAZDASÁG-
ÉLÉNKÍTÕ HATÁSA IS VAN

– Nagy öröm ez az együttmûködés, hiszen fontos
gazdaságélénkítõ hatása is lesz. Az elkövetkezendõ
idõszakban ráadásul több nemzetközi sporteseményt
is hozunk hazánkba, a keleti régióba is, amihez vi-
szont fejleszteni kell a közlekedés infrastruktúráját. Ez
most megtörténhet Nyíregyháza és Debrecen között,
ami ezért is mindenképpen üdvözlendõ.

P+R PARKOLÓK IS ÉPÜLNEK

A felújítás során elkészül a vonalszakasz és állomásai-
nak biztosítóberendezési és távközlési korszerûsítése, a
KÖFI (Központi Forgalomirányító Rendszer) távvezérlés
kiépítése, valamint az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló
Rendszer) telepítése. A fejlesztés része lesz az állomási
akadálymentesítés, az elõterek felújítása és egy P+R par-
koló megépítése is. A tervezési szakaszon jelenleg négy
állomás (Apafa, Hajdúhadház, Újfehértó, Császárszállás)

és három megállóhely található (Debrecen-Csapókert,
Bocskaikert, Téglás).

DR. VINNAI GYÕZÕ: EZZEL AZ AGGLOME-
RÁCIÓS ÖVEZETEK IS FEJLÕDNEK

– Nyíregyháza és Debrecen Kelet-Magyarország két
nagyvárosa, éppen ezért az együttmûködésük hatásá-
ra az agglomerációs övezetek is fejlõdnek majd, ami-
nek érezhetjük a kulturális, egészségügyi, és többek
között oktatási hatását is. Egyértelmûen látszik, hogy
a két megyeszékhely dinamikusan fejlõdik, ezt pedig
a kormány is felismerte.

Kósa Lajos országgyûlési képviselõ hozzátette, Nyíregy-
házára úgy tekintenek, mint egy lehetõségre, ha pedig a két
város összefog, akkor együtt sokkal erõsebbek is lesznek.

Korábban ugyan volt köztük rivalizálás,  mostanra viszont
felismerték, hogy akkor lesz esélye ennek a régiónak meg-
erõsödni, ha közös terveik vannak – errõl már Tasó László
országgyûlési képviselõ beszélt, aki hozzátette, a mostani
fejlesztés hatásait az élet számos területén érezhetjük majd.

A tervezési munka a vasutat illetõen 2021. június hó-
napban indul és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (IKOP) forrásból valósul meg. A végleges enge-
délyezési tervek elkészítése és az engedélyek megszerzé-
se várhatóan 15 hónapot vesznek igénybe.

Debrecen és Nyíregyháza még 2017 decemberében
hosszú távú stratégiai együttmûködési megállapodást
kötött annak érdekében, hogy az Észak-alföldi régió ver-
senyképességét növeljék. Ennek most egy fontos eleme
valósulhat meg, hiszen megtörténik a 4-es számú fõút
Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának 2x2 sávo-
sítása, melyet a kormány nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû ügynek nyilvánított, valamint a Deb-
recen és Nyíregyháza közötti, 48 kilométer hosszú vas-
úti vonalszakasz fejlesztése is.

A 4-es számú fõút Debrecen és Nyíregyháza közötti
szakaszának 2x2 sávosításának projektelõkészítési felada-
tainak – tanulmányterv, környezetvédelmi munkarészek
– elkészítésére országosan indított közbeszerzést a NIF
Zrt. Mûszaki Igazgatósága. Ezen közbeszerzési eljárásra
vonatkozó ajánlatok bontása áprilisban megtörtént. Jelen-
leg ezeknek az értékelése zajlik. Sikeres és eredményes
eljárás esetén a keretszerzõdés júliusra jön majd létre,
akkor lehet a konkrét feladat kapcsán újbóli ajánlattételre
felkérni az ajánlattevõket.

– A két város a kormány Creative Region – Határtalan
fejlõdés programjában is együttmûködik. 2020 márciusá-
ban írtuk alá a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Szolnok
tengelyû észak-magyarországi gazdasági övezet nemzeti,
gazdasági és kulturális övezetre irányuló komplex fejlesz-
tési megoldásról szóló együttmûködési megállapodást, ahol
Debrecené a koordináló szerep – mondta el Papp László
polgármester.

DR. KOVÁCS FERENC: ÚJ LEHETÕSÉGEKET
NYITHAT

Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, Nyíregy-
háza és Debrecen felismerte, hogy együtt kell mûköd-
ni, ennek az együttmûködésnek pedig most realizá-
lódnak az elsõ lépései. Egyelõre még a tervezés indult
el, de a fejlesztés a következõ években kézzelfogha-
tóvá is válik az egész régió lakosai számára, ami újabb
fejlesztési lehetõségeket nyit majd meg.

GYORSABBAN KÖZLEKEDHETNEK MAJD
A VONATOK

Nemcsak a 4-es számú fõút 2x2 sávosítása történhet
meg, hanem a két város közötti 48 kilométer hosszú, két-
vágányú vasúti vonalszakasz fejlesztése is, ugyanis ered-

Kósa Lajos, dr. Szabó Tünde, dr. Kovács Ferenc, Papp László, dr. Vinnai Gyõzõ és Tasó László a közös debreceni
sajtóeseményen
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HONVÉD KOLLÉGISTÁKAT TOBOROZNAK NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyháza katonaváros – ez a hagyományai alapján
egyértelmûen kijelenthetõ, de a jelenben is egyre több
jel utal rá újra. Városunkban egykor katonai kollégium
mûködött, mely nagyon sok fiatal számára adott életcélt
és hivatást. 2021. szeptember 1-jével Nyíregyházán újra
honvéd kollégium nyitja meg kapuit, ahová szeretettel
várják a pálya iránt érdeklõdõ fiatalokat, ilyen irányú kö-
telezettségek nélkül.

A nyíregyházi Honvédelmi Oktatási és Kulturális Köz-
pont, vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred központve-
zetõje által szerkesztõségünkhöz eljuttatott felhívásukban
kiemelik, az általános iskolát végzett diákokat a választott
középiskolájuk mellett invitálják a kollégiumba, és majd
az érettségit követõen a fiatalok maguk döntik el, merre
folytatják tanulmányaikat. Nem kötelezõ katonai pályát
választaniuk, de ha a négy év alatt megszerették, akkor a
honvédelmi alapismeretek érettségivel már egy jelentõs
lépést tehetnek az álmaik felé.

MI AZ, AMIT ADNAK?

Ingyenes kollégiumi elhelyezést felújított szobákban,
modern körülmények között; ingyenes angol nyelvi kép-
zést a kollégiumban; ösztöndíjat (mely jeles, azaz 4,5 ta-
nulmányi eredménnyel elérheti a havi 30 000 forintot is –
és ez várhatóan csak növekedni fog); változatos és ingye-
nes honvédelmi programokat, foglalkozásokat, versenye-
ket és kirándulásokat. Egyenruha viselésének lehetõségét;

AZ ÚJONNAN INDULÓ KÉPZÉSI FORMA AJÁNLATA: „LEGYÉL TE IS HONVÉD KADÉT”!

katonás napirendet, támogató közösséget; honvédelmi
alapismeretek tantárgy tanulását.

MI AZ, AMIT VÁRNAK?
A felhívásban így fogalmaznak: fejlõdj és hozd ki magad-

ból a legjobbat, vegyél részt a változatos kollégiumi és iskolai
honvédelmi foglalkozásokon, érezd jól magad és tudd, hogy
egy csapat tagja vagy! Azokat a fiatalokat keresik, akik szere-

tik a kihívásokat és bele akarnak vágni egy nagy kalandba.
Kérik, hogy aki szeretne jelentkezni, szüleikkel töltse ki a je-
lentkezési lapot (elérhetõ a www.kratochvil.hu oldalon, a hon-
véd kollégium fül alatt) és küldje be. Készséggel válaszolnak a
kérdésekre és adnak bõvebb információkat a következõ elér-
hetõségeken: nyiregyhazahonvedkollegium@gmail.com és 06-
30/239-7338 (Horváth András alezredes).

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotó: illusztráció
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HELYI IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁS
benyújtási határideje 2021. május 31.

2021. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóalanyok – fõszabály szerint – nem az
önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyúj-
tani helyi iparûzési adóbevallásukat, így a 2020. évrõl szóló „20HIPA” bevallást is. A
bevallást azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparûzési adó alanyának minõ-
sülnek és a székhelyük, telephelyük Nyíregyházán volt a 2020-as adóévben.

Az ehhez szükséges nyomtatvány és kitöltési útmutató a NAV honlapján – https:/
/www.nav.gov.hu/ – ÁNYK formátumban fellelhetõ.

2021. évtõl a mentességi nyilatkozat viszont az elektronikus önkormányzati por-
tálon keresztül nyújtható be.

A Htv. 3. § (2)-(3) bekezdése szerinti adómentességi feltételek meglétérõl az adó-
alany – az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig – írásban köteles nyilatkozni az
önkormányzati adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minõsül. Ez a nyom-
tatvány (NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRÕL) az elektroni-
kus önkormányzati portálon tölthetõ ki, illetve nyújtható be. 2020. évrõl a nyilat-
kozat benyújtási határideje 2021. május 31.

Azok a magánszemély vállalkozók (pl. õstermelõ), akik nem egyéni vállalkozó-
ként végzik tevékenységüket, a hipa-bevallást papíralapon, az önkormányzati adó-
hatósághoz is benyújthatják.

Az iparûzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóha-
tóságnál történik.

A helyi iparûzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel.
Az adót, adóelõleget az önkormányzat 11744003-15402006-03540000 számú szám-

lájára kell megfizetni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2020. évi helyi iparûzési adóbevallás „VIII.
Adóelõlegek bevallása” sorban a 2021. szeptember 15-én esedékes adóelõleg össze-
get továbbra is 2% adómértékkel kell bevallani. A KKV-k február 25-éig benyújtott
nyilatkozata alapján érvényesíthetõ 50%-os elõlegmérséklést az adóhatóság a be-
vallás feldolgozását követõen automatikusan elvégzi az adózók folyószámláján.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint június 30-ig a koronavírus-járvány-
ra tekintettel benyújtható igazolási kérelem négyféle bevallás késedelmes megkül-
désének jogkövetkezményei alól mentesíthet, de ez nem vonatkozik a helyi ipar-
ûzési adóbevallás késedelmes teljesítésére.

Köszönjük, hogy adókötelezettségeik pontos teljesítésével hozzájárulnak Nyír-
egyháza város mûködéséhez, a város fejlõdéséhez.

Dr. Kása Brigitta
aljegyzõ

JÖVÕ HÉTEN NYIT AZ
EISSMANN VÁROSI USZODA

NYIT A SZINDBÁD ÉTTERME

Kívülrõl már bárki megcsodálhatja a
Kulturális Negyed újabb ékességét, a volt
Helyõrségi Mûvelõdési Otthonból átalakí-
tott épületet. A Szindbád névre keresztelt
látványosság a színház és a Kállay Gyûjte-
mény szomszédságában, Krúdy szobrával
szemben vonzhatja majd a látogatókat. Az
önkormányzati projekt keretében egy új tu-
risztikai attrakció jön létre, többek között

színháztörténeti múzeummal, 3D-s mozi-
val, többnyelvû audionarrációval, pódium-
színpaddal. A ház nyitásának elsõ lépése-
ként május közepétõl a színház jegyirodá-
ját már itt kell keresni, szombattól pedig az
étteremben is helyet lehet foglalni. A ké-
sõbbi avatás elõtt ez újabb jele annak, hogy
Nyíregyháza népszerû közösségi terévé
válhat a Szindbád.

Egy hét múlva megnyitja kapuit a nagy-
közönség elõtt a Városi Sportuszoda Nyír-
egyházán. A június 2-ai ünnepélyes cere-
móniát követõen június 3-tól (csütörtök-
tõl) várják a sportolni vágyókat minden
hétköznap reggel 6.00 órától délután
14.00 óráig. A több mint 4300 négyzet-
méteres uszodában egy magas színvona-

lú 50 méteres, 10 pályás versenymeden-
ce és egy 25 méteres tanmedence  kapott
helyet, amelyet a sportolói öltözõkön túl
közönségöltözõk, valamint egy 250 férõ-
helyes lelátó tesz teljessé. Az uszodát az
érvényben lévõ rendeletek alapján a vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkezõk láto-
gathatják majd.
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MODELLVÁLTÁS A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN
A Nyíregyházi Egyetemen járt Stumpf István, a modell-

váltás koordinációjáért felelõs kormánybiztos, aki látoga-
tása során találkozott a polgármesterrel, a létrejövõ Nyír-
egyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökével,
valamint az intézmény rektorával és kancellárjával, s részt
vett az intézmény vezetõségi értekezletén, majd megte-
kintette létesítményeit.

Néhány héttel ezelõtt online konferencia keretében vá-
laszolt az egyetemi modellváltás folyamatáról, illetve a
Nyíregyházi Egyetem jövõbeni feladatairól és lehetõsége-
irõl szóló kérdésekre Stumpf István, múlt csütörtökön pe-
dig személyesen látogatott Nyíregyházára.

KEVESEBB TEHER, EMELTEBB BÉREZÉS

A modellváltás koordinációjáért felelõs kormánybiztos
a Nyíregyházi Televízió kérdésére azt mondta, a modell-
váltással például meg lehet szabadítani az egyetemet a rá
nehezedõ ppp programok pénzügyi terhétõl, szabadab-
ban tud majd gazdálkodni, hozzájuthat olyan pénzekhez,
amik a modellváltást támogatják kormányzati oldalról, és
közvetlen kapcsolatot építhet ki az üzleti szférával. Egy-
ben szabadabban tudja javadalmazni a tanárait, ha minõ-
ségi teljesítményt nyújtanak. A kormánybiztos megerõsí-
tette, tervezik az oktatók kétszer 15 százalékos béremelé-
sét szeptemberben és januárban, s a kormány szeptem-
bertõl egy új, felsõoktatási finanszírozási rendszert fog
bevezetni.

BÕVÜLÕ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK

Stumpf István hozzátette, továbbra is élnek az egyete-
mek fejlesztésével kapcsolatban elhangzott ígéretek. Gon-
dolkodnak egyéb pénzügyi lehetõségeken, például egye-
temi kötvény, valamint úgynevezett egyetemi TAO beve-
zetésén, és bíznak abban, hogy olyan vállalkozások is ki
tudnak alakulni, ahol az egyetemi kockázati tõkealapok

tõsége, hogy a magyar kultúra, nyelv, tudás versenyképes
legyen nemcsak a régióban, hanem világszínvonalon is.

SEGÍTHETI A NÖVEKEDÉST

Prof. dr. Mészáros József, a Nyíregyházi Egyetemért Ala-
pítvány felkért kuratóriumi elnöke stábunknak azt mondta,
a modellváltás általában is jó a felsõoktatásnak, hiszen fel-
rázza az intézményrendszert, amely elég régóta egyfajta
tespedtség állapotában van. A kuratórium aktív szerepet
óhajt vállalni abban, hogy a nagy egyetemek, a debreceni
és miskolci szorításában a Nyíregyházi Egyetem új növe-
kedési pályára álljon, s virágzó intézmény legyen.

SZÜKSÉG VAN RÁ

Szerinte fontos, hogy a nyírségi, szabolcsi emberek,
minél nagyobb számban képzõdjenek helyben és marad-
janak is itt. – A Nyíregyházi Egyetemmel kapcsolatosan a
kuratórium célja és azt gondolom, az oktatásirányítás és a
kormányzat célja is, hogy önálló egyetemként, önálló
univerzitasként maradjon meg, hiszen a régiónak is szük-
sége van erre, és a tág értelemben vett régiónak is. Észak-
Partiumra és Kárpátaljára szellemi kisugárzásának és re-
ményeink szerint oktatási kisugárzásának is kell lennie az
egyetemnek, hiszen a régió természetes központja jelen-
leg Nyíregyháza – fogalmazott.

MUNKAERÕPIACI IGÉNYEK

Mészáros József úgy látja, ha az egyetem képes több,
jobb minõségû mérnököt, tanárt adni a régiónak, több
gazdasági szereplõ fog jönni, ami visszahat az egyetemre
is. Az egyetem és külvilág kapcsolatát is sokkal intenzí-
vebben képzelik el, fontos, hogy még inkább becsatorná-
zódjanak a munkaerõpiac igényei az intézmény falai közé
képzési struktúrában és szakmai minõségben.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A CÉL, HOGY A REGIONÁLIS TUDÁSKÖZPONT ÖNÁLLÓ MARADJON, ÚJ FEJLÕDÉSI PÁLYÁN

Stumpf István a Nyíregyházi Televíziónak vázolta a jövõ
terveit

is jelentõs szerepet játszhatnak. Tehát újabb és újabb fi-
nanszírozási formákat tudnak bevonni, ami korábban azért
nem volt lehetséges, mert nagyon szûkített volt az állam-
háztartási rendszerben az egyetemek vállalkozási képes-
sége. Ugyanakkor tudják, a tanító- és tanárképzés nem
könnyen piacosítható terület, tehát itt az állami felelõs-
ségvállalásnak és finanszírozásnak a jövõben is fenn kell
maradnia. Stumpf István szerint a modellváltás esélyt ad
Nyíregyházának arra is, hogy az egyetem a saját profilját
meg tudja mutatni, egyben hisz népességmegtartó erejé-
ben és képességében.

HATÁRON ÁTÍVELÕ SZEREP

– Az lehet a jövõje, hogy egy olyan regionális tudás-
központként fog a késõbbiekben is megmaradni a Nyír-
egyházi Egyetem, amelyik idevonzza az erre a területre
specializálódó szakértõket, kutatókat. Sõt, bizonyos érte-
lemben a határon átnyúló együttmûködés révén egyfajta
nemzetpolitikai missziót is be tud tölteni. Az egyetemi át-
alakításnak van egy nagyon fontos nemzetstratégiai jelen-
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ÚJABB BROADWAY-MUSICAL NYÍREGYHÁZÁN

Júniusban, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon végre
láthatja az érdeklõdõ közönség a népszerû Broadway-
musicalt, a Funny Girlt, melyet elsõként Barbra Streisand
vitt sikerre.

Funny Girl? Az bizony régen volt – sóhajtott Szente Vajk,
aki jelenleg négy színdarabon dolgozik rendezõként. –
Február 15-én tartottuk az olvasópróbát, március 27-én
pedig (a koronavírus-járvány miatt nézõk nélkül) a bemu-
tatót. Örülök, hogy hamarosan közönség elõtt adhatja elõ
a társulat.

– Nyíregyházán rendszeresen rendezel zenés elõadá-
sokat. Most miért a Funny Girlre esett a választásod?

– Vannak olyan darabok, amelyek évek óta foglalkoz-
tatnak, s mindig nagyon várom azt a pillanatot, amikor
testet tudnak ölteni egy-egy színészben és társulatban, egy
általam elképzelt mûsorpolitikai ívben. Kosik Anitával a
9-tõl 5-ig elõadásban dolgoztam együtt, és Kirják Róbert
igazgató úrral egyetértésben arra jutottunk, hogy Anita
pályájának következõ fontos lépése lehet, ha találkozik
Fanny Brice szerepével. Emellett – érzésem szerint – a
színháznak is szüksége volt arra, hogy a könnyed 9-tõl 5-
ig után, a Hello, Dolly! óriási sikerére alapozva újra vissza-
térjen a klasszikus Broadway-musicalek világához. Az is
a darabválasztás mellett szólt, hogy Anita házastársa,
Gulácsi Tamás formálja meg Nick Arnsteint, Fanny sze-
relmét. Színházi szempontból végtelenül izgalmas hely-
zet, hogy õk ketten vajon miként viszik színre életüknek
egyébként nem könnyû szituációit, ezzel hogyan birkóz-
nak meg, és mennyivel lesz ettõl hitelesebb az alakításuk.
Tamás az egyik legkiválóbb színmûvész, akivel módom-
ban áll dolgozni, úgy felkészültségben, mint elõadói mély-
ségben, instrukció- és stílusérzékenységben.

– Fanny szerepét kettõztétek, Kosik Anita mellett Sári
Évi a másik nõi fõszereplõ. Õ hogyan került képbe?

– Ez egy nagyon nehéz szerep, s ha a jóisten úgy akar-

A KÖZÖNSÉG ELÉ LÉP A FUNNY GIRL A RÓZSAKERT SZABADTÉRI SZÍNPADON

ja, akkor sokszor fogjuk játszani. Nem ritka, hogy két szí-
nésznõ alakítja az ilyen típusú fõszerepeket. Évi személye
nem volt kérdéses, mivel szép közös szakmai múltunk van,
aminek ékköve az Apáca Show. Õ az ország egyik leg-
jobb színházi énekese, tudásához nem fér kétség. Ehhez
képest mégis azt mondom: azzal együtt, hogy szenzáció-
san énekel, most alakításának legnagyobb erénye a színé-
szi mélység. Szívesen dolgozom vele.

– Színházi viszonylatban nagy létszámú, élõ zenekar
adja a zenei kíséretet. Nehéz volt õket szinkronba hozni
az elõadással?

– A Móricz Zsigmond Színháznak kivételesen professzi-
onális munkatársai vannak. Egyikük Tamás Attila, a zenei
vezetõ, aki már több mint egy évvel a próbaidõszak elõtt
kérte tõlem az elsõ egyeztetést. Olyan felkészültséggel
érkezett arra a találkozóra, hogy azt mondtam, ha vala-
mivel nem lesz baj, az a zenei rész. Döbbenetes és öröm-
teli volt látni, hogy a zenekar már az elsõ próbán az álta-
lam kért tempóval, aláfestõ zenékkel, hangnemben ját-
szotta a színdarab zenéjét. Olyan volt, mintha csak a play
gombot nyomtuk volna meg a magnón. Ez általában nem
megy ennyire gördülékenyen. Attila a profi felkészüléssel
rettentõ sok terhet vett le a vállamról és sok munkaórát
spórolt meg.

– Milyen felütéssel ajánlod a darabot, miért nézzük
meg?

– A Funny Girl látszólag egy tehetségtörténet, de a mé-
lyén ott van egy nagyon erõs szenvedély. A valóságban és
az én víziómban ez olyan szerelmi történet, amiben két
ember egymásnak van teremtve, de mégsem boldogok a
kapcsolatukat tönkretevõ szenvedélybetegség, Nick
Arnstein játékszenvedélye miatt. Mindeközben a nézõ
csillogó musicalt lát látványos táncbetétekkel, gyönyörû
dalokkal, fantasztikus elõadásban. Szerintem mindez ele-
gendõ ok.

(Szerzõ: Kováts Dénes)Szente Vajk
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KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA

Major József (10. sz. vk.
önk. képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2021. június
3., 17–19 óra között.

Helyszín: Móra Ferenc
Általános Iskola, Móra
terem, Fazekas J. tér 8.

GYOROKI PÁL FESTÕMÛVÉSZ 1931-ES
KIÁLLÍTÁSÁHOZ

Dr. Bencs Kálmán polgármester egy
portrékiállítást nyitott meg 1931. áp-
rilis 5-én, húsvét elsõ napján. A
kiállítóteremmé alakított városháza
díszterme sok látogatót vonzott a ki-
állítás egy hete alatt. Talán a téma kel-
tette fel az érdeklõdõk figyelmét, hi-
szen Gyoroki Pál festõmûvész portréi
többségében helyi személyeket ábrá-
zoltak.

Az ifjú festõmûvész Gyurkó Pál né-
ven látta meg a napvilágot 1904. júli-
us 23-án, Békéscsabán. 1925-ben fel-
vételt nyert a Magyar Királyi Képzõ-
mûvészeti Fõiskolára, azonban a má-
sodik szemeszterre anyagi okok miatt
már nem tudott beiratkozni. A fõisko-
lán Rudnay Gyula tanítványaként bontogatta szárnyait.
Rudnay igyekezett a szegény sorsú tanítványait felka-
rolni, ebben sietett segítségére Nyíregyháza városa is,
amikor 1931 nyarán, Sóstón egy mûvésztelepet létesí-
tettek. Valószínûleg õ szervezte meg Gyoroki számára
a nyíregyházi személyeket ábrázoló portrék elkészíté-
sének a lehetõségét is.

A kiállításon a következõ helyi személyekrõl készült
olajfestményeket tekinthették meg az érdeklõdõk: Bencs
Kálmán polgármesterét, a felesége, Bencs Kálmánnéét,

Geduly Henrik evangélikus püspökét,
Paulik János evangélikus lelkészét,
Paulik Melitta, az evangélikus leány-
egylet elnökéét, Molnár Rózsi rajzta-
nárnõét, Ruhmann Andor ny. iskola-
igazgatóét, valamint a képünkön lát-
ható Kardos István kultúrtanácsnokét.
Errõl írta a Nyírvidék tudósítója: „Akik
ismerték Kardos Istvánt, azok tudják
csak értékelni, hogy a mûvész ecset-
je milyen mesteri munkát produkált”.
Ez a festmény ma is látható a város-
háza épületében.

A helyi lap tudósítója így összegez-
te véleményét: „Meggyõzõdéssel
valljuk, hogy Gyoroki nevét rövide-
sen magas szárnyalásra fogja felkap-

ni a hír”. S valóban: a mûvész ezután részt vett egy
olaszországi tanulmányúton, majd Budapesten telepe-
dett le, ahol mûtermet nyitott és az 1930-as évek egyik
foglalkoztatott portréfestõjévé vált. Megfestette a kor-
szak miniszterelnökeinek és a kormányzónak a port-
réit is. A második világháború után mellõzött festõ To-
kajban telepedett le, itt is hunyt el 1972. szeptember
26-án.


