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Oltási akció Múzeumfelújítás Gazdasági növekedés Visszatekintõ
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Téli varázslat

A hét közepén még az egyik legszebb arcát mutatta a tél Nyíregyházán. Fehér hótakaró borította a Bujtosi Városli-
getet is, ami ilyenkor is az itt élõk egyik kedvenc kikapcsolódási helyszíne.

Fiatal tehetségeket ajándékoztak meg
Nyíregyháza tavaly szeptemberben nyerte el a Tehet-

ségbarát Önkormányzat Díjat, amit akkor Novák Katalin
miniszter adott át a városunkat képviselõ Jászai Meny-
hért alpolgármesternek a „Bonis Bona – A nemzet tehet-
ségeiért” díjátadó gálán. Az elismerés mellett 1 500 000
forint támogatásban is részesült a város a Nemzeti Te-
hetség Központ Nonprofit Kft. jóvoltából. Ebbõl most töb-
bek között eszközöket vásároltak a tehetséggondozás
területén aktív nyíregyházi fiataloknak.

A Tehetségbarát Önkormányzat Díjat a  tehetséggon-
dozásban kiemelkedõ munkát végzõ helyi önkormányza-
tok erkölcsi és anyagi elismerésére hozták létre. A Tehet-
ségbarát Önkormányzat Díj létrehozásának célja, hogy
elismerésben részesüljenek azon helyi önkormányzatok,
amelyek – alapfeladatukon túl – kiemelkedõ módon já-
rulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támo-
gatásához, példamutató együttmûködéseket folytatva te-

hetséggondozó szervezetekkel. 2021-ben Nyíregyháza
nyerte el az elismerést, és 1 500 000 forint támogatásban
is részesült a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.
jóvoltából. A támogatásnak köszönhetõen az önkormány-
zatnak lehetõsége nyílt 2021. október 15-én a IV. Nyír-
egyházi Ifjúságkonferencia megrendezésére, valamint a
tehetséggondozás területén aktív, a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztal által javasolt fiatalokat, tehetségterületükön
használható eszközök beszerzésével segíteni. Az eszkö-
zök beszerzésérõl és a fiatalok támogatásáról Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Közgyûlése Köznevelési, Kulturális
és Ifjúsági Bizottsága döntött.

Az ifjúsági kerekasztal tett javaslatot
A beszerzett eszközök között van laptop, mikrosz-

kópszett, fényképezõgép, sporteszköz, valamint tablet. A
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal tett javaslatokat a támo-
gatás felhasználására. A jelölés és kiválasztás során a te-

hetség mellett fontos szempont volt a fiatalok közösségi
és önkéntes tevékenysége. Ennek alapján dr. Ulrich Atti-
la, Nyíregyháza MJV alpolgármestere 10 diáknak adta át
az eszközöket a városháza dísztermében.

A 10 kiválasztott fiatal:
Ecsedi Noémi (Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gya-

korló Általános Iskola és Gimnázium), Szojka Levente
(Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kol-
légium és Óvoda), Prekopcsák Réka (Nyíregyházi SZC
Széchenyi István Technikum és Kollégium), Gaál Barnabás
(Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagintézmény),
Bojti Gréta (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium), Deme Zsófia (Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimná-
zium), Tóth Virág (Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium), Barkóczi Eszter (Zrí-
nyi Ilona Gimnázium és Kollégium), Benkõ Dávid (Zrínyi
Ilona Gimnázium és Kollégium), Szász Kristóf (Nyíregy-
házi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium).

Újabb jövevény

Változások léptek életbe

Európai bölény borjú született a Nyíregyházi Állat-
park Kárpát-medence élõvilágát bemutató kifutórend-
szerében. A szaporulat azért is örvendetes, mert az
impozáns megjelenésû patás egykor kipusztult a ter-
mészetben és állatkerti állományból sikerült megmen-
teni a fajt a tényleges kipusztulástól.

Adócsökkentések, béremelkedés, szja-visszatérítés,
nyugdíjemelés és 13. havi nyugdíj, kamatstop – sok
olyan intézkedés lépett életbe az év elején, amelyik
megkönnyíti az idõsek, fiatalok, családok, hitelesek,
vállalkozók életét. Összegyûjtöttük ezeket.

Január elsejétõl 200 ezer forintra nõtt a minimálbér,
260 ezer forintra pedig a szakmunkás minimálbér.
Az ápolóknak januártól újabb 21 százalékkal nõ a
fizetésük. De az orvosok is magasabb bérrel számol-
hatnak. Emelkedik a bölcsõdei dolgozók, a tanárok,
az óvónõk, a kulturális és szociális ágazatban dol-
gozók bére, ahogy a rendvédelmi dolgozóké és a
katonáké is. A hivatásos állomány tagjai pedig
hathavi fegyverpénzt is kapnak.
17-rõl 13 százalékra csökkent a munka közterhe.
Visszaépítik a 13. havi nyugdíjat teljes egészében.
Januártól emellett minden nyugdíj emelkedik 5 szá-
zalékkal.
A gyermeket nevelõ szülõk visszakapják a 2021-ben
befizetett személyi jövedelemadójukat az átlagbér
szintjéig. Ez akár több százezer forintos támogatást
is jelenthet.
Januártól a 25 év alatti fiatalok, ha munkát vállal-
nak, nem kell jövedelemadót fizetniük. Ez átlago-
san havi 41 ezer forint pluszt jelent.
Változtak a veszélyhelyzet idején lejáró okmányok-
kal kapcsolatos szabályok is, nem a veszélyhelyzet
megszûnésének idõpontjához kötik a lejáró hivata-
los okmányok érvényességi idejét, hanem konkrét
dátumot jelöltek meg, június 30-át.

A nyíregyházi csorda legifjabb tagja, a december-
ben világra jött bikaborjú születése után másfél órával
már felállt s biztos léptekkel csatlakozott a vele együtt
már 6 fõt számláló európai bölény csordához. A kis
borjú jelenleg anyatejjel táplálkozik, de hamarosan el-
kezdi majd a szálas takarmány fogyasztását is.
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Oltási akciók a nyíregyházi háziorvosoknál is
Az eddigi oltási akciók sikerére és az

omikron vírusvariáns magyarországi
megjelenésére tekintettel januárban több

oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon (minden csü-
törtök és péntek délután 14-tõl 18 óráig, valamint szom-
batonként 10-tõl 18 óráig) és a járási székhelyek szak-
rendelõiben. Tehát ismét elõzetes idõpontfoglalás nélkül
és helyszíni regisztrációval lehet kérni az oltást. Emellett
a háziorvosok is tartanak akciókat a rendelési idõben
végzett oltásokon túl.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság arról tájékoz-
tatott, hogy a Települési Oltási Akciónapok keretében 2022
januárjában a nyíregyházi háziorvosok, a hozzájuk tarto-
zó lakosok számára pénteki és szombati napokon külön
lehetõséget biztosítanak a védõoltások felvételére.

Az oltások felvételéhez nem szükséges elõzetes idõ-
pontfoglalás vagy elõzetes regisztráció – legyen szó
akár az elsõ, második vagy a harmadik oltásról. Azon-
ban kérik, hogy az elõre tervezhetõség érdekében, az
oltást igénybe vevõ a szándékát lehetõség szerint elõ-
zetesen egyeztesse a háziorvosával. Az oltáshoz szük-
séges dokumentumok: tajkártya, személyazonosító
igazolvány, lakcímkártya, illetve a korábbi oltások ol-
tási lapja.

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ, a Nyíregyházi Operatív Mun-
kacsoport vezetõje kiemelte, az önkormányzat azokat a bo-

kortanyákon élõ lakosokat, akik a kiválasztott oltóhelyre más
módon nem tudnak eljutni (kórházi oltópont, háziorvos), a
tanyagondnokok közremûködésével, szállítással segítik el-
jutásukat. Ezt a Humán-Net Alapítvány 30/633-9187-es te-
lefonszámán kérhetik, a kiválasztott idõpont elõtti napon. A
szállítást az alapítvány tanyagondnoki szolgálata végzi.

Az összesen 44 háziorvosi körzet teljes, négy hét-
végére vonatkozó oltási akciónap ütemezése megta-
lálható az eualapellatas.hu, valamint a nyiregyhaza.hu
weboldalakon.

A következõ hétvégén az alábbi körzetek háziorvosai várják az oltást kérõket:
16. sz. körzet: dr. Fazekas Judit, január 14-15., Berenát utca 25., 42/475-708
9. sz. körzet: dr. Gerner László, január 14-15., Toldi utca 65/A, 42/312-070
43. sz. körzet: dr. Horváth Péter, január 14-15., Lázár Károly utca 1., 42/500-439
19. sz. körzet: dr. Mihucz Mária, január 14-15., Stadion utca 23., 42/403-247
33. sz. körzet: dr. Török Réka, január 14-15., Fazekas János tér 8., 42/596-123
2. sz. körzet: dr. Valcsák Attila, január 14-15., Rákóczi utca 23/A, 42/433-608, 20/288-4576
32. sz. körzet: dr. Vántus Judit, január 14-15., Berenát utca 25., 42/475-708
5. sz. körzet: dr. Vasvári Tünde, január 14-15., Mosolygó utca 2/A, 42/420-785

Fotó: MTI

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Olimpiai felkészülés támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (további-

akban: Bizottság) az olimpiai részvételre készülõ tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és ver-
senyzési költségeinek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza
Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfel-
adatok – Olimpiai felkészülés támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot
hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében az olimpiai részvételre esélyes, tehetséges nyíregyházi
sportolók 2022. december 31. napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kap-
csolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
– 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötõdésû, itt született vagy legalább 3 éve itt élõ és/vagy tanuló,

városunk színeiben sportoló, olimpiai kerettagsággal rendelkezõ sportoló,
– a felsorolt feltételeknek megfelelõ sportolói tagsággal rendelkezõ, az egyesülési jogról, a közhasz-

nú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szö-
vetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 225/

2021. (XII. 15.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Olimpiai felkészülés támo-
gatása sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 6 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2021-ben elért eredményesség és a 2022-ben várható országos

és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2022. február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Kiemelkedõ sportrendezvények támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (további-

akban: Bizottság) a Nyíregyházán lebonyolításra kerülõ nemzetközi és országos szintû, reprezentatív,
hagyományos és jelentõs nézettségre számot tartó sportesemények megrendezésének támogatása ér-
dekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.
rendelet) alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Kiemelkedõ sport-
rendezvények támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza
nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a Nyíregyházán lebonyolításra kerülõ nemzetközi és
országos szintû, reprezentatív, hagyományos és jelentõs nézettségre számot tartó sportesemények, fel-
készülési tornák megrendezését lebonyolító sportszervezetek részére a 2022. december 31. napjáig
megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó szervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegy-
zett, sporttevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány,
egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 225/

2021. (XII. 15.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Kiemelkedõ sportrendezvé-
nyek támogatása) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 7 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– az elbírálásnál meghatározó szempont a megrendezni kívánt sportrendezvényen részt vevõk szá-

ma (sportolói és nézõi létszám összege alapján kerül számításra), valamint a rendezvény besorolása
(országos vagy nemzetközi).

d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2022. február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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Felújítják a görög-
katolikus székesegyházat

Állami támogatással több száz milliós nagyságrendû
felújítás zajlik a görögkatolikus Szent Miklós-székesegy-
házban, a Bercsényi és Bethlen Gábor utca sarkán. A Nyír-
egyházi Egyházközség nemcsak épületbõvítésre és kor-
szerûsítésre vállalkozott, hanem új szentképekkel díszí-
tik a templom falait, és pótolni szeretnék a II. világhábo-
rú idején lefoglalt harangot.

Teljesen megújul a Jósa András Múzeum
A következõ két esztendõben közel 3 milliárd forintból

megújul és bõvül a Jósa András Múzeum épületegyüttese.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2,8 milliárd forint össze-
gû, vissza nem térítendõ támogatást nyert „A Jósa András
Múzeum turisztikai célú fejlesztése” címû pályázat megva-
lósítására. Jelenleg a projekt a tervezési szakaszban van, ezt
követi majd a közbeszerzési eljárás, melynek eredményessé-
ge esetén a kivitelezés várhatóan 2022 nyár végén kezdõd-
het meg, és 2023 õszére fejezõdhet be. Januárban kedvez-
ményes áron még látogathatják az állandó kiállításokat.

A múzeum neoklasszicista épülete eredetileg pénzügyi
palota volt a ’20-as évektõl, majd 1974-tõl ad otthont a
közgyûjteménynek, ahol több mint egymillió mûtárgyat
õriznek. A tervek folyamatosan készülnek, de azt már le-
het tudni, hogy szinte csupán a fõfalak maradnak, a belsõ
szerkezet teljesen újjáépül.

Több mint egymillió mûtárgy
A Jósa András Múzeum neoklasszicista épülete Maróthy

Kálmán tervei alapján épült 1924–1926 között, és eredeti
funkciója szerint pénzügyi palota volt. A II. világháborút
követõen megyei szakigazgatási szerveknek adott helyet,
késõbb az MSZMP pártbizottságának székházaként mû-
ködött. A 2018-ban alapításának 150 éves jubileumát
ünneplõ Jósa András Múzeum 1974-ben nyitotta meg
kapuit ezen a helyszínen, ahol a jelenleg õrzött mûtár-
gyak száma meghaladja az egymillió darabot.

A projekt a múzeum épületének teljes megújítása, kor-
szerûsítése mellett számos olyan elemet tartalmaz, amely
biztosítja majd a modern kiállítóterek kialakítását, és pl.
interaktív élményelemek megjelenését. Ez a szolgáltatá-
sok színvonalának emelésével a múzeumlátogatók szá-
mának növekedését eredményezheti és a vendégek meg-
elégedését szolgálhatja. A fejlesztéssel egy olyan helyi,
illetve térségi jelentõségû turisztikai attrakció jön létre,
amely a kulturális turizmus erõsödését és a régió turiszti-
kai versenyképességének javítását eredményezi.

 Modernizált látnivaló
– Be kell látni, hogy a múzeum je-
lenlegi régi vasbeton gerendái nem
tudják teljesíteni azt, amit egy mai
modern épület megkövetel tõle. Eze-
ket valószínû ki kell majd szedni, te-
hát a földszinttõl a tetõtérig csak a

fõfalak maradnak meg, szinte újjáé-
pül az egész. Mindemellett a vizesedé-

sét ismeg kell szüntetni, amelyhez a technikai feltételek
adottak. A projekt fõ feladata, hogy egy modern, impozáns
épület jöjjön létre, de nem ez az esszenciája. A lényege
abban a modernizált látnivalóban rejlik, mely a Kulturális
Negyedünk legnagyobb épületén keresztül mutatja be a
nyíregyházi, a megyei és a magyar kultúrát  – fogalmazott
a tájékoztatón az alpolgármester, dr. Ulrich Attila.

A tervek szerint elõbb a nagyobb szárnyrészt, a Benczúr
téri épületet újítják fel. A berendezések és mûtárgyak külsõ

raktárakba kerülnek. A régészek a múzeumfaluban gyûl-
nek össze a restaurátorokkal és az ún. leletmosókkal.
Mindenki folytatja tudományos kutatómunkáját, így talán
több mód lesz a publikálásra. A felújítás nyomán nagyobb
térben épülnek vissza a kiállítások. Hagyományos temati-
ka szerint, de egészen új köntösben.

15 turisztikai attrakció
Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András

Múzeum igazgatója kifejtette, az
idén 153 éves épületben még soha
nem volt hasonló méretû felújítás.
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program kiírásán elnyert
pénzbõl a múzeum két szárnyában,
négyezer négyzetméteren kezdõdhet el
a munka idén nyáron. A múzeumigazgató a részletek em-
lítése nélkül elmondta, a megújult épületben tizenöt tu-
risztikai attrakció, modern kiállítóterek és „interaktív él-
ményelemek” várják majd a látogatókat. Az udvari épüle-
tet pedig lebontják, és annak helyén megyei irodalmi mú-
zeumot terveznek.

A Jósa András Múzeum gazdag mûtárgygyûjteményé-
nek költöztetése februárban kezdõdik meg. A múzeum a
felújítás teljes ideje alatt zárva tart. A Kállay Gyûjtemény
és a Sóstói Múzeumfalu ezen idõszakban is szeretettel várja
a látogatókat.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Sok minden megújul kívül és belül is. Cserére szorul nem-
csak a templom, hanem a Püspöki Hivatal és a görögkatolikus
gimnázium tetõborítása is. 1896-tól néhány év alatt felépült
a templom, tehát a mai székesegyház nagyjából 120 éves.

Kruppa Tamás, a Nyíregyházi Egyházközség parókusa
megkeresésünkre elmondta, hozzávetõlegesen 80 millió
forintot fordítanak a templom tetõhéjazatának cseréjére,
a belsõ festésre pedig 80–100 millió forintot – kormány-
zati támogatás segítségével.

– Rendezzük a templom környezetét is. Elöl, a város
felé visszabontjuk a kerítést, a gimnázium felé egy szintbe
kerül az udvar, lesz egy közösségi tér, amit egyéb rendez-
vényekre is tudunk majd használni, mindezek mellett pe-
dig bõvülni fog a sekrestye is.

575 kg-os harang öntésére gyûjtenek a hívõk, hiszen a
most mûködõ kettõ mellõl a harmadik harangot a II. világ-
háború idején foglalták le, azóta csak két harang jelez
ünnepekkor és délidõben, a misék elõtt. Ezzel együtt fel-
újítják a két régi harang szerkezetét is. Így teremthet majd
a harangmuzsika igazi keleti keresztény hangulatot a ter-
vek szerint a 2022-es esztendõ végétõl.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A gazdasági növekedés, a foglalkozta-
tottság bõvülése, valamint a kedvezõ, bér-
és nyugdíjemeléssel, valamint adócsökken-
tésekkel járó kormányzati döntések a Nyír-
egyházán és térségében élõkre is kedvezõ
hatással vannak – fejtette ki évértékelõjé-
ben szerkesztõségünknek dr. Vinnai Gyõ-
zõ. Nyíregyháza országgyûlési képviselõ-
je (pontosabban a megyei 2-es számú vá-
lasztókerület parlamentere, mely a megye
nyugati része mellett a megyeszékhely
nyugati részét is magában foglalja) okta-
tási kérdések mellett az oltakozás fontos-
ságáról is szólt.

– Abban, hogy országosan 6,4 százalé-
kos lehetett a gazdasági növekedés,
benne van az is, hogy a pandé-
mia elsõ esztendeje után ta-
valy tavasszal sikeresen újra
tudtuk indítani a gazdaságot,
s ez Nyíregyházára is hatás-
sal volt – szögezte le dr. Vin-
nai Gyõzõ.

Gazdasági növekedés

– A jövõtervezés egyik szim-
bolikus pillanata volt, amikor nyáron a Kül-
gazdasági és Külügyminisztériumban pol-
gármester úrral részt vettünk a LEGO
óriásberuházásának kormányzati támoga-
tásáról szóló aláírásán. Ez is jelzi: Nyíregy-
házán szívesen fejlesztenek, s az ipari park
jelentõs bõvítésének elindultával minden
lehetõség adott ahhoz, hogy a város jelen-
tõs befektetõket vonzzon a közeli jövõben.
Az álláskeresõk mutatója mindössze 3,9
százalék körüli országosan, s ez vonatko-
zik a térségre is. Mint ahogy az is: a foglal-
koztatottság történelmi csúcson van, nagy-
jából 4,7 millióan dolgoznak most hazánk-
ban, amire a rendszerváltoztatás óta nem
volt példa – tette hozzá.

Szakképzés és egyetem
Nyíregyháza országgyûlési képviselõje

lapunknak azt mondta, oktatáspolitikusként
kiemelten fontosnak tartja a képzést. – Egyik
vesszõparipám a szakképzettség szintjének
növelése, erre a megreformált területre ta-
valy a fiatalok 41 százaléka jelentkezett,
szükség is van a jól képzett munkaerõre. A
gimnáziumokat az érintettek 34 százaléka
választotta, ez is nagyon fontos az egyete-
mi továbbtanulás szempontjából. A felsõ-
oktatási intézmények fenntartóváltásánál
vezérszónok voltam a parlamentben, ez
óriási fejlesztési lehetõséget jelent, valamint
az oktatók megbecsültsége végre anyagi
szinten is jelentõsen emelkedik. Soha nem
látott pénzek jelennek meg a felsõoktatás-
ban. Ami a Nyíregyházi Egyetemet illeti,
nagy reményeket fûzök az itteni modell-
váltáshoz is piacképes szakokkal, rugalmas-
sággal, teljesítményorientált bérezéssel,
építve a hagyományokra, például a tanár-
képzésre is.

Több pénz az embereknél
A parlamenti képviselõ kiemelte, a ked-

vezõ folyamatokhoz a kormányzat is je-

A kedvezõ folyamatok
Nyíregyházára is hatnak

lentõsen hozzájárult a béremelési és adó-
csökkentési döntéseivel. – A 20 százalé-
kos minimálbér-emelés azt jelenti, hogy
200 ezer forintra nõtt az adható legkeve-
sebb fizetés, és a garantált bérminimum is
260 ezer forintra emelkedett. A dolgozó
25 év alattiak szja-mentessége a fiatalok
megtartása irányába mutat, ami az egyik
fõ cél Nyíregyházán is. A meglévõ és nép-
szerû, ismert családi adókedvezmények
mellé most visszaigényelhetõ az átlagbé-
rig az szja – ez közel kétmillió családot
érint. A nyugdíjra jogosultakat is kedve-
zõen érintette a gazdasági növekedés,
mely egyrészt lehetõvé tette, hogy tavaly
év végén 80 ezer forintos nyugdíjprémiu-

mot kapjanak, aminek az én vá-
lasztókerületemben is jó a

visszhangja. S amellett,
hogy 5 százalékkal nõnek
a nyugdíjak, a 13. havi,
2010 elõtt elvett járandó-
ságukat is megkapják idõ-
seink.

Épülõ utak

Nyíregyháza képviselõje a lát-
ványos infrastrukturális beruházásokra is
utalt évértékelõjében. Mint mondta, a vá-
ros sokat fejlõdött az utóbbi években, sike-
rült szintet lépni. Ami a megyei kettes vá-
lasztókerülethez tartozó nyugati városrészt
illeti, kiemelendõ a nyugati elkerülõ út el-
készülte, aminek révén az ibrányi járásból
érkezõknek az autópályára igyekezve nem
kell bemenniük a megyeszékhelyre. –
Kulcsfontosságú, hogy javában tart a
Tiszavasvári úti felüljáró felújítása, mely
komoly lobbitevékenységünk eredménye,
hiszen az egyetlen olyan felüljáró-híd, mely
kiemelt kormányzati támogatást kapott az
elmúlt idõszakban. De jó hír, hogy a
Nyírszõlõsi útnak az új körfogalomtól az
úgynevezett buji-kótaji elágazásig tartó sza-
kaszát is sikerült teljesen felújítani, és pél-
dául több bokortanyára vezetõ út is friss
aszfaltot kapott.

Fontos a harmadik oltás

– Összességében úgy látom, a követke-
zetes fejlesztések eredményeként több te-
rületen is sokat lépett elõre városunk. A
hazatérni vagy letelepedni vágyók megta-
lálnak mindent, amire szükség van, felújí-
tott oktatási és közintézmények, színes kul-
turális kínálat, gazdag sportolási lehetõsé-
gek. Nyíregyháza egy fejlõdõ, élhetõ vá-
ros. Végül arra szeretném felhívni a figyel-
met, hogy bár a helyes kormányzati dönté-
sekkel és a magas átoltottsággal sikerült ta-
valy újraindítanunk a gazdaságot és az
oltakozás az egészségügyi intézmények ter-
helését is csökkentette – egyben más euró-
pai országokhoz képest szabadabb idõsza-
kot biztosított nekünk az év második felé-
ben – ez továbbra is fontos. Mindenkit arra
biztatok, hogy ha még nem tette, vegye fel
a harmadik, emlékeztetõ oltást is, saját maga
és a teljes közösség érdekében – hangsú-
lyozta dr. Vinnai Gyõzõ.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(munkaközi tájékoztató szakasz)
Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított telepü-
lésszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását. Az alábbi módosító eljá-
rások a véleményezési szakaszukba léptek:

– MÓDOSÍTÁSOK X./2021., 2 terület – teljes eljárás a FÕÉP/17/2022. ügyiratszámon,
– MÓDOSÍTÁSOK XII./2021., 3 terület – állami fõépítészi eljárás a FÕÉP/11/2022. ügy-

iratszámon.
A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-

védelmi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglal-
takat figyelembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint a munkaközi tájékoztatás lakossági
fóruma elektronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében a véleményezé-
si szakasz (munkaközi tájékoztató szakasz) dokumentációját közzétette az alábbi honla-
pon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv,
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2022. január 14-én megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.
A véleményezés módja: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partne-

rek és a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási
szakasz eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partneri
adatlap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról le-
tölthetõ, a letöltést követõen elektronikusan kitölthetõ. A kitöltött partneri adatlapot az 546/
2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve kizárólag elektronikus úton
szíveskedjenek megküldeni.

– E-mail-cím: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu,
– hivatali kapu: rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781,
– epapir.gov.hu:– témacsoport: önkormányzati igazgatás;

– ügytípus: településtervezési ügyek;
– címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A vélemények beérkezési határideje: 2022. január 31.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-

giáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció, az in-
tegrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.)
sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Melléklet a Hirdetményhez – Módosítandó területek

Dr. Vinnai Gyõzõ
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Jeges, havas járdák – Mindenkinek rendben kell tartania a sajátját
A nyíregyházi helyi rendelet szerint mindenkinek az

ingatlana környékén rendben kell tartania a járdát. Ez
azt jelenti, hogy a városlakók kötelessége onnan a hó el-
lapátolása és a síkosságmentesítés. Mindezek mellett szin-
tén nekik kell gondoskodniuk arról, hogy a nappal meg-
olvadt és jégcsappá fagyott hó se jelentsen veszélyforrást
az arra közlekedõk számára.

A héten éjszakánként szinte vé-
gig mínuszok lesznek, akár mí-
nusz 12 fokig is hûlhet a hõ-
mérséklet. A csapadék a nap-
sütéses idõben napközben
megolvadhat, ami éjszaka a
járdákra, utakra fagyhat.
Ezek eltávolításáról viszont
mindenkinek saját magának
kell gondoskodnia az ingatla-
na közelében – erre hívja fel a
figyelmet Bodrogi László, a Közterü-
let-felügyelet vezetõje.

Helyi rendelet szabályozza
– A helyi rendelet szerint mindenkinek az ingatlana

környékén rendben kell tartania a járdát. Ez azt jelenti,
hogy a havat el kell onnan lapátolni, síkosságmentesíteni
az adott szakaszt, és a jeget feloldani. Itt meg kell említe-
nem, hogy sózni nem, de érdesítõ anyaggal fel lehet szór-
ni, hogy megszûnjön a balesetveszély.

„Nem célunk a büntetés”
– Nem az a célunk, hogyha ezt valaki nem teszi

meg, azt megbüntessük, hanem hogy rávegyük erre a
lakosságot.

Bodrogi László elmondta, a felügyelõk célzottan ennek
az ellenõrzése miatt járják a várost, és figyelmeztetik a tu-
lajdonosokat, illetve a lakókat a kötelességük elvégzésére.

A katasztrófavédelem segítségét is kérhetik
Ilyenkor, fagyos idõben azonban nemcsak a lábunk elé,

hanem felfelé is érdemes nézni. Na nem a tél szépsége

miatt, hanem mert az épületekrõl lecsüngõ jégcsapok szin-
tén számtalan baleseti veszélyforrást rejtenek magukban.

– Az éjszakai fagyok után nappal gyakran süt a nap, a
hó valamennyire megolvad, de újra megfagyva veszélyes
jégcsapok keletkezhetnek belõle, ez pedig komoly gon-
dot tud okozni. Mindenkinek kötelessége ennek az eltá-
volítása, amelyhez akár a katasztrófavédelem segítségét
is kérhetik a lakosok. Ne csak azt nézzük, hogy ne csúsz-
szunk el, hanem hogy ne essen semmi a fejünkre.

A Közterület-felügyelet vezetõje hozzátette, ha bárki
veszélyes jégcsapokat, fagyott járdaszakaszt lát, amely
veszélyezteti a közlekedõk biztonságát, azt bejelentheti a
Közterület-felügyelet éjjel-nappal hívható 42/414-118-as
ügyeleti telefonszámán.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Szabadidõsport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiak-

ban: Bizottság) szabadidõsport szervezetek mûködési és rendezvénytámogatása érdekében, a Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rend-
szerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Szabadidõsport során rendelkezésre álló támo-
gatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város polgárait érintõ szabadidõs sportolási lehetõségek kialakítása,
biztosítása, valamint szabadidõs rendezvények megvalósításának támogatása, a szabadidõ hasznos
eltöltésének népszerûsítése céljából a Nyíregyházán mûködõ szabadidõsport feladatokat ellátó egyesü-
letek, sportszervezetek részére a 2022. december 31. napjáig megvalósuló mûködési és rendezvény-
szervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ szabadidõs sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegy-
zett, sporttevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány,
egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 225/2021.

(XII. 15.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Szabadidõsport sorról) finanszírozza.
a.) Pályázati keretösszeg: 9 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– a rendszeres foglalkozásokon, illetve a megrendezni kívánt sportrendezvényeken részt vevõk száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2022. február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Sportösztöndíj rendszer támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továb-

biakban: Bizottság) a tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és versenyzési költségeinek támoga-
tása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjá-
ról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Sportösztöndíj
rendszer támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem
térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a tehetséges nyíregyházi sportolók 2022. december 31.
napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
– olimpiai sportágat ûzõ, szakszövetség által szervezett országos versenyen elért I–III. és/vagy nem-

zetközi versenyen elért I–VIII. eredményekkel rendelkezõ, egyéni sportágak esetében a korosztályos
országos ranglista 1–3. helyén álló, korosztályos válogatott, 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötõdé-
sû, itt született vagy legalább 3 éve itt élõ és/vagy tanuló, városunk színeiben sportoló amatõr vagy
igazolt sportoló,

– illetve a felsorolt feltételeknek megfelelõ sportolói tagsággal rendelkezõ, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szö-
vetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 171/

2020. (XII. 08.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Sportösztöndíj rendszer
sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 9 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2021-ben elért eredményesség és a 2022-ben várható országos

és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2022. február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megállapodás született – Százmilliókat takaríthat meg az egyetem
Az év végén megállapodás született a Nyíregyházi Egye-

tem és a külföldi tulajdonú Strabag Kft. között a Campus
Kollégium úgynevezett PPP szerzõdésének lezárásáról.
Ennek köszönhetõen az egyetem éves szinten 206 millió
forint bérleti díjat és 180 millió forint üzemeltetési díjat
takaríthat meg. A hasonlóan elõnytelen konstrukcióval
épült Szandra Hotel egyetemi kézbe kerülésérõl azon-
ban még nem született megállapodás az azt üzemeltetõ
helyi vállalkozóval.

A kétezres évek elején több egyetemi kollégium épült
public-private partnership, vagyis a PPP rövidítésû finan-
szírozási formában. Ezeket többnyire nem saját tõkébõl,
hanem devizahitelbõl építették a beruházók, így a 2010-es
évek elejére megugrottak díjaik. A kiváltásukat a parlament
oktatási bizottsága 2012-ben 100–120 milliárd forintra be-
csülte, majd a kormány 2019-ben pénzt csoportosított át
erre a célra a felsõoktatási intézményeknek. A kor-
mány nevében az ITM a modellváltó intézmé-
nyek még fennálló PPP projektjeinek kiváltá-
sára ismételt tárgyalásokat kezdeményezett
2021 tavaszán.

Megszabadultak a költség-
vetési kényszertõl

– Sikerült kiváltanunk a Nyíregyházi Egye-
tem két PPP szerzõdésébõl az egyiket. Ez jó az
adófizetõknek, hiszen a prudens módon gazdálkodó

egyetem helyzetét könnyítik, jó az egyetemnek, mert ily
módon megszabadult egy nagyon jelentõs költségvetési

kényszertõl, és jó a diákoknak, hiszen az egye-
tem átveszi az egyik kollégium üzemelteté-

sét, és reményeink szerint jobb minõségben
fog szolgáltatni  –  mondta dr. Mészáros Jó-
zsef, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány
kuratóriumi elnöke.

A Campus Kollégium PPP szerzõdésé-
nek lejárati ideje 2026. augusztus 31-e volt.

Itt megállapodás született, így a Campus Kol-
légium tekintetében december 17-én a felek

aláírták a szolgáltatási szerzõdés megszünteté-
sére vonatkozó szerzõdést.

A legrosszabb feltételek voltak
– Önmagában a PPP is nagyon elõnytelen volt az egye-

temek számára, a nyíregyházi két szerzõdés pedig az egye-
tem számára a legrosszabb feltételekkel köttetett. Az ettõl
való megszabadulás évek óta kérdés, de amikor az alapít-
ványi fenntartás megindult, már azt megelõzõen elkezd-
tük a tárgyalásokat annak lezárására. A kormány ehhez
közel 4,5 milliárd forintot biztosított, ez már hetek óta az
egyetem számláján van. Most az egyik ilyen konstrukciót
sikerült eredményesen lezárni a Strabaggal. Ez egy nagy
multicég, mellyel megszületett a megállapodás, és kvázi
tehermentesen visszakerült az egyetem tulajdonába a
Campus Kollégium – tette hozzá
dr. Kovács Ferenc, a Nyíregy-
házi Egyetemért Alapítvány
kuratóriumi tagja, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város
polgármestere.

Természetesen ez azt is je-
lenti, hogy az egyetemnek
kell üzemeltetnie a további-
akban a kollégiumot, amely
épületének kiváltásával az egye-
tem éves szinten 206 millió forint
bérleti díj és 180 millió forint üzemeltetési díj megfizetését
megtakarítja. A polgármester hozzátette, a Szandra Hotel
diákszálló fenntartójával, egy helyi vállalkozóval mindez-
idáig nem sikerült lezárni a tárgyalásokat, miközben ennek
a fedezete is az egyetem rendelkezésére áll.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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JANUÁR

Elkészült a
Bocskai-Kálmán Szolgáltatóház

Megújult a Bocskai utca – Kálmán utca sarkán lévõ
mûemlék védettségû épület egy átfogó, 1,2 milliárd forin-
tos, 100 százalékban támogatott projekt keretében. A prog-
ram része a természeti örökségek mellett az épített örök-
ségek védelme és fejlesztése is.

Jó gyakorlatok az idõsellátásban

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be 2020 nyarán a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége által irányított Legjobb Önkor-
mányzati Gyakorlatok Program felhívására. Az „Önkor-
mányzati jó gyakorlatok az idõsellátásban” kategóriában
Nyíregyháza I. helyezést ért el.

Kitüntetést kapott a Váci Mihály
Kulturális Központ

A magyar kultúra napján adták át – más kitüntetések
mellett – a Minõsített Közmûvelõdési Intézmény címet is,
melyet elnyert a Váci Mihály Kulturális Központ. A kép-
zés, a kiállítás és a rendezvény, emellett a származtatott
szolgáltatás területén is kiválóan minõsült az EMMI pályá-
zatán az intézmény.

Új tankonyha a cukorbeteg gyerekeknek
30 millió forint kormányzati támogatás felhasználásá-

val új tankonyha jött létre a Jósa András Egyetemi Oktató-
kórházban. A fejlesztésnek köszönhetõen fõzõtanfolyamo-
kat szervezhetnek azoknak a gyerekeknek és szüleiknek,
akik 1-es típusú cukorbetegséggel küzdenek. A tankonyha
átadásán részt vett Novák Katalin is.

Megújult a Vöröskereszt épülete
Országos fejlesztési program zárult a Magyar Vöröske-

resztnél, melynek keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei központjuk is megújult és akadálymentessé vált. Az
épületet közel 25 millió forintból korszerûsítették, emellett
új eszközöket is beszereztek, melyek a munkatársak mellett
az elsõsegély-tanfolyamon tanulókat és oktatókat is segítik.

Új egészségügyi centrum a
Csillag utcán

Megújult a Csillag utcai egészségügyi centrum a belvá-
rosban. Az épület három orvosi rendelõnek és hat védõnõi

Ilyen is volt 2021.
szolgálatnak biztosít helyet. A valamivel több mint 236
millió forintos beruházás részeként a korábban két külön-
álló épületet összekötötték, valamint új, a mûködéshez
szükséges eszközöket és berendezéseket is vásároltak a
centrumnak.

Az év felfedezettje lett a nyíregyházi
Tortuga zenekar

Rangos zenei elismerésben részesült a nyíregyházi
Tortuga zenekar. A hagyományos nyári idõpont helyett ja-
nuár 23-án a Duna Televízió show-mûsorában adták át

ötödik alkalommal a Petõfi Zenei Díjakat. Tizenkét kate-
góriában ismerték el a hazai könnyûzene legjobbjait, az
Év zenei felfedezettje a Tortuga lett.

FEBRUÁR

Kulturális turizmus díjat nyert
Nyíregyháza

Nyíregyháza nyerte az Art is Business Kulturális Turiz-
mus Díjat. Az ország egyetlen mûvészeti és forprofit világ
együttmûködéseivel foglalkozó médiuma, az Art is Busi-
ness magazin második alkalommal osztott elismeréseket
azért, hogy kiemeljék azon vállalatokat és magánszemé-
lyeket, akik példaértékû módon mûködtek együtt az adott

évben a kulturális világgal. Két hónapos összehasonlító
elemzés eredménye, hogy végül a szabolcsi megyeszék-
helynek ítélték ezt az elismerést.

Marketinggyémánt elismerések
a színháznak

A Móricz Zsigmond Színháznak a Magyar Marketing
Szövetség 2020-as  Marketing Diamond Awardsra benyúj-
tott 5 pályázatának mindegyike marketinggyémánt elisme-
résben részesült. A gyémántokon kívül a pályamunkák el-
ismeréseként a Lounge különdíját is elnyerték.

MÁRCIUS

Mintegy 2000 tonna illegális hulladékot
szállítottak el a Sirályrétrõl

Több mint 28 millió forintot nyert el Nyíregyháza a „Tisz-
títsuk meg Magyarországot” pályázaton, amelybõl az

egykori KGST Piac mögötti Sirályrétet tisztították meg az el-
múlt évtizedekben illegálisan lerakott szeméttõl. A  hulladék-
mentesítés keretében mintegy 2000 tonna, jellemzõen építé-
si törmeléket szállítottak el a védett természeti területrõl.

Magyar Bajnok és kupagyõztes a
FATUM

Megnyerte a Magyar Kupát a Fatum-Nyíregyháza. A
röplabdaegyüttes kilencedik alkalommal hódította el a ser-
leget. A csapat a fináléban a Békéscsabát gyõzte le 3:0-ra.
Áprilisban pedig a hatodik bajnoki címüket ünnepelhet-
ték, 2017 után ismét.

ÁPRILIS

A világ legjobbjai között Nyíregyháza
Nyíregyháza a világ harmadik legjobb befektetésösztönzési

célpontja – derült ki a Financial Times felmérésébõl. A brit
magazin tõkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó rész-
lege évrõl évre elemzi és rangsorolja a befektetési szempont-
ból legvonzóbb városokat különbözõ kategóriákban. Nyír-
egyháza elsõ ízben került be a neves lap „Felemelkedõ Vá-
rosok” (Rising Cities) nevû kategóriájába, rögtön a 3. helyre.

Több száz milliós röntgenkészülék ér-
kezett a kórházba

Új röntgengép érkezett a Jósa András Oktatókórház Kar-
diológiai Osztályának Hemodinamikai Laborjába. Az esz-
közt alapvetõen szívvizsgálatokra és -beavatkozásokra ter-
vezték. A gép több száz millió forintba került, a kórház
európai uniós forrásból valósította meg a fejlesztést, egy
határon átnyúló projekt keretében.

Felújítják a Tiszavasvári úti felüljárót

Elkezdõdött a Tiszavasvári úti felüljáró felújítása. Az ön-
kormányzat kérésének megfelelõen szélesítik és gyalog-ke-
rékpárúttal bõvítik a vasút fölötti hidat. A tervek szerint az
átfogó munkálatok 2022 augusztusában fejezõdhetnek be.

9 új kondipark
A Nemzeti Szabadidõs-Egészség és Sportpark Program

III. üteme keretében elkészült 9 új kondipark és 2 futópálya.

Légtisztító berendezéseket kaptak az
óvodák

Az önkormányzat – egy pályázatnak köszönhetõen –
nyolcvan darab légtisztító készüléket vásárolt a fenntartá-
sában mûködõ óvodáknak, intézményenként tíz darabot.

Szabadtéri kézipályát kapott az Arany
és a Vasvári

Megvalósult a Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítási Programja keretében az Arany isko-
la és a Vasvári Pál Gimnázium szabadtéri kézilabdapályá-
ja. Amellett, hogy modern, mûanyag borítású a játéktér,
nagyon látványos is a színes borítással, palánkrendszerrel,
kerítéssel, labdafogó hálóval.

30 díszfát ültettek el a Robinson dombon
30 elõnevelt fát ültetett el a nyíregyházi Rotary Club, dr.

Kovács Ferenc polgármesterrel és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-
vel együttmûködve. A díszkörte- és díszgalagonyafákkal a
jósavárosi Robinson domb egy része vált még zöldebbé.

MÁJUS

Nyíregyházán ülésezett a MOB-elnökség

Kihelyezett ülést tartott Nyíregyházán a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöksége. Az illusztris vendégeket két nyír-
egyházi MOB-tag: dr. Szabó Tünde sportért felelõs állam-
titkár, a város országgyûlési képviselõje és dr. Kovács Fe-
renc polgármester (aki egyben a Magyar Röplabda Szö-
vetség elnöke is) fogadta.

Megnyílt az India-ház

Megnyitotta kapuját a látogatók elõtt a nettó 820 millió
forintból megépült India-ház a Nyíregyházi Állatparkban.
Helyet kapott benne egy 60 férõhelyes, többfunkciós ok-
tató- és közösségi tér, valamint egy élõnövényes dekoráci-
óval, indiai motívumokkal és dombormûvekkel, mûszik-
lákkal díszített terem. Kialakították a páncélos rinocéro-

Az alábbiakban a tavalyi év infrastrukturális fejlesztéseire, kiemelkedõ eseményeire  tekintünk vissza júniusig.
Természetesen összeállításunk nem teljes. A következõ lapszámunkban folytatjuk a második félévvel.

szok terráriumát, egy mangrovemocsarat és cápameden-
cét magában foglaló tengerparti életképet, illetve a teknõ-
söket bemutató épületrészt is.

Új karitász központ
Egy új, több mint 300 négyzetméteres karitász központ-

tal gazdagodott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
szervezete. A raktár mellett irodákkal és kiszolgálóhelyi-
ségekkel is rendelkezik a Tábor utcai épület, ez nagyban
megkönnyíti majd a karitatív tevékenységüket.

Kosárliget Sitku Ernõ emlékére
Kosárligetet neveztek el, és mellszob-

rot avattak Sitku Ernõ 149-szeres válo-
gatott kosárlabdázó emlékére a kor-
mány, az önkormányzat és a sportág
képviselõi Nyíregyházán. A Continental
Aréna parkjában felállított emlékmû le-
leplezésén dr. Szabó Tünde sportért fe-
lelõs államtitkár arról beszélt, hogy a 48
éves korában váratlanul elhunyt sport-
ember sportolóként, edzõként, szakem-
berként és emberként is a legjobbak és
a legnagyobbak közé tartozott. Példaér-
tékû pályafutása a magyar kosárlabda-
sportot gazdagította, ezért került be a sportág legnagyobb-
jai, halhatatlanjai közé.

JÚNIUS

Megnyitott a városi sportuszoda
Régi vágya valósult meg a vízilabdázóknak és úszóknak,

valamint a város sportolni szeretõ lakosságának azzal, hogy
a belvárosban megépült a fedett, modern létesítmény, 50
méteres medencével. A jelentõs kormányzati támogatással,
TAO-források felhasználásával egy nyertes pályázat kereté-
ben az AQUA SE égisze alatt elkészült beruházás a tervek-

nek megfelelõen, a mûszaki átadást követõen az önkormány-
zat tulajdonába került. A beruházás összege 3 milliárd volt,
melybõl 1,7 milliárd TAO, a fennmaradó 1,3 milliárd fo-
rint pedig EMMI által biztosított állami forrás.

Bõvít a LEGO
Bejelentették, hogy a LEGO Csoport jelentõs mérték-

ben növeli nyíregyházi gyárának gyártókapacitását!  A
bõvítés keretében 50 százalékkal, 1152-re növelik a te-
lephelyen mûködõ fröccsöntõ gépek számát. Ezzel párhu-

Megújuló bekötõutak
Kiváló partneri együttmûködés van a Magyar Közút és az

önkormányzat között. Ennek keretében újultak meg az
Antalbokor és a Zomboribokor bekötõutak, valamint Butykán
egy 1,5 kilométeres szakasz, és a Rókabokori út is.

Két új református óvoda
Ünnepélyesen elhelyezték két új református óvoda alap-

kövét Nyíregyházán, az Örökösföldi Református Templom
mellett, illetve a belvárosban, a Kiss Ernõ utca és a Deák
Ferenc utca találkozásánál. A tervek szerint a belvárosi
református óvoda négy, míg az örökösföldi intézmény há-
rom csoporttal kezdi majd meg mûködését.

Felavatták a Nemzeti Összetartozás
Emlékmûvét

Helyére került Nyíregyháza belvárosában, a Hõsök te-
rén a Nemzeti Összetartozás Emlékmûve, amelyet
Bodrogkeresztúrról szállítottak a szabolcsi megyeszékhely-
re. A trianoni békediktátum centenáriumára készült alko-
tást a Magyar Honvédség szállítójármûve, rendõri felve-
zetés mellett juttatta el a végleges helyére, ahol ünnepé-
lyes keretek között adták át.

Feljutottak a kosarasok!
Az ötödik, mindent eldöntõ mérkõzést vívta a Continental

Arénában a Hübner Nyíregyháza BS és a BKG Príma Akadé-
mia. A tét hatalmas volt, hiszen a mérkõzés gyõztese az élvonal-
ba juthatott. Végül a mieink gyõzedelmeskedtek 107–97-re!

A legjobb sportmarketing megoldás
Sportmarketing díjat kapott a Mozdulj Nyíregyháza! Az

önkormányzat által indított kezdeményezés A legjobb tár-
sadalmi válasz a Covid-19-re kategóriában kapott elisme-
rést a Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing Tago-
zatától. Az ingyenes sportolási lehetõség online formában
is nagy népszerûségnek örvendett, hetente több mint tíz-
ezres volt az elérése a foglalkozásoknak.

Új mentõautó érkezett
A 2019–2020. évi ciklusban több mint 200 mentõautó

cseréje és azok mentéstechnikai eszközökkel történõ fel-
szerelése valósult meg, 9,82 milliárd forintból. A beszerzés-
bõl egy gépjármû a Nyíregyházi Mentõállomásra került.

Ökosuli lett a sóstóhegyi Szabó Lõrinc
tagintézmény

zamosan további 30 százalékkal nõ a csomagoló kapaci-
tása a gyárnak. A több mint 50 milliárd forint értékû beru-
házáshoz a magyar állam mintegy 5,8 milliárd forint tá-
mogatást nyújt.

Egyedülálló ökoiskola lett a sóstóhegyi Szabó Lõrinc tag-
intézmény. Állatsimogató és biokert segíti ezentúl az ok-
tató-nevelõ munkát, amire több mint tízmillió forintot for-
dított a Nyíregyházi Tankerületi Központ.



Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2022. január 1-jétõl fontos változások lépnek életbe a szálláshelyek üzemelteté-
sében is.

Egy új minõsítési rendszer eredményeként a jövõben kizárólag a minõsítéssel
rendelkezõ kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek
mûködhetnek a piacon.

Valamennyi szálláshely új, nemzetközileg is egységes szolgáltatási színvonalat
garantáló nemzeti szálláshely-minõsítést kap, mely kiváltja az eddig használt kü-
lönbözõ besorolási rendszereket. Ennek köszönhetõen egyértelmûvé válik, milyen
szolgáltatásokat várhat el a vendég az adott szálláshelytõl, milyen tartalommal és
színvonalon. Ezt csillagok jelölik majd, minden esetben 1-tõl 5-ig, az eddig használt
egyéb szimbólumok megszûnnek.

A kötelezõ minõsítés bevezetése fokozatosan történik meg.

A már mûködõ szálláshelyek üzemeltetõinek 2022. év végéig, ütemezetten kell
teljesíteniük a szálláshely-minõsítési kötelezettségüket.

Ez az ütemezés a következõ:
– szállodának, panziónak 2021. december 31-ig (lejárt),
– kempingnek, üdülõháztelepnek, közösségi szálláshelynek 2022. június 30-ig,
– magánszálláshelynek, egyéb szálláshelynek 2023. január 1-ig.

Új szálláshely létesítésének elõfeltétele a nemzeti szálláshely-minõsítési rend-
szerben meghatározott minõségi fokozatnak való megfelelés, azaz az adott szál-
láshely minõségi fokozatának ellenõrzött és igazolt megléte.

A szálláshelyek üzemeltetõinek az elsõ szálláshely-minõsítés érdekében – a kap-
csolattartó és a szálláshely adatainak megadásával – regisztrálniuk kell a szállás-
hely-minõsítõ szervezet honlapján (szallashelyminosites.hu). Ez a minõsítési eljárás
független attól az eljárástól, amelyet a jegyzõ folytat le és megelõzi a szálláshely
üzemeltetési tevékenység bejelentésére irányuló igazgatási eljárást.

A regisztrációról kapott visszaigazolás után a szálláshely üzemeltetõje elvégzi a
szállás értékelését, melyet minden esetben helyszíni ellenõrzés követ. A minõsítési
eljárásokat a Magyar Turisztikai Minõségtanúsító Testület Nonprofit Kft., független
szakértõk közremûködésével végzi.

A szálláshely-minõsítési eljárás szabályai és szempontrendszere a szálláshely-
minõsítõ szervezet honlapján kerülnek közzétételre (szallashelyminosites.hu).

Az új szálláshely üzemeltetõjének ezt követõen kell bejelentenie a tevékenységét
a jegyzõnek. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelezõ mel-
léklete a szálláshely minõsítésérõl szóló igazoló dokumentum, enélkül új szállás-
hely nem vehetõ nyilvántartásba.

A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a minõsítéskor meg-
állapított követelményeknek. A szálláshely szolgáltató a szálláshely-minõsítésben
bekövetkezett változást követõen, valamint a szálláshely-minõsítés megújítása so-
rán kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzõnek.

Dr. Kása Brigitta
aljegyzõ

K ö z l e m é n y
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Épül a magyar szuperbank:

2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB
2022. március 31-én egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja,
a Budapest Bank és az MKB Bank. Ez az elsõ konkrét lépés a ma-
gyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltõ szuperbank
felépítésére.

December 15-én elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék
Csoport fúziós menetrendjének elsõ lépését. Ennek értelmében 2022. márci-
us 31-én egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja, a Budapest Bank és
az MKB Bank. A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatla-
kozik az egyesült bankhoz, addig a belsõ mûködés harmonizációja zajlik.

A létrejövõ egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog
mûködni, az egységes pénzintézet végleges márkanevét a tervek szerint
2023 elején vezetik be.

Az egyesülés elõtt a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei a koráb-
ban megszokott módon intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatások-
kal kapcsolatos ügyeket. Március 31-ét követõen mindkét bank ügyfelei a
megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett a korábbiak-
hoz képest több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénz-
ügyeiket intézni. A Takarék Csoport meglévõ ügyfeleit egyelõre nem érin-
tik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyesülés
lépései a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei számára zökkenõmen-
tesen, a megszokott magas szolgáltatási színvonalon történjenek.

Számos elõnnyel jár az egyesülés

A Magyar Bankholding jelenleg egy új, digitális banki platformot épít, a
fejlesztéseknek köszönhetõen bõvülnek az ügyfelek lehetõségei is. A bank-

csoport rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet
be, valamint épít a három külön-külön is erõs, hazai kereskedelmi bank
erõsségeire.

A létrejövõ nagybank a teljes piaci spektrum lefedését és minden ügy-
félszegmens kiszolgálását célozza, miközben jelentõs hangsúlyt fektet a
lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrárügyfeleinek nyúj-
tandó új, modern, kedvezõ árazású termék- és szolgáltatási kínálatra is.

DR. BARNA ZSOLT ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Egyéb versenysport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban:

Bizottság) az országos bajnokság elsõ, második vagy harmadik osztályában szereplõ, egyéni sportágak esetén az
országos sportági szakszövetség, sportszövetség versenyrendszerében szereplõ sportolókat versenyeztetõ sport-
szervezetek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú
Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiak-
ban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Egyéb versenysport
során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából az országos bajnokság elsõ, második
vagy harmadik osztályában szereplõ, egyéni sportágak esetén az országos sportági szakszövetség, sportszövetség
versenyrendszerében szereplõ sportolókat versenyeztetõ sportszervezetek részére a 2022. december 31. napjáig
megvalósuló felkészülési és versenyeztetési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ
egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas szín-
vonalon Nyíregyházán mûködõ sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, sport-
tevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány, egyesület vehet részt.
A hatályos sportkoncepció alapján a kiemelt sportágak (nõi és férfi labdarúgás, nõi röplabda, férfi kosárlabda,
férfi futsal és férfi kézilabda) terén tevékenykedõ sportszervezetek ezen keret terhére nem részesíthetõek támoga-
tásban.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 225/2021. (XII.

15.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Egyéb versenysport sorról) finanszírozza.
a.) Pályázati keretösszeg: 16 500 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– utánpótlás-nevelés esetén az utánpótláskorú sportolók száma, a leigazolt és a versenyeztetett sportolók száma,

az elért eredményesség, a válogatott versenyzõk száma, valamint a versenyeztetés mennyisége és minõsége,
– versenysport esetén a bajnokság besorolása, a hazai és nemzetközi eredményesség, a válogatott sportolók

száma, az igazolt sportolók száma és azon belül az utánpótláskorúak száma, a támogatás és a saját bevétel
aránya, hazai és nemzetközi mérkõzések/versenyek száma, a sportági tradíciók (alakulás éve) és nézettség (nézõ-
szám), valamint a sportág szerepe a város hírnevének növelésében,

– csapatsportágak esetén azonos sportágaknál a magasabb bajnoki osztályban versenyzõ csapat támogatható.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megál-

lapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság határozatá-

ban megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizottság határo-

zatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap”

címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság-
hoz 2022. február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108/B.
iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a sport@nyiregyhaza.hu
e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ
a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

az NYVDSE és iskolai diáksport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban:

Bizottság) az iskolai diáksport feladatokat ellátó iskolai sportkörök és diáksport egyesületek támogatása érdekében,
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási
rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfeladatok – NYVDSE és iskolai diáksport során rendelkezésre álló
támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: iskolai diáksport mûködésének támogatása által a sport és az egészséges életmód nép-
szerûsítésével a tanulók hasznos idõtöltésének minél szélesebb körû biztosítása (2022. december 31. napjáig
megvalósuló diákolimpiai versenyekre való felkészítés és versenyeztetés, a házi- és városi versenyek szerve-
zése, szabadidõs tevékenységek költségeinek támogatása).

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásá-

ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendel-
kezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapít-
vány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Köznevelési intézmény.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ iskolák és az iskolai diák-

sport területén tevékenykedõ egyesületek, sportszervezetek, alapítványok vehetnek részt.
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 225/2021.

(XII. 15.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (NYVDSE és iskolai diáksport sorról)
finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 28 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének fõ szempontjai:
Az intézmény tanulói létszámához viszonyítottan minél több diákot megmozgató, minél színesebb és válto-

zatosabb, a városi sport terén az összefogást elõsegítõ feladatokat tartalmazó pályázatok elõnyben részesülnek.
A támogatási összeg meghatározásánál szempont: a 2021. évben végzett sporttevékenység (iskolai sportkörök
száma, iskolában rendezett sportversenyek száma, más iskolák sportrendezvényein való részvétel), diákolimpi-
ai részvétel és eredmények, városi rendezvényeken való aktivitás.

d.) A megítélt támogatási összeg felhasználása az alábbi megoszlásban történhet:
– maximum 30% sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása,
– maximum 20% mûködési költségek (személyi és adminisztrációs költségek),
– minimum 50% sportversenyek szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások (utazás,

szállás, étkezés, nevezés, díjazás, játékvezetõi díjak).
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában

megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította.
f.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
g.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adat-

lap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsághoz 2022. február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület
108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a
sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölt-
hetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Bevonultak a tartalékos katonák
24 önkéntes tartalékos katona kezdte meg a kiképzést

január 5-én, Nyíregyházán. A Magyar Honvédség 2. vi-
téz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 5. Farkas Gyula
Területvédelmi Zászlóaljhoz vonultak be a katonák, itt
elindult a hat hónapos kiképzésük. Az önkéntesek elmé-
leti oktatáson és különbözõ gyakorlatokon vesznek részt,
illetve fizetést is kapnak a fél év során.

A most bevonult katonák egyharmada nõ, az átlagos
életkor 35 év. Gavallér-Mezõ Csilla családjában már volt
rendõr, így nem ismeretlen számára a munkakör.

– Elsõsorban a családom érte-
sült a bevonulásomról, de
most még nagyon az elején
vagyunk. A férjem minden-
ben támogat, illetve a szü-
leim is. Van egy kétéves
kisfiam, ezért némi szerve-
zést igényel a képzés, de
szerencsére számíthatok
rájuk – nyilatkozta Gavallér-
Mezõ Csilla, aki január elején
vonult be önkéntesként.

6 hónapos képzés
Az önkéntesek kiképzési ideje hat hónap, ez alatt egy

alapfelkészítést kapnak, ezen belül többek között elméle-
ti oktatáson, honvédelmi jogi, általános lõkiképzési, te-

reptani, valamint egészségügyi oktatáson is részt vesznek,
majd vizsgáznak is a kiképzés végén. A reggeli sorakozó
már 7 óra 30 perckor kezdõdik és délután négy óráig
foglalkozásaik vannak, ugyanolyan munkarendben a lak-
tanyában, mint a hivatásos, szerzõdéses állomány eseté-
ben.

Maradnak a honvédségnél
Korábban már nyolc képzés volt a területvédelmi ez-

redben, az eddigi tapasztalatok alapján a katonák nagyjá-

ból 70 százaléka marad a honvédségnél az alapképzés
után.

– Elsõdlegesen a hazaszeretet, ami itt igazán fontos a
tartalékosoknak, többen mondták, hogy csakis emiatt

vannak itt, de nyilván akinek
nincs munkája, annak is

megéri, mert fizetést is
kap érte. Aki pedig a
honvédség kötelékein
belül képzeli el a pálya-
futását, annak ez egy na-
gyon jó alap tud lenni  –
mondta Bartha Ádám Ti-

bor hadnagy, az 5. Farkas
Gyula Területvédelmi Zászló-

alj szakaszparancsnoka.

További lehetõségek

Ez az alapfelkészítés megfelelõ arra, hogy az önkéntes
területvédelmi tartalékos katonák a honvédség köteléké-
ben maradjanak és tovább képezzék magukat. Maradhat-
nak önkéntes tartalékos állományban, akkor feladatra tud-
ják õket behívni, átmehetnek mûveleti tartalékos állomány-
ba, ebben az esetben már hosszabb távon is behívhatók
lesznek, valamint jelentkezhetnek szerzõdéses, illetve hi-
vatásos állományba is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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Sûrû a programunk a Móricz Zsigmond Színházban,
de nem baj. Egy szavam sem lehet, és nincs is, hiszen én
választottam ezt a szakmát, s örülök, hogy szép számmal
vannak feladataim – fogalmazott Illyés Ákos (képünkön
balra), akivel A rovarok élete e heti bemutatója apropó-
ján beszélgettünk.

– Nagyon régen próbáltátok ezt a színdarabot, amit
pontosan egy éve adtatok volna elõ a premier közönsé-
gének, de a COVID közbeszólt. Ez a kihagyás nehézsé-
get okoz az újrakezdéskor?

– Normális esetben nem. Gondolok itt arra, hogy ha van
egy elõadás, amit régen mutattunk be, de játszottunk belõ-
le ötöt, tízet, akármennyit, akkor másabb, könnyebb elõ-
venni, mert már bejátszottuk. A mostani helyzet annyival
speciálisabb, hogy próbáltuk, próbáltuk – és nem mutattuk
be. Ez a nehézsége. Ráadásul iszonyatosan pörgõs, nagyon-
nagyon sûrû elõadás, sok-sok átjárással, mozgással, s a tech-
nikai oldala is összetett, hiszen rengeteg kelléket haszná-
lunk. A rovarok élete kortárs orosz, helyenként groteszk,
posztdramatikus, posztmodern darab, ugyanakkor nagyon
erõs az emberi oldala. Viktor Pelevin regényét Király Zsu-
zsa fordítása alapján Závada Péter írta színpadra.

– Ezek szerint kísérletezõ elõadásra számíthatunk, azaz
nem „hagyományos” drámára vagy vígjátékra?

– Igen, ehhez most készült a recept... Ahogy mondod:
kísérletezõ, újszerû, a szokottól eltérõ. Kovács D. Dániel
rendkívül felkészült rendezõ, emellett nagyon sajátságos,
különleges látásmódja van. A mi elõadásunkban több he-
lyen fellelhetõk olyan kézjegyek, amelyek már ismerõsek
lehetnek Nyíregyházán, például az Esztrád Sokk, a Fotel
vagy az M vagy mégsem-bõl. Bodó Viktor rendezései vol-
tak az említettek, Dani az õ tanítványa. Ebbõl a szem-
pontból tehát érthetõen feltört bennünk némi nosztalgia a
próbafolyamat során. Azt gondolom, hogy a Krúdy Kama-
rában egészen jól sikerült kísérleti elõadásokat láthattak
már nézõink, remélem, A rovarok élete is ezek közé ke-
rül, s olyan lesz, amire vissza-visszajárnak.

– Tehát ha nem egy megszokott dramaturgiájú színhá-
zi elõadásra vagyunk kíváncsiak, hanem szokatlanra, kü-
lönlegesre, akkor ott a helyünk?

– Mindenképpen! Ha valakinek kedve van, írja meg a
színháznak, hogy õ mit látott, mit érzett, mit kapott ettõl
az elõadástól – mert érdekel minden vélemény. Helyze-
tünkbõl adódóan mi nem kívülrõl láttuk, ehelyett azt ta-
pasztaltuk, azt éreztük belülrõl a próbafolyamat során,

Kísérleti és klasszikus a Krúdy Kamarában
Illyés Ákost kortárs és múlt századi szerzõk színdarabjaiban is láthatjuk a közeljövõben

hogy valami egészen más jellegû elõadás születik, mint
amit mostanában itt, a színházban van szerencsénk pró-
bálni.

– Egy másik, január-februárban többször megtekint-
hetõ színdarab – aminek ugyancsak részese vagy – a Cse-
resznyéskert. Széles Zita úgy fogalmazott, hogy szeret-
hetõ figurák vannak benne. Te milyennek látod, érzed
belülrõl?

– Maximálisan egyetértek Zitával. Csehov eleve szeret-
hetõ figurákat írt meg, s nagyon szerencsés a találkozá-
sunk a rendezõvel, Czukor Balázzsal is, aki az emberi, a
lelki oldalról közelítette meg a történetet. Az a fajta em-
berség, jóság, tisztaság érzõdik az elõadáson, ami Balázs-
ban is megvan, ezek a szálak tudják igazán elõre vinni,
illetve ezeken a szálakon keresztül tud a mondanivalónk
eljutni az emberek szívéhez, lelkéhez. Meggyõzõdésem,
hogy ez olyan elõadás, amelyrõl még a buszmegállóban
is lehet beszélgetni!

– Olykor megmosolyogtató, máskor nagyon mélyen,
szíven ütõ jelenetek, epizódok, sorsok villannak fel a Cse-
resznyéskertben. Több ismerõsöm is elismeréssel szólt
errõl az elõadásról, jómagam ugyancsak élményeket
magamba szippantva jöttem ki a Kamarából.

– Csehovra és a Cseresznyéskertre sok recept készült,
számos elõadás valósult meg országszerte – zömük nagy-

jából ugyanúgy. Látjuk magunk elõtt az óriási nagy orosz
Cseresznyéskertet, a nagy orosz valóságot. De Balázs kicsit
másképp nyúlt hozzá: a színpad és a nézõtér elhelyezése
más, mint a megszokott. A ház belseje egy nagyon hosszú-
kás, csõszerû alaphelyszín, ebbõl nyílik az udvar, így oly-
kor kinyílik a tér, mert ki lehet látni – vagy éppen be.

– Érdekes a belsõ színpadon kívüli jelenlét, hiszen az
udvart jelzõ térben is zajlanak események, így nekünk,
nézõknek arra is figyelnünk kell.

– Czukor Balázs profizmusát dicséri, hogy úgy sikerül
hûen megmutatni olykor egyszerre két helyszínen zajló
cselekményeket, hogy egyik sem veszi el a figyelmet a
lényegrõl. Tudja, miként kell a nézõ szemét vezetni, pon-
tosan érzi az arányokat, így ez a kettõsség nem rontja az
elõadás érthetõségét, mondanivalóját. Egy-egy külsõ jele-
net plusz esszencia, plusz fûszer, ami hozzá tud adni va-
lamit a fõcsapáshoz. A mi elõadásunk a klasszikushoz
képest más, különleges látásmóddal és szemszögbõl mu-
tatja meg a szereplõk életét, sorsát. Érdemes megnézni!

Illyés Ákos mostanában színpadra lép a Cseresznyés-
kertben és a Legénybúcsúban is, februárban kezdõdnek
az Augusztus Oklahomában próbái, de sok színházrajon-
gó várja még, hogy újra mûsorra tûzzék a Bogáncsvirá-
got és a Közellenséget. Tényleg bõven van tennivalója a
Móricz Zsigmond Színházban!      (Szerzõ: Kováts Dénes)

Fotó: Juhász Éva
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Parasport, fogyatékosok sportja támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban: Bi-

zottság) a para- és fogyatékos sportolókat versenyeztetõ, parasport rendezvényeket, valamint szabadidõs tevékeny-
ségeket szervezõ sportszervezetek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati ren-
delete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Sport célfeladatok –
Parasport, fogyatékosok sportja során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem
térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából az országos sportági szakszövetség, sport-
szövetség versenyrendszerében szereplõ para- és fogyatékos sportolókat versenyeztetõ, illetve parasport rendezvé-
nyeket és foglalkozásokat szervezõ sportszervezetek részére a 2022. december 31. napjáig megvalósuló felkészü-
lési és versenyeztetési, valamint rendezvényszervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ
egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas színvo-
nalon Nyíregyházán mûködõ parasport tevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, sporttevé-
kenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány, egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének 171/2020. (XII.

08.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Parasport, fogyatékosok sportja sorról) finanszíroz-
za.

a.) Pályázati keretösszeg: 2 500 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és pályázati

célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Területei:
– para-versenysport (mûködési támogatás),
– fogyatékosok diáksportja (mûködési és rendezvénytámogatás),
– fogyatékosok szabadidõsportja (mûködési támogatás és rendezvénytámogatás).
Szempontjai:
– versenysport esetén a taglétszám, az utánpótláskorú/leigazolt és versenyeztetett/válogatott sportolók száma,

az elért eredményesség, valamint a versenyeztetés mennyisége és minõsége,
– fogyatékos diáksport és szabadidõsport mûködési támogatása esetén a támogatásban érintettek száma, verse-

nyek/foglalkozások száma, besorolása,
– rendezvénytámogatás esetén a rendezvények száma, besorolásuk és a rendezvényeken részt vevõ sportolók

és nézõk száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megál-

lapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság határozatában

megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû

formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2022.
február 4. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri
Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ a
www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Elismerést hozott a szilveszteri gála
Jelentõs szakmai elismerésben volt része a Móricz Zsig-

mond Színháznak, mikor tavaly a Duna TV felkérésére
õk adták a szilveszteri mûsort a csatornán. A novemberi
felvétel fergetegesre sikerült, amit nem látványos pilla-
natok visszaidézésével támasztunk alá, hanem néhány
nézõi vélemény megosztásával. A lényeg: ország-világ
láthatta, mire képes a teátrumunk!

A szomszéd megyeszékhelyhez kötõdõ, de jelenleg
Németországban dolgozó levélíró megjegyezte, örül, hogy
nem csak a szokásos szilveszteri klisék szerepeltek a mû-
sorban, gondolva az „operett-kötelezõkre”. Majd kiemel-
te, kellemes meglepetés volt számára a sok tehetség, és a 
flott színpadra állítás. „Amit még külön ki szeretnék emel-
ni, hogy jó táncosaik vannak. Boldog lehet az a társulat,
ahol még az ügyelõ is így tud táncolni a színpadon!”

„Bárhol megállná a helyét”
Budapestrõl érkezett az az üzenet a társulathoz, mely-

ben egyértelmûen fogalmaztak: „Köszönjük szépen  a  már
régen – évek óta – nem látott nagyon szép, színvonalas
szilveszteri produkciót! Bárhol a világban megállná a he-
lyét a színpadokon! (Utóiratként pedig hozzátették: „A
kedvencünk Dézsi Darinka lett!  De mindenki szuper
volt!”) A Budapesti Cantemus Rajongók Körének Baráti
Körébõl is érkezett egy gratuláció, melyben természete-
sen kiemelten megköszönik, hogy a program összeállítá-
sánál gondoltak a „kislányaikra” a nagyszerûen összeállí-

tott mûsorban, melynek megnézésére elõzetesen is biz-
tattak mindenkit, mert a „nyíregyháziak mindig, mindent
jól csinálnak”. Majd hozzátették: „Remek volt! Ennyi gyö-
nyörû, és tehetséges, lelkes fiatalt ritkán láthat az ember.
Színvonalas, tartalmas volt, az új szerzemények, a régi
operettrészletek, a táncok, a mûsor összeállítása, szóval
minden! Egy profi revüben volt részünk. Még egyszer kö-
szönöm, köszönjük és szívbõl gratulálunk!” (Itt is izgalmas
az utóirat, mely vélhetõen érvényes volt a szereplõk jelen-
tõs részére is: „Ha ez így megy tovább, reggelig kapkodha-
tom fel a mobilomat, jönnek, jönnek a gratulációk!”)

„Briliáns, igényes, ízléses”
A közvetlen levelek mellett a közösségi oldalakon is ér-

keztek gratulációk. Terjedelmi okok miatt csak egybõl idé-
zünk, melynek szerzõje a csatornákat váltogatva véletlenül
kapcsolt a Duna TV-re. De aztán ott is ragadt. „Egyik jele-
net vitte, kézen fogta a másikat. Stílusok, korszakok, tánc
és énektudás, dinamika és kidolgozás döbbenetes volt. ...
Nem egy-két jelenet, hanem az egész mûsor csillogó, „egy-
kristály öntvény” volt. Végig kiváló koreográfia, csodálatos
táncosokkal, kiváló énekesekkel, pompás zenével, kosztü-
mökkel. Olyan magas szintû ének- és mozgáskultúrát az
utóbbi idõben nem láttam. ... Tökéletes, egyenletes, magas
színvonalat, végig magas mûvészi teljesítményt hordozott
a mûsor teljes ideje alatt. Hihetetlenül finom, igényes, ízlé-
ses, magas tartalom mellé, kiváló színpadtechnika társult.
A ruhák pazar, karakterek kiemelése mellett a színpadi

összhatása is bámulatos élményt adott. ... Én még ilyen
briliáns színészi gárdát nem láttam az utóbbi évtizedben.
Tisztelet és köszönet a Móricz Zsigmond Színház igazga-
tóságának, rendezõjének és az egész színház mûvészei-
nek. Éljenek a vidéki színházak, a friss, ízléses, dekaden-
cia nélküli modern katartikus élmény követei!”

Aki lemaradt volna a képernyõk elõtt az óév utolsó
napján a vetítésrõl – vagy aznap délután a színházban
majdnem a komplett gála „ismétlésérõl”, a media-
klikk.hu oldalon, a videóknál találja meg a mûsort. Ér-

demes rászánni a másfél órát!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotó: Dodó Ferenc
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Nyíregyházán lesz a Fedettpályás Magyar Bajnokság

Nyíregyházi játékos
lett 2021 legjobbja
Pár hete a világ jelenlegi legjobb csapata ellen lépett

pályára a nõi röplabda Bajnokok Ligájában a Fatum Nyír-
egyháza. A mieink az olasz Imoco Conegliano ellen játsz-
hattak, és tisztességesen helytálltak. Az új év elsõ nem-
zetközi meccsét a sztárcsapat ellen vívhatja Németh Sza-
bolcs együttese, mely január 18-án Olaszországban lép
pályára.

–  Az már az elsõ kör után
látszik, hogy a lengyel és
olasz csapat kiemelkedik a
csoportból, utóbbi a végsõ
gyõzelemre is esélyes, míg
a Chemik is ott lehet a leg-
jobb nyolc között. A szerb
gárda ellen viszont reális
esélyünk van arra, hogy az
utolsó meccset követõen
gyõztesen hagyjuk el a pá-
lyát – mondta Németh Sza-
bolcs vezetõedzõ.

Az Imoco eddigi mindhá-
rom BL-meccsét megnyerte
a csoportban, és még játszmát sem veszített. A legtöbb
pontot Kathryn Plummer szerezte az olaszoknál, õt vá-
lasztották a nyíregyházi meccs legjobbjának is. A mieink-
nél Ralitsa Vasileva és Nikola Radosová rendelkezik a leg-
jobb mutatókkal a Bajnokok Ligájában. Februárban további
két nemzetközi meccs vár a mieinkre, 3-án a lengyel
Chemik Police, 15-én a szerb Zok Ub érkezik Nyíregy-
házára. Elõtte azonban a Magyar Kupában lép pályára két
meccsen a Fatum Nyíregyháza. Január 10-én Balatonfü-
redre utazott a csapat, 14-én pedig a visszavágó lesz, a tét
a döntõbe kerülés.

Közben az MRSZ megválasztotta az év legjobbjait, és
2021-ben az esztendõ legjobb nõi külföldi játékosa a ma-
gyar bajnokságban Nikola Radosová lett, a Fatum ütõje.

Rangos versenyeket tartanak az Atlétikai Centrumban

Nyíregyházán rendezik a Fedettpályás Atlétikai Ma-
gyar Bajnokságot. A februári verseny elõtt további ren-
dezvényeket tartanak az Atlétikai Centrumban több kor-
osztály számára. Külföldrõl is érkeznek sportolók a me-
gyeszékhelyre. 

Nyáron a szabadtéri része már debütált az Atlétikai
Centrumnak, rangos hazai versenyt rendeztek Nyíregy-
házán. Akkor a szövetség képviselõi is elégedettek voltak,
így 2022-ben is több viadal házigazdája lehet a megye-
székhely. Január 16-án nyílt fedettpályás versenyt rendez-
nek, csakúgy mint január 23-án. Február 12-én és 13-án
már az U18-as és az U20-as Magyar Bajnokság helyszíne
lesz az Atlétikai Centrum, és az is eldõlt, hogy február
26-27-én itt rendezik a Felnõtt Fedettpályás Magyar Baj-
nokságot. Szabadtéri OB helyszíne volt már Nyíregyhá-
za évekkel ezelõtt, az Atlétikai Centrum építésének pe-
dig az egyik fõ célja éppen az
volt, hogy fedett pályán is
megfelelõ körülmények kö-
zött dolgozhassanak a
sportolók.

– Remek felkészülési le-
hetõséget tudunk biztosíta-
ni az atlétáknak, nem vé-
letlenül érkeznek hozzánk a
következõ idõszakban váloga-
tott sportolók, de Szlovákiából is

többen jelezték, hogy szeretnének elindulni a versenye-
inken. A mi sportolóink számára pedig ez azért is fontos,
mert hazai közönség elõtt mutathatják meg tudásukat. Bí-
zunk abban, hogy sok nézõ látogat majd ki az esemé-
nyekre – mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum
szakágvezetõje.  

Az Atlétikai Centrum nagy lökést adhat a sportágnak

Nyíregyházán, érezhetõen megnõtt az utánpótláskorú
versenyzõk száma, mivel ideális körülmények között tart-
hatnak edzéseket a szakemberek. Nemcsak idehaza,
hanem határon túlról is van érdeklõdés a helyszín iránt,
így Angliából és Hollandiából is jelentkeztek csapatok,
akik a szabolcsi megyeszékhelyen szeretnének edzõtá-
borozni.

Szpari – Elkészült a tavaszi menetrend
Elkészült a Merkantil Bank Liga tavaszi idõbeosztása. Az elsõ négy forduló mindegyikében lesz televíziós (M4 Sport) mérkõ-

zés hétfõn este. Az elsõ tavaszi meccset január 30-án vívják a csapatok, a Nyíregyháza Spartacus a Tiszakécske ellen kezd.

Nyíregyháza Spartacus FC – Duna Aszfalt TV SE
2022. 01. 30. 13:00

Haladás – Nyíregyháza Spartacus FC 2022. 02. 07. 20:00
Nyíregyháza Spartacus FC – Szentlõrinc

2022. 02. 13. 14:00
Budaörsi SC – Nyíregyháza Spartacus FC

2022. 02. 20. 14:00
Nyíregyháza Spartacus FC – Soroksár SC

2022. 02. 27. 14:00
FC Ajka – Nyíregyháza Spartacus FC 2022. 03. 06. 17:00
Nyíregyháza Spartacus FC – DVTK 2022. 03. 09. 14:00
Aqvital FC Csákvár – Nyíregyháza Spartacus FC

2022. 03. 13. 17:00
Nyíregyháza Spartacus FC – Vasas FC 2022. 03. 20. 14:00
BFC Siófok – Nyíregyháza Spartacus FC

2022. 04. 03. 17:00

Nyíregyháza Spartacus FC – Kecskemét
2022. 04. 06. 16:00

Szolnoki MÁV FC – Nyíregyháza Spartacus FC
2022. 04. 10. 17:00

Nyíregyháza Spartacus FC – Pécsi MFC
2022. 04. 17. 17:00

Gyõri ETO – Nyíregyháza Spartacus FC
2022. 04. 24. 17:00

Budafoki MTE – Nyíregyháza Spartacus FC
2022. 05. 01. 17:00

Nyíregyháza Spartacus FC – Békéscsaba 1912 Elõre
2022. 05. 08. 17:00

III. Kerület – Nyíregyháza Spartacus FC
2022. 05. 15. 17:00

Nyíregyháza Spartacus FC – Szeged 2011 – Grosics Aka-
démia 2022. 05. 22. 17:00

A Nyíregyháza Spartacus tervezett tavaszi menetrendje:
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A Váci Mihály Kulturális
Központ programjai

Perdülj, fordulj táncklub
Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésé-
ben.
Idõpont: január 11-tõl minden kedden 18.00–19.00
óra között. Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ung-
vár sétány 33.).

Orr András grafikusmûvész kiállítása
Idõpont: január 19. – február 16. Helyszín: Pál Gyula
Terem (Vay Ádám krt. 18.).

Bronz Mesterek Nyíregyházán II.
Idõpont: január 20. – február 20.  Helyszín: Nyíregy-
házi Városi Galéria I. emeleti kiállítótermek (Selyem
utca 12.).

XI. Nyíregyházi Nemzetközi Fametszõ Mûvész-
telep zárókiállítása
Idõpont: január 20. – február 20. Helyszín: Nyíregy-
házi Városi Galéria I. emeleti kiállítótermek (Selyem
utca 12.).

Gondolatok bõrkötésben
Zajácz Tamás bõrmûves, iparmûvész ki-
állítása.
Megnyitó: január 21. 16.00 óra.
A kiállítás díjtalanul megtekinthetõ feb-
ruár 20-ig. Helyszín: Váci Mihály Kul-
turális Központ (Szabadság tér 9.).

A magyar kultúra napja
Idõpont: január 21. 16.00 óra: Kísérõrendezvény:
Zajácz Tamás bõrmûves, iparmûvész kiállítása. 17.00
óra: Ünnepi mûsor. Helyszín: Váci Mihály Kulturális
Központ (Szabadság tér 9.).

Piroska és a farkas – zenés mesejáték
A Hókirálynõ Meseszínpad elõadásában.
Idõpont: január 23. 11.00 óra. Helyszín: Váci Mihály
Kulturális Központ (Szabadság tér 9.).

Dumaszínház
Dombóvári István önálló estje.
Idõpont: január 27. 19.00 óra. Helyszín: Váci Mihály
Kulturális Központ (Szabadság tér 9.).

Könyvtári programok
Czóbel Minkára emlékezünk
Emlékvideó a 75 éve elhunyt költõnõ tiszteletére.
Idõpont: január 17. 9.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár YouTube-csatornája.

Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
A közös játék és éneklés élménye. Vezeti: Ferenczné
Endresz Klára.
Idõpont: január 18. 10.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Kézmûves foglalkozások
Téli fa készítése – Idõpont: január 18. 15.00–17.00 óra.
Hóvirág készítése – Idõpont: január 20. 15.00–17.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, Csiriptanya.

Tündérujjak kézmûves klub
Téma: quilling.
Idõpont: január 19. 16.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Vécsey utcai Fiókkönyvtára.

Magyar kultúra napja megemlékezés
Idõpont: január 20. 10.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Nyírszõlõsi Fiókkönyvtára.

Kötetbemutató
Grandpierre Attila: Az élet könyve címû kötetének be-
mutatója.
Idõpont: január 20. 16.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Szita-pita péntek, amitõl kerekebb a világ
Babaritmusok, höcögtetõk, hangszersimogatás. Fog-
lalkozásvezetõ: Herczku Tünde hangterapeuta.
Idõpont: január 21. 10.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Versmondó verseny a magyar kultúra napja al-
kalmából
Idõpont: január 21. 11.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Kertvárosi Fiókkönyvtára.

Emlékezés a magyar kultúra napjára
Idõpont: január 21. 13.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Orosi Fiókkönyvtára.

Népi mesterségek alapképzés
Az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület szervezé-
sében.
Idõpont: január 7-tõl május 27-ig, péntekenként 15.00–
17.00 óráig.

Minden hónap elsõ péntek: bõrmûves foglalkozás. Ve-
zeti: Mussó László népi iparmûvész szakoktató.

Minden hónap második péntek: népi ékszerkészítés.
Vezeti: Májerné Kéki Katalin népi ékszerkészítõ.

Minden hónap harmadik péntek: csipkeverés. Vezeti:
Félegyházi Józsefné népi iparmûvész szakoktató.

Minden hónap negyedik péntek: gyöngyözéssel aján-
déktárgyak készítése. Vezeti: Máthé Ilona viselet- és
viseletes babakészítõ.

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, 3. emeleti társalgó.
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Újévi koncert az           -n

A tavalyi pandémiás újév után 2022. január 1-jén ismét koncertet adott a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és
Majorette Csoport. Hagyományosan táncos és zenész vendégek színesítették a programot. Nyitány, keringõ, filmslá-
ger, sanzon és világzene szórakoztatta a maszkban és védettségi igazolvánnyal érkezett közönséget.

A Nyíregyházi Televízió rögzítette a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport 2022-es újévi koncertjét,
melyet január 15-én, 20 óra 30 perckor vetítünk majd le. A karmester Bakó Levente, Liszt-díjas trombitamûvész,
Nyíregyháza díszpolgára.

Burattino Bábszínház
januárban is

A Burattino Bábszínház idén is várja elõadásaira a
családokat, minden szombat délután 16 órától és va-
sárnap délelõtt 10 órától a Korzó Bevásárlóközpont B
épületének II. emeleti bábszínháztermében.

Januári elõadások:

Szombat:
Január 15. Mese a rongyoszsákból
Január 22. Misi és Samu
Január 29. Aranyos tarajos (bemutató elõadás)

Vasárnap:
Január 16. A madárijesztõ
Január 23. Ki altatta el a tejet?
Január 30. Aranyos tarajos

A gonosz jelenlétérõl
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi

Csoportja várja az érdeklõdõket január 25-én (kedden) 17
órakor tartandó rendezvényére. Elõadó: Pankotai József
atya, nyíregyháza-kertvárosi plébános. Az elõadás címe:
A gonosz jelenléte – a gonosz természete és munkálkodá-
sa a világban. Helyszín: Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um, Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola, Kollégium, Óvoda
és Alapfokú Mûvészeti Iskola díszterem-kápolnája. A ren-
dezvény nyilvános és ingyenes. Az iskolába belépni vé-
dettségi igazolvány felmutatásával lehetséges, a rendez-
vényen maszk viselése kötelezõ.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ökumenikus imahét
Január 16. 18.00 óra
Igehirdetõ: Papp Dániel baptista lelkipásztor. Liturgus:
dr. Kruppa Tamás.
Helyszín: Evangélikus Nagytemplom.
Január 17. 18.00 óra
Igehirdetõ: dr. Gaál Sándor református esperes. Liturgus:
Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkipásztor.
Helyszín: Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház.
Január 18. 18.00 óra
Igehirdetõ: Csordás Gábor római katolikus plébános.
Liturgus: Kovács László Attila evangélikus igazgató lelkész.
Helyszín: Városi Református Templom.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Amirõl az utcák mesélnek...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lónyay 200!
Gróf Lónyay Menyhért 200 évvel ezelõtt, 1822. janu-

ár 6-án született a Bereg vármegyei Nagylónyán. Ma-
gyarország egykori pénzügyminiszterének (1868–
1870), majd miniszterelnökének (1871–1872)
nyíregyházi kötõdései is vannak.

Nagy szerepe volt a Nyíregyházi Taka-
rékpénztár Egyesület megalapításában.
1862-ben elõbb Szabolcs vármegye bir-
tokosait hívta meg egy értekezletre a vá-
rosba. Mivel õket nem tudta rávenni az
alapításra, így a város polgáraihoz for-
dult, akik támogatták ötletét és 1862. au-
gusztus 17-én megalapították a Takarék-
pénztár Egyesületet, sõt tiszteletbeli el-
nökévé is választották. A Takarékpénz-
tár 1912-ben felépített impozáns szék-
háza így Lónyay emlékét is õrzi.

Pénzügyminiszterként támogatta azt a
javaslatot 1868 végén, miszerint a Nyíregy-
háza–Ungvár vasútvonal építése kapjon ál-
lami kamatgaranciát, amely ennek köszönhe-
tõen 1873-ra el is készült.

Amikor 1869-ben a város megvásárolta Császárszál-
lást, Lónyay közbenjárt a földhitelintézetnél, hogy az
igényelt 200 ezer forint kölcsönt biztosítsa a városnak.
Ezért az 1870. január 20-án tartott képviselõ-testületi

ülésen díszpolgári cím adományozásával fejezték ki
hálájukat. Ugyanezen az ülésen ismét terítékre ke-

rült a megyeszékhely áthelyezésének kérdése
is. Az ez ügyben készült memorandumot, a

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter részé-
re kiállított díszpolgári oklevéllel együtt
egy küldöttség vitte a fõvárosba február
4-én. Nem titkolt reményük volt, hogy
a pénzügyminiszter támogatókat sze-
rez ügyükhöz, s talán ennek is köszön-
hetõ, hogy 1871-ben, az igazságügyi
reform következtében felállítandó tör-
vényszéket Nyíregyházára telepítet-
ték.

Lónyay 1872-ben Nyíregyházán in-
dult országgyûlési képviselõi mandátu-
mért, azonban a helyi függetlenségi,

negyvennyolcas lelkületû választók kitar-
tottak Vidliczkay József mellett.
Az egykori miniszterelnök emlékét a me-

gyeháza elõtt 2000 óta szobor, 2017-tõl pedig
a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és

Vámigazgatóságának Dózsa György utcai épületének
udvarán emléktábla õrzi városunkban.


