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MAJOMHIMLŐ ELLENI OLTÁS: ÉRKEZIK AZ ÚJABB
SZÁLLÍTMÁNY
Az Európai Unió Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és
-reagálási Hatósága (HERA) további 54 530 adag majomhimlő
elleni oltóanyagot szerze� be, ezzel több mint 160 ezer dózisra
bővítve a készletét – jelente�e be az Európai Bizo�ság hé�őn.
Az EU4Health programból ﬁnanszírozo� beszerzést az indokolta, hogy 7 ezerre nő� a fertőzö�ek száma, ami a hatóságok
szerint 50%-os emelkedést jelent egy hét ala�. Eddig 25 ezer
vakcinát szállíto�ak le a tagállamoknak, köztük Spanyolországnak, Németországnak, Belgiumnak, Svédországnak, Írországnak és Olaszországnak. A következő hetekben várhatóan az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó Norvégiába és Izlandra is
érkezik az oltóanyagból. A vakcinákat nem tömeges oltásra
fogják használni, hanem egyes veszélyeztete� csoportok
számára teszik elérhetővé. A majomhimlő szoros bőrkontaktus
útján terjed, így az átvitel kockázata nem hasonlítható a
COVID-19 fertőzőképességéhez – jelen�e ki Sztella Kiriakídisz
egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztos.
Forrás: eurac�v.com

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS A BAROMFI- ÉS KOCATARTÓKNAK
Július 25-ig nyújthatják be elektronikus támogatási igényüket azok a baromﬁ- és
sertéstartók, akik az ukrajnai háború okozta takarmányár-növekedés mia� nehéz
helyzetbe kerültek. Az 50 millió eurós európai uniós válságkezelési csomag részeként
hazánk 6,33 milliárd forint egyszeri támogatásban részesül, amelyet az élelmezésbiztonság fenntartására fordíthat. Ennek köszönhetően a baromﬁtartók összesen 4,33
milliárd, a sertéstartók 2 milliárd forintos keretre pályázhatnak. A támogatás mértékét állatonként és fajonként állapítják meg. A kocáknál az összeg a 2022. április 30-ig
az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) bejelente� jószágok
után igényelhető. A baromﬁk esetében a 2022. február 24-e és április 30-a közö�
vágóhídra vagy exportra szállíto� állatlétszám után kérvényezhető. Ezen felül az
Európai Unió további fenntarthatósági kritériumrendszert állapíto� meg, amely
alapján az Agrárminisztérium olyan szempontokat írt elő, mint a zöldítési feltételeknek való megfelelés a tavalyi évben, állatjólé� köteleze�ségek vállalása az idei évre,
környeze� hatástanulmánnyal vagy környezethasznála� engedéllyel való rendelkezés. A támogatást legkésőbb 2022. szeptember 30-ig kapják meg a kedvezményezettek.
Forrás: MTI
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UNIÓS BŐVÍTÉS: ALBÁNIA ÉS
ÉSZAK-MACEDÓNIA
Az Európai Unió megnyito�a a csatlakozási
tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával
– jelente�e be Ursula von der Leyen, az Európai
Bizo�ság elnöke kedden. Észak-Macedónia 2005,
Albánia 2014 óta várja, hogy a tagjelöl� státuszból továbblépjen, ám Bulgária idáig blokkolta ez
irányú törekvéseiket. A szóﬁai parlament június
végén döntö� arról, hogy visszavonja a két ország
EU-csatlakozását megakadályozó vétóját. A
tárgyalások első lépéseként megkezdődik az
uniós vívmányok átvilágítása a két államban,
amellyel a Bizo�ság elnöke szerint gyorsan
fognak haladni. Ezt követően a beruházások és a
kereskedelmi kapcsolatok fellendítése kerül majd
terítékre. „Szorosabb lesz az együttműködés a
kulcsfontosságú területeken, mint például az
energia vagy a közlekedés, maximalizálni fogják
az uniós ﬁnanszírozás felhasználását és hatását.
Ez új munkahelyeket, új üzleti lehetőségeket
jelent” – nyilatkozta az uniós vezető. Ezzel a
döntéssel újabb mérföldkőhöz érkezik a
nyugat-balkáni integráció.
Forrás: MTI

ÚJABB OROSZ SZANKCIÓK
Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta
az Oroszország elleni hetedik szankciós csomagot. Az Ukrajna ellen indíto� katonai támadás
mia� hozo� újabb büntetőintézkedésekkel
embargót vezetnek be az orosz aranyra, azon
belül az ékszerekre is, és szigorítják egyes csúcstechnológiai áruk exportellenőrzését. Kiterjesz�k
azoknak az ellenőrzö� termékeknek a listáját,
amelyek hozzájárulhatnak Oroszország katonai
és technológiai vagy védelmi és biztonsági ágazatának fejlesztéséhez, ezáltal megerősí�k a ke�ős
felhasználású és fejle� technológiára vonatkozó
exportellenőrzést. A Tanács közleménye szerint
az újonnan elfogado� csomag egyik célja, hogy
szigorítsák a már hatályos gazdasági szankciókat,
illetve hatékonyabbá tegyék a végrehajtásukat.
Emelle� a testület úgy döntö�, hogy további
személyeket és szervezeteket vesz fel szankciós
listájára, és szigorítja a jelentéstételi köteleze�ségeket, hogy megkönnyítse az EU-ban lévő vagyonuk befagyasztását. Josep Borrell, az EU kül- és
biztonságpoli�kai főképviselője szerint az Unió
újabb fontos lépést te� annak érdekében, hogy
gyengítse Oroszország képességét az Ukrajna
ellen indíto� háborúja ﬁnanszírozására.
Forrás: MTI

KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS MAGYARORSZÁG ELLEN
Az Európai Unió két új esetben indíto� köteleze�ségszegési eljárást Magyarországgal
szemben, és két esetben az Európai Unió Bírósága elé idézte az országot, amiért nem
megfelelően alkalmazza az uniós jogszabályokat. A Bizo�ság a belső piaci szabályokkal
ellentétesnek találta, hogy a kormány eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi és
magyar rendszámú járművek esetében. Álláspontjuk szerint Magyarország ezzel akadályozza az egységes piac megfelelő működését és sér� a szabad mozgásra vonatkozó
szabályokat, valamint a megkülönböztetésmentesség elvét. A gabonafélékre vonatkozó
kiviteli korlátozások mia� is eljárás indult hazánkkal szemben. A magyar gabonaexportra
vonatkozó előzetes bejelentési rendszer az EB szerint összeegyeztethetetlen a közös
piacszervezésre, valamint a kivitelre vonatkozó közös uniós szabályokkal, mivel a rendelkezés elővásárlási és vételi jogot biztosít a hatóságoknak a kivitel elő� álló gabonára. Az
Unió szerint jelenleg nincs szükség intézkedésekre az EU-n belüli gabonaellátás biztonságának szavatolására. A Bizo�ság az Európai Unió Bírósága elé idézte Magyarországot az
LMBTQI-személyek jogainak megsértése, továbbá az elektronikus hírközlésre vonatkozó
szabályok megsértése mia�. A két ügyben már korábban köteleze�ségiszegési eljárás
indult Magyarország ellen, mivel nem oszla�a el a két esetben felmerült aggályokat,
ezért az ügyek új szakaszba lépnek.
Forrás: Európai Bizo�ság
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GÁZ VAN, EURÓPA!
15%-OS CSÖKKENTÉS A TAGÁLLAMOKBAN
Ha nem lesz orosz gáz, akkor más forrásból kell beszerezni az energiahordozót, és csökkenteni

kell a fogyasztást. Erre a legrosszabb forgatókönyvre készül az Európai Bizo�ság, amelynek vezetője szerdán megtakarítási tervet jelente� be. A javaslat értelemében a tagállamoknak 15%-kal
kell visszafogniuk a gázfogyasztásukat 2022. augusztus 1. és 2023. március 31. közö�.
FOGYASZTÁSCSÖKKENTÉS
Oroszország már 12 tagállamnak teljesen vagy részlegesen megszünte�e a gázszállítást, ami azt
jelen�, hogy az egy évvel ezelő� mennyiség harmadával kevesebb orosz földgáz érkeze� Európába. Az EB azzal számol, hogy rövidesen egyáltalán nem jön gáz Oroszországból. Ezért a testület
német elnöke, Ursula von der Leyen uniós gázmegtakarítási tervet jelente� be, amely a tagállamokkal és az iparági szereplőkkel folytato� konzultáción alapul.
Az erről szóló jogszabálytervezet értelmében augusztus 1-től 8 hónapon keresztül 15%-kal kell
csökkenteniük a tagországoknak a gázfogyasztásukat. A Bizo�ság lehetőséget kapna arra is, hogy
miután egyeztete� a 27 kormánnyal, „uniós riasztást” hirdessen a földgázellátás biztonságára
vonatkozóan és minden tagállam számára kötelező gázkereslet-csökkentést írjon elő. A riasztás
komoly gázhiány vagy rendkívül magas gázigény esetén léphetne életbe. Az országoknak szeptember végéig frissíteniük kell nemze� veszélyhelyze� terveiket, amelyek azt tartalmaznák,
hogyan szeretnék elérni a csökkentési célt, illetve kéthavonta jelentést kell tenniük a Bizo�ságnak az előrehaladásról. Azok a tagállamok, amelyek szolidaritási gázellátást kérnek, bizonyítaniuk
kell, hogy milyen intézkedéseket hoztak a belföldi kereslet csökkentése érdekében.
A javaslat vonatkozna minden fogyasztóra, a közigazgatásra, a középületek tulajdonosaira, az
áramszolgáltatókra és az iparra is. A háztartásokra külön kitér a tervezet: a magánháztartások az
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Budapest&Brüsszel
ún. „véde� fogyasztók” közé tartoznak a jelenlegi
EU ellátásbiztonsági rendelet értelmében. Vagyis,
egyéb, előre nem látható esemény hiányában nem
befolyásolhatnák őket a fogyasztáscsökkentési
intézkedések. Az energiatakarékosság érdekében
Brüsszel azt is szorgalmazza, hogy a tagállamok
indítsanak ﬁgyelemfelkeltő kampányokat a fűtés és
hűtés csökkentésének széles körű előmozdítása
érdekében. Felszólítja a tagországokat, fogadjanak
el kötelező erejű intézkedéseket a középületek
fűtésének és hűtésének korlátozására. Von der
Leyen szerint elkerülhetetlen a spórolás, a szolidaritás és a tagállamok közös fellépése annak érdekében, hogy sikerüljön tompítani a gázhiányt. Ahogy
a tervek bejelentésekor mondta:

”

„Oroszország zsarol minket, Oroszország az energiát fegyverként használja. Ezért minden esetben,
akár az orosz gáz részleges, nagyobb mértékű,
akár teljes leállításáról van szó, Európának készen
kell állnia. Proaktívnak kell lennünk! Fel kell
készülnünk az orosz gáz esetleges teljes megszakítására.”
Még a tagállamoknak is el kell fogadniuk a javaslatot, amelyről az energiaügyi miniszterek várhatóan
jövő kedden döntenek. Ezú�al elegendő lesz a
minősíte� többségi döntéshozatal, így nincs lehetőség arra, hogy egyetlen tagállam megvétózza a
jogszabályt. Az Európába irányuló orosz gázszállítások teljes leállásának és egy hideg télnek komoly
gazdasági következményei is lehetnek: emia� akár
1,5%-kal is csökkenthet az Európai Unió (EU)
átlagos bru�ó hazai terméke (GDP), ha az országok
nem készülnek fel előre – ﬁgyelmeztete� az Európai Bizo�ság.
ALTERNATÍVÁK
A gázmegtakarítás csak az egyik eleme az energiaellátási zavarok leküzdésének. Korábban az EU már
döntö� arról, hogy még a téli fűtési szezon kezdete
elő� az uniós tározókat legalább 80%-ra fel kell
tölteni. Ezzel párhuzamosan pedig a Bizo�ság
felgyorsítja az ellátás diverziﬁkálására irányuló
munkát. Ez vonatkozna a közös gázvásárlásra, és az
alterna�v gázszállítási lehetőségek megerősítésére. Ennek részeként hé�őn stratégiai partnerségi
megállapodást kötö� a gázszállítások növeléséről
az Európai Unió és Azerbajdzsán. Az egyezség lehetővé teszi, hogy 2027-ig évente legalább 20 milliárd
köbméter azeri gáz érkezzen Európába a Déli
Gázfolyosón. Mindez az Azerbajdzsánon, Grúzián,
Törökországon és Görögországon áthaladó gázfolyosó bővítésével válik lehetővé. „Ma ezzel az új
egyetértési megállapodással új fejezetet nyitunk az
Azerbajdzsánnal – az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulásra irányuló erőfeszítéseinkben
kulcsfontosságú partnerrel – folytatott energiaügyi

együttműködésünkben” – nyilatkozta von der
Leyen, miután Ilham Alijev azeri elnökkel aláírta a
megállapodást. A megerősíte� partnerségnek
köszönhetően már idén majdnem 4 milliárd
köbméterrel több, mintegy 12 milliárd köbméter
gáz érkezhet Európába. Reményeik szerint ezáltal
nemcsak az orosz energiafüggőséget lehet az Unióban csökkenteni, hanem a RePowerEU diverziﬁkációs célkitűzésének is sikerül eleget tenni.
Eddig olyan eredményeket mondhat magának az
EU a források számának növelésével kapcsolatban,
minthogy az év első felében, az előző év azonos
időszakához képest, 21 milliárd köbméterrel nő� a
nem orosz forrásból származó cseppfolyósíto�
gázbehozatal, az LNG importja. A norvég, azeri, brit
és észak-afrikai csővezetékeken érkező gáz behozatala pedig éves szinten 14 milliárd köbméterrel
nő�. Ami a környezetbarát megoldásokat ille�: az
EB szerint a tagállamokban felhasznált energiának
több mint 20%-a származik megújuló forrásokból,
ezt az arányt szeretnék 2030-ra legalább 45%-ra
növelni. Az év eleje óta körülbelül további 20
GW-tal nő� a megújulóenergia-forrásból származó
mennyiség, ami 4 milliárd köbméter földgáznak
felel meg.
A jelenlegi helyzetben viszont több tagállam is a
fosszilis erőművek újraindításával próbálja meg
kezelni az orosz invázió mia� energiahiányt.
Németország átmene�leg reak�válja olaj-, és
szénerőműveit, hogy így pótolja a kieső orosz
gázszállításokat. Ezzel kapcsolatban Vlagyimir
Putyin orosz elnök szerdán a teheráni
iráni-orosz-török csúcs után azt közölte, hogy kapacitásuk felét már lekötö�ék, így akkor sem tudnának nagymennyiségű gázt szállítani az európai
piacra, ha az Északi Áramlat-2 gázvezetéket azonnal
használatba állítanák. Az Északi Áramlat-1 gázvezetéken jelenleg azért szünetel a szállítás, mert egy
megjavíto� turbina csak nemrég érkeze� vissza
Kanadából, és legkorábban július végén indulhat
újra a gázszállátás.
Forrás: Európai Bizo�ság, eurac�v.com, MTI
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MEGÚJULT
AZ SZPI HONLAPJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Országos irodahálózatunk közvetlen elérhetősége és tartózkodás
szerin� kereső oldala:
h�ps://szpi.hu/irodak
h�ps://szpi.hu/irodakereso

A közérdekű adatok az alábbi
helyen érhetők el:
h�ps://szpi.hu/kozerdeku-adatok

Az SZPI Hírlevél közvetlen elérhetősége:
h�ps://szpi.hu/cikk/hirlevel

Mindenki életében szükség van időnként megújulásra. Nincs ez másképpen a Széchenyi Programiroda esetében sem. Társaságunk a többi
közö� ezért is tervezte újra a www.szpi.hu
címen található internetes honlapját, amely
júliustól új arcula�al, kezelhetőbb felüle�el
segí� a magyar fejlesztéspoli�ka résztvevőit.
Ezen a héten az újdonságokra szeretnénk
felhívni olvasóink ﬁgyelmét.
Aki korábban is rendszeresen felkereste az SZPI honlapját, elsőre észrevehe�, hogy egy megújult, modern,
interak�v felület fogadja. A legfelső menüsorban találják
a Társaság rövid bemutatkozására, aktuális állásajánlataira, a Programirodával kapcsolatos közérdekű adatokra,
illetve a hírekre mutató hivatkozásokat. Jobb oldalon a
hetente megjelenő, ingyenes hírlevélszolgáltatásunkra
iratkozhatnak fel, valamint, igény szerint, átállíthatják a
honlap nyelvét angolra is.
Középen, méhkaptárszerű csempéken navigálva a korábbiaknál egyszerűbben találhatók meg, térképezhetők fel
Társaságunk tevékenységi területei.
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Nemze� Programok Igazgatóság

Megismerkedhetnek továbbá az Interreg+ informa�ka rendszerrel, amelyet
a nyertes projektek kedvezményeze�jei, illetve a programok végrehajtásáért felelős szervezetek használnak a
projektekkel kapcsolatos teljeskörű
dokumentációra.

A középső, IRODÁINK feliratú hatszögre ka�ntva országos hálózatunk irodái közö� kereshetnek, az irányítószám megadásával az
érdeklődők a hozzájuk legközelebb eső iroda címét kapják meg. A
kiválasztás után megtalálhatják a címet, a nyitvatartási időt, és az
iroda telefonszámát, az o� dolgozó kollégák fényképével, illetve
hivatalos elérhetőségével együ�.
A NEMZETI TEVÉKENYSÉGEINK, TANÁCSADÁS csempére húzva az
egeret további öt kisebb kék színű csempe jelenik meg. Ezek
azokat a tevékenységeket, programokat mutatják be, amelyekben
az SZPI munkatársai részt vesznek, legyen szó az európai uniós
forrásokra pályázók és kedvezményeze�jeinek szóló térítésmentes
szolgáltatásról, vagy a jelenleg is futó lakossági napelempályázatról, illetve a közvetlen uniós forrásokról, amelyekben Társaságunk
a Nemze� Programok Igazgatósága révén lebonyolítói feladatokat
lát el.
A NEMZETKÖZI PROGRAMOK csempe ennek a területnek a részeit
mutatja be: a transznacionális, a határon átnyúló (CBC), az interregionális együ�működési programokon kívül látogatóink betekintést nyerhetnek az egyéb nemzetközi programokba is.

A három csempe ala� a honlap főoldalán új elemként egy ESEMÉNYNAPTÁR található, amelyben bal oldalon
az ado� napon kék pö�yel jelöljük, a
nemze�, zölddel pedig a nemzetközi
programokkal kapcsolatos eseményeket. Ha egy olyan napra ka�ntanak a
naptárban, amelyen esemény található, részletes információkat olvashatnak az ado� rendezvényről. Reméljük,
ennek a folyamatosan frissülő
eseménynaptárnak majd nagy hasznát
veszik a leendő pályázók a rövidesen
induló új programozási időszakban.
Végül, de nem utolsósorban, ami az
SZPI Hírlevelét ille�: egyrészt egyszerűsíte�ük a feliratkozás folyamatát,
amelyet a jobb felső sarokban indíthatnak el, másrészt a legfrissebb
számot mindig megtalálhatják a HÍREK
rovatra ka�ntva, illetve a főoldalon az
eseménynaptár ala� friss hírek közö�
is.
Bízunk benne, hogy legújabb fejlesztésünk elnyeri majd tetszésüket, és megkönnyí� az érdeklődők és a leendő
pályázók munkáját.
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Fotó: SZPI

TEMPLOMAINK HATÁRON INNEN ÉS TÚL
MŰEMLÉKVÉDELEM NYÍREGYHÁZÁN ÉS BEREGSZÁSZON
Sagrada Familia, Notre Dame, Mátyás-templom. Barcelona, Párizs és Budapest ikonikus építményei sokak szerint Európa legszebb templomai közé
tartoznak, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek a turisták körében.
Sokszor városokat és országhatárokat is hajlandóak az utazók átlépni, hogy
megcsodálhassák ezeket a kulturális és vallási műemlékeket. A Nyíregyházi
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség és a Beregszászi
Római Katolikus Egyházközség tagjai ennek nyomán felismerték, hogy
szépen karbantarto� templomaikkal nemcsak az egyházi közösséget bővíthe�k, hanem még turistákat is csábíthatnak a térségbe.
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Nemzetközi terület
A Nyíregyházi Turisztikai Nonproﬁt Kft.-vel és az
Ukrán-Magyar Regionális Fejlesztési Központtal kiegészülve, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program
2014-2020 támogatásával létrehozták az Egyházi kulturális örökség és turizmusfejlesztés Nyíregyházán és
Beregszászon elnevezésű projektet (röviden: RECREATE), amelynek célja a műemlék templomok turisz�kai
vonzerejének növelése. A RECREATE-ről Fejér Péter
projektmenedzserrel beszélge�ünk.
Külföldön járva sokszor elámulunk egy-egy katedrálist,
templomot, szentélyt látva, és gyakran elfeledkezünk
arról, hogy tőlünk karnyújtásnyira, akár a szomszéd
településen is fellelhetünk hasonló építésze� remekeket, ám azok közelségük mia� méltánytalanul kevesebb
ﬁgyelmet kapnak. „A templomok, mint a vallásgyakorlás épületei és színterei, tárgyi és eszmei örökségük
révén jelentős szerepet töltenek be Európa és a világ
kulturális életében. Az egyházi tevékenységek számos
esetben műemléktemplomokban, épületekben valósulnak meg, amelyek jelentős turisztikai vonzerővel rendelkeznek, ennek megfelelően napjainkban a turisztikai
jellegű fejlesztések hasonló fontossággal bírnak, mint
az állagmegóvó felújítások, infrastrukturális beruházások” – emelte ki a kegyhelyek megóvásának fontosságát Fejér Péter.
Az együ�működésben részt vevő szervezeteknek
nem volt tehát kérdés, hogy nekik is szerepet kell

vállalniuk az állagmegőrzésben, a helyi közösségek és a
jövő generáció érdekében egyaránt. „A projekt célkitűzése Magyarország és Ukrajna két meghatározó,
egyházi örökségként ránk maradt építészeti értékének
megóvása, valamint funkcionális, turisztikai fejlesztése.
Az élő közösségi térként is funkcionáló egyházi épületek
építészeti és örökségi értékeinek megőrzése, valamint
turisztikai fejlesztése segítséget nyújt az épületek mind
szélesebb körű használatában. A fentiek miatt volt
igazán örömteli, amikor találkoztunk a projekt alapját
képező pályázati felhívással, amely turisztikai célú
fejlesztéseket támogatott a határ menti régióban” –
mesélte a RECREATE születéséről a projektmenedzser.
Nem vállalkoztak könnyű feladatra a partnerek, hiszen
manapság már sokkal több kell szimplán a templom
épületén kívül ahhoz, hogy bevonzzák és lenyűgözzék a
látogatókat. Szerencsére az igény megvolt, hiszen a
koronavírus-járvány ideje ala� és azt követően, egyre
többen választo�ák célpontul a hazai vagy a határ
men� településeket. Így már csak a megfelelő kivitelezésen kelle� a partnereknek gondolkodniuk. „Nagy
igény mutatkozik a potenciális látogatók, turisták részéről a modern, látványos turisztikai attrakciók kialakítására, célunk tehát, hogy a projektben tervezett
tevékenységek révén ehhez az átfogó célkitűzéshez
járuljunk hozzá. A több és vonzóbb látnivalónak,
élménynek köszönhetően az érkező vendégek több időt
töltenek el nálunk, növelve ezzel a vendégéjszakák
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számát. A látványos turisztikai attrakciók, a folyamatos
fejlesztés pedig hozzájárulhat a visszatérő vendégkör
kialakításához is” – magyarázta Fejér Péter, miként
igyekeznek növelni a régió látogato�ságát.
A projekt középpontjában a nyíregyházi Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyház és a beregszászi Szent
Kereszt Felmagasztalása Templom állapotmegóvása és
fejlesztése áll. „A határ mindkét oldalán infrastrukturális fejlesztések valósultak meg az érintett templomokban. Nyíregyházán a plébánia felső szintjén létrehoztunk egy látógatóközpontot, amelyben rendezvények
szervezésére, misék online követésére van lehetőség. A
templomban mosdót, illetve a déli toronyban, kilátóközpontot alakítottunk ki. Ehhez megújultak a toronyban található lépcsők, illetve a teljes belső falfelület is.
Beregszászon kerékpártárolót létesítettünk, valamint
megvalósult a vízelvezető rendszer rekonstrukciója.
Jelenleg folyamatban van a templom tetőszerkezetének
felújítása, a rézlemezek cseréje. Ezt a tevékenységet
azonban jelenleg hátráltatja az időközben kitört
orosz-ukrán háború. Jelenleg is tart a nyíregyházi templom orgonájának modernizálása. A fentieken túl Templomtúra néven egy webalapú applikációt hoztunk létre,
a Nyíregyháza és Beregszász közötti útvonal látnivalóiról, ami már jelenleg is nagy sikernek örvend. Rövidﬁlm
készült, aminek segítségével marketingkampányt
kívánunk megvalósítani, hogy még jobban megismerjék városunkat és a projekt általi fejlesztéseket. Televíziós és rádiós megjelenések is történtek, illetve a

templomban megvalósult fejlesztésekről szóló ﬁlm is
elkészült, amelyet a helyi televíziócsatorna tűz műsorára” – számolt be az eddigi eredményekről a projektmenedzser.
Bár a RECREATE nem zárult még le, sikeressége már
most szemmel látható. „A projekt eredményei nagy
népszerűségnek örvendenek, a leglátványosabb sikert
Nyíregyházán a déli toronyban kialakított kilátóközpont
aratta. Rengeteg látogató érkezik, a helyi lakosok közül
és az ország minden tájáról egyaránt. A torony kilencvenhárom lépcsőjén sétálhatnak fel a látogatók és
innen gyönyörködhetnek Nyíregyháza és a Kossuth tér
látképében a torony négy oldalán található üvegablakokon keresztül” – emelte ki Fejér Péter a legnépszerűbb látnivalókat. Hozzáte�e: „Az eddig megvalósított
fejlesztések tehát pozitív fogadtatásra találtak, hasonló
lelkesedésre számítunk az előttünk álló időszakban
megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatban is. A
VR-szemüveges attrakció megvalósítása már a célegyenesben van, ahogyan az érintőképernyős információs
oszlop beállítása is. Mai modern korunkban elengedhetetlen, hogy a műemlékvédelmi oltalom alatt álló kulturális örökség részét képező épületek, turisztikai látványosságok, modern, felhasználóbarát, interaktív funkciókkal gazdagodjanak. Hasonlóan nagy siker volt az
Óbudai Danubia Zenekar 2022. június 20-i templomi
koncertje, amely felejthetetlen kulturális élményt
szolgáltatott a látogatóknak.”
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Nemzetközi terület
A projekt idén májusban zárult volna, ám külső tényezők mia� a projektpartnerek kénytelenek voltak meghosszabbítani, hogy az összes fejlesztést meg tudják
valósítani. „Az egyik legnagyobb kihívás a projekt során
a koronavírus-járvány volt, mivel több személyes jelenlétet igénylő, tervezett tevékenységről kellett lemondanunk a korlátozások következtében. Azonban ennél
sokkal nehezebb és kilátástalanabb helyzetet eredményezett az orosz-ukrán háború kitörése, amely következtében nehézségekbe ütközik az ukrán partnerek
tevékenységeinek végrehajtása, a beregszászi templom
tetőszerkezetének rekonstrukciója. Ennek ellenére
partnereink dolgoznak, optimistán tekintenek a jövőbe,
és igyekeznek a lehetőségekhez mérten megvalósítani
a betervezett tevékenységeket” – mesélt az idő közben
felmerült gondokról a projektmenedzser.
A problémák leküzdésében a partnerek egymást
segí�k, akiknek még a közben felmerült nehéz helyzetekben is sikerül áthidalniuk a távolságot. „Kiváló
személyes kapcsolatok alakultak ki a projektmegvalósítás során, illetve már azt megelőzően is. Aktív, kölcsönös segítségnyújtáson alapuló az együttműködés a
négy partnerszervezet között. A koronavírus-járvány és
a jelenleg zajló háború miatt személyes találkozókra

alig-alig volt és van lehetőség, azonban rendszeres
online meetingeken keresztül igyekszünk a projekt
olajozott megvalósítását biztosítani” – mesélt Fejér
Péter az együ�működésről.
Egy nehézségekkel teli időszakban még inkább felértékelődik a templomok szerepe az egyházközösség tagjainak és kívülállóknak egyaránt. Egyeseknek a vallási
áhitat, másoknak a kulturális értékek, vagy az építésze�
remekek hozhatnak megnyugvást. A templomtoronyból letekintve úgy érezhetjük, eltávolodunk a város
zajától, a magasból csak apró hangyának tűnő emberek
sokaságától, és valamiféle belső béke telepszik ránk. A
RECREATE projekt új perspek�vába helyezi a templomokat, amelyek immár nemcsak a híveknek, hanem a
látogatóknak is élményt kínálnak, vallási hovatartozásuktól függetlenül.
Fotók: RECREATE
h�p://recreate.dnyem.hu/
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