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FOLYAMATOS A JELENTKEZÉS LOMTALANÍTÁSRA
A 2020-tól érvényben lévõ szabály szerint az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-

dási Nonprofit Kft. a lomtalanítást most már csakis „házhoz menõ lomtalanítás”
keretében végzi el Nyíregyházán. Az erre történõ bejelentkezés február elsején el-
indult és egészen március 31-ig tart. Lomtalanítási idõpontot a naptárban – lila szín-
nel – jelölt lomtalanításra való bejelentkezés idõszakában, legalább egy héttel a
kiválasztott idõpont elõtt lehet igényelni az alábbi elérhetõségek egyikén: www.eak-
hulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevõkód megadását kö-
vetõen a településnél megjelölt idõpontokra regisztrálva; e-mailben: lomtalani-
tas@eakhulladek.hu címen; telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentõ
telefonos ügyfélvonalán: +36-42/508-369/3 menüpont.

MEGHOSSZABBÍTJÁK A PARKOLÓBÉRLETEK ÉRVÉNYESSÉGÉT
A kormány a koronavírus-világjárvány miatt kihirde-

tett veszélyhelyzetben elõbb tavaly áprilisban, majd no-
vember 4-tõl elrendelte a közterületi fizetõparkolók hasz-
nálatának díjmentességét az ország egész területén. Azért,
hogy a megadott idõszakban érvényes parkolóbérlettel
rendelkezõket ne érje veszteség, Nyíregyházán dr. Ko-
vács Ferenc polgármester határozatot hozott a kihaszná-
latlanná vált parkolóbérletek érvényességének meg-
hosszabbításáról.

Mint ismert, tavaly áprilistól június végéig, majd no-
vember 4-tõl egyelõre visszavonásig ingyenes a parkolás
az ország egész területén. Mindez azonban hátrányosan
érintette azokat, akik még a veszélyhelyzet kihirdetése elõtt
megváltották parkolóbérletüket. Azért, hogy õket ne érje
veszteség, a polgármester utasította a NYÍRVV Nonprofit
Kft.-t, hogy hosszabbítsák meg azok bérletét, akik  2020.
április 6. és június 30.  között, valamint a  2020. novem-

ber 4-tõl az ingyenes parkolásra vonatkozó szabályok
hatályon kívül helyezésének napjáig érvényes parkoló-
bérlettel rendelkeztek, illetve rendelkeznek.

ANNYI NAPPAL, AMENNYI ELVESZETT

Dr. Kása Brigitta  aljegyzõ, a nyíregyházi operatív mun-
kacsoport vezetõje kiemelte, a meghosszabbítás idõtarta-
mának meg kell egyeznie a díjmentesség miatt kiesõ idõ-
szakkal, tehát annyi nappal hosszabbítható meg a parko-
lóbérlet, ahány nap „elveszett” az ingyenes parkolási idõ-
szakban.

– A hosszabbítás, az idõközben lejárt bérletek eseté-
ben a veszélyhelyzet visszavonását követõ naptól lesz
érvényesíthetõ. Azon bérletek esetében, melyek érvé-
nyességi ideje a veszélyhelyzet megszûnése után jár le,
az eredeti érvényességi idõhöz adják hozzá az ingyenes
parkolással érintett napok számát – hangsúlyozta.

A pandémia miatt bár a nagyobb farsangi mulatságok, bálok elmaradnak idén,
szûkebb keretek között azért megtartják az óvodákban, iskolákban. A gyerekeknek
nem kellett lemondaniuk a jelmezekrõl a Túróczy Zoltán  Evangélikus  Óvoda és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû  Általános Iskolában sem, képünk a 3/a osztály
egyik ilyen pillanatát örökíti meg.

A veszélyhelyzet megszûntével a NYÍRVV Nonprofit Kft.
minden érintett parkolóbérlet-tulajdonost tájékoztatni

fog a szükséges teendõkrõl. Fontos tudni azonban, hogy
a hosszabbítás csak a zónás bérletekre vonatkozik, a

kedvezményes, speciális bérletekre nem.
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CANTEMUS
HANGVERSENY

Online közvetít hangversenyt a Nyíregyházi Can-
temus Kórus a Magyarok Nagyasszonya-társszékes-
egyházból. A világszerte ismert és elismert énekkar
is az internetes térbe költözött a pandémiás helyzet
miatt.

Az ingyenes hangverseny március 6-án, szomba-
ton este 18 órától lesz elérhetõ az egyik legnagyobb
zenemegosztó platformon a Cantemus csatornáján.
A közvetítés különlegessége, hogy 360 fokos kame-
rával rögzítik, így bár mindenki a saját otthonából,
de mégis speciális Cantemus élményt kaphat.

A RENESZÁNSZKOR HANGZÁSVILÁGÁVAL

– A koncert mûsora a Cantemus Vegyeskar most
készülõ CD kiadványának a darabjait fogja tartal-
mazni, melynek címe Fresco és a reneszánsz kor leg-
nagyobb mestereinek csodálatos audioképeit vetíti
elénk, mintegy megfestve ezt az akusztikus környe-
zetet a reneszánsz kor hangzásvilágával. Palestrina,
Gesualdo, Gabrieli, Tomkins, Byrd vagy Lassus mo-
tettái méltán kapnak helyet ebben a közegben – emel-
te ki Szabó Soma karnagy.

ONLINE ÁLL A BÁL!
A nyíregyházi táncegyüttesek – a Tánctanoda, a Nyír-

ség UP, az Igrice Néptáncegyüttes, a Szabolcs Néptánc-
együttes és a Nyírség Táncegyüttes – február 14-én 17
órától, farsang farka elsõ napján online bált tartanak,
amelyen a telet búcsúztatják és a tavaszt köszöntik majd
közösen, éppúgy, ahogy elõdeink tették farsangnak ha-
vában, sok-sok évvel ezelõtt. Az eseményt (részben) élõ-
ben, online közvetítik, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Néptánc Egyesület Facebook-oldalán bárki megtekinthe-
ti – tájékoztatta szerkesztõségünket Demarcsek György
produkciós vezetõ.

A vízkereszttõl a húsvét elõtti nagyböjt kezdetéig tartó
idõszak, a farsang a mulatozás idõszaka. Ez volt a párvá-
lasztási és egyben az esküvõi szezon is, mivel a húsvéti
böjt idején már tilos volt táncolni és esküvõt tartani. Far-
sangkor a falvakban bálokat tartottak, s a farsang ünnepé-
hez kötõdik Magyarországon a népi színjátszás kialakulá-
sa is. A különféle maszkos alakoskodásokból nõttek ki a
dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat szemé-
lyesítettek meg. Már a XVI. századtól vannak adatok az
egyik legnépszerûbb alakoskodó játékról, az úgynevezett
Cibere vajda – Konc király párviadaláról. Ilyen és ehhez
hasonló komoly és ünnepélyes szokások, vidám, humo-
ros játékok és táncok elevenednek meg az elõre felvett és
élõben közvetített mûsorelemeket egyaránt tartalmazó
online táncjátékban, amely a nyíregyházi táncegyüttesek
példás összefogásával valósul meg a  Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Néptánc Egyesület gondozásában február
14-én 17 órától.

A mûsor részei:  házszentelés; háromkirály-járás;
kánai menyegzõ felolvasása;  ráolvasások; idõjárás-
jóslások; balázsolás; falufeljáró menet;  kiszebábége-
tés; farsangi bál  (benne: medvés; bõgõtemetés; asz-
szonyfarsang; Bökönyi táncok; Tiszamogyorósi tán-
cok;  Szatmári táncok).

A zenét a Szikes Zenekar szolgáltatja majd. A tervek
szerint a késõbbiekben a Nyíregyházi Televízióban is lát-
ható lesz a produkció.

REJTÉLYES ESETEK A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN!
FILMET FORGAT A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

Különleges lehetõséghez jutott a Móricz Zsigmond
Színház társulata a Nemzeti Filmintézet támogatásával
Nyíregyházán: tévéfilm forgatására készülnek. Errõl az
izgalmas feladatról mesélt Horváth Illés, a színház mû-
vészeti vezetõje.

– A Nemzeti Filmintézet meghirdetett egy pályázatot.
Hivatásos filmgyártó cégek indulhattak egy általuk válasz-
tott színházzal együttmûködésben. Egy cég megkeresett
minket, beadott pályázatunk pedig pozitív elbírálásban
részesült, így a filmintézet teljes körû finanszírozásában
egy nagyon izgalmas játékfilm készülhet Nyíregyházán –
kezdte a beszélgetést a mûvészeti vezetõ.

– Hogyan jött a film alapötlete?
– Mindenképpen eredeti

történetet szerettünk volna.
Ha már ilyen lehetõség adó-
dik, személy szerint köteles-
ségemnek éreztem, hogy a
lehetõ legkreatívabban éljünk
vele. Együttmûködõ partne-
rünk, a Blue Duck Arts Kft.
producerei, akik már több
mozifilm létrehozásával is
büszkélkedhetnek, maximá-
lisan egyetértettek velem.
Két, filmkészítésben már jár-
tas, tehetséges fiatalembert
bíztak meg a forgatókönyv megírásával: Belsõ Marcellt és
Csihar Ariont. Marcellrõl tudtam, hogy igazi amerikai szu-
perprodukciókban is dolgozott már, testközelbõl láthatta,
hogyan csinálják ezt a nagyok, így rendkívül izgatott let-
tem az elõttünk álló közös munka gondolatától. Nem is
kellett csalódnom; a fiúk egy nagyon izgalmas, titokzatos,
misztikus krimit írtak, ami egyáltalán nem szokványos a
magyar filmiparban. Biztos vagyok benne, hogy különle-
ges és megjegyezhetõ film lesz.

– Figyelemreméltó vállalkozás, hogy a nemzetközi
streamszolgáltatókon nagy népszerûségnek örvendõ kri-
mit, thrillert választottátok mûfajnak.

– A mûfaj mindig is nagy népszerûségnek örvendett.

Az emberek szeretnek izgulni egy filmen. Megpróbálják
kitalálni, ki a gyilkos, hogy kapják el, ki gyanús, ki nem
gyanús, kíváncsiak a rejtélyek megoldásaira. Kicsit bor-
zongni is jó, aggódni a fõhõsökért. Ezek nagyon élvezetes
dolgok filmnézés közben. Ezért is szeretjük a filmeket. És
valóban, az, hogy akár az HBO, akár a Netflix mennyi
pénzt invesztál saját gyártású filmekre ebben a mûfajban,
jelzi, hogy igen, ez most a legnépszerûbb a tévénézõk
körében. Természetesen mi is népszerû filmet szeretnénk
készíteni, ami amellett, hogy jó, sok nézõt hozhat lázba.
Emellett rangos filmfesztiválokra is neveznénk majd, hát-
ha hoz valami díjat a konyhára.

– Milyen szerepe van a történetben Nyíregyháza váro-
sának?

– Biztos különös élmény lesz Nyíregyháza lakóinak fel-
ismerni saját városuk helyszíneit egy ilyen jellegû játék-
filmben. Annyit elárulhatok, hogy az események egyik forr-
pontja az állatpark. Itt kezdõdnek a rejtélyes esetek. Nagy-
szerû helyszín, és az állatpark dolgozói, vezetése is rend-
kívüli segítséget nyújtanak nekünk. Ezúton is köszönöm
nekik! Nagy élmény betekintést nyerni az állatpark életé-
be, most értettem meg igazán, milyen magas színvonalú
munka folyik ott, és milyen sikeresen mûködnek orszá-
gos, sõt nemzetközi szinten. Óriási teljesítmény, nagyon

büszke lehet rá Nyíregyháza! Természetesen a város más
eklatáns helyszínei is megjelennek majd a filmen.

– Ha jól tudom, a színház sok mûvésze szerepet kap a
filmben. Erre külön figyeltetek a forgatókönyv-fejlesztés
során?

– Igen, célom volt, hogy a színház valamennyi mûvé-
sze valamilyen módon bekerüljön, hogy ez egy közös al-
kotás legyen, közös élményünk, senki ne maradjon ki be-
lõle. Ez sok embert jelent, nem volt könnyû feladat meg-
teremteni rá a lehetõséget, de fontosnak éreztem. Így a
társulat, akik 2021-ben a Móricz Zsigmond Színházat je-
lentették, megmarad az utókornak.

– Hogy áll a film elõkészítése? Mikor láthatják a kész
filmet a nyíregyházi nézõk?

– Jelenleg rendezõtársammal, Odegnál Róberttel és
operatõrünkkel, Kiss Gravi Andrással dolgozunk az elõ-
készületeken, de tartottunk már úgynevezett technikai te-
repszemlét is a helyszíneken a stáb vezetõivel. Nagyon
komoly filmes szakembereket sikerült szerzõdtetni a pro-
jekthez, így minden reményem meglehet, hogy nagysza-
bású, látványos filmalkotás születik majd Nyíregyházán.

ÖTSZÖRÖS KITÜNTETÉS

A Móricz Zsigmond Szín-
ház által a  Magyar Marketing
Szövetség 2020-as  Marketing
Diamond Awardsra benyújtott
5 pályázatának mindegyike
marketinggyémánt elismerés-
ben részesült. A gyémántokon
kívül a pályamunkájuk  elis-

meréseként a Lounge különdíját is elnyerték. A szín-
ház egyébként már az elõzõ évben is öt Marketing
Gyémánt díjban részesült, illetve „Az év marke-
tingaktív vállalkozása 2019” címet is elnyerte. Itt ér-
demes ismét felidézni, hogy 2020 szeptemberében
– Szegedet és Debrecent megelõzve – 19 városmar-
keting díjjal és egy fõdíjjal pedig az Év Marketing
Fõvárosa lett Nyíregyháza.

Horváth Illés
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H I R D E T M É N Y
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(véleményezési szakasz)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megindította a 117/2005.(V.4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított tele-
pülésszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelettel jóváha-
gyott szabályozási tervének módosítását MÓDOSÍTÁSOK V. – Nagykörút befejezõ szaka-
szára tárgyalásos eljárásban a FÕÉP/457/2021. ügyiratszámon.

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-
védelmi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben fog-
laltakat figyelembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint a munkaközi tájékoztatás la-
kossági fóruma elektronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében a munkaközi
tájékoztató szakasz dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2021. február 12-én megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.

A véleményezés módja: a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partne-
rek és a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a munkaközi tájékoztató
szakasz eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partne-
ri adatlap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról
az „RT módosítás V./2021.” alatt letölthetõ, a letöltést követõen elektronikusan kitölthetõ.
A kitöltött partneri adatlapot az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelem-
be 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: 2021. március 1.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi ar-
culati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/
2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján tesszük közzé.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ÉTELOSZTÁS A RÁSZORULÓKNAK:
600 CSALÁDNAK SEGÍTENEK

Kétezer kilogramm kacsát és több mint
700 ajándékcsomagot osztanak ki a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont ügyfelei között. A húst a Human-
Net Alapítvánnyal együttmûködve, a
Magyar Élelmiszerbank támogatásával
biztosítják, az ajándékcsomagokat pedig
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata finanszírozza. A központ ez-
zel az akcióval csaknem hatszáz család-
nak tud segíteni.

Folyamatosan érkeztek a Nyíregyházi
Család- és Gyermekjóléti Központ autóihoz
a Huszártelepen élõk, szerda délelõtt ott
kezdõdött az intézmény ételosztása. A hát-
rányos és halmozottan hátrányos helyzetû
családoknak nagy segítség az ajándékcso-

mag, mindenki kapott kacsát, valamint egy
másik doboz élelmiszert is. Az ételosztás
mellé állt az önkormányzat is, az át nem
vett karácsonyi csomagokat felajánlották a
rászoruló családok részére.

Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregy-
házi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetõje elmondta, együttmû-
ködve a Human-Net Alapítvánnyal, a Ma-
gyar Élelmiszerbank támogatásával közel
kettõezer kilogramm tisztított kacsát osz-
tanak ki, elsõsorban a látókörükben élõ
hátrányos helyzetû és halmozottan hát-
rányos helyzetû ügyfeleiknek. Az osztást
szerdán kezdték a Huszár lakótelepen,
majd az Északi, illetve a Déli Telephelyü-
kön folytatták.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÚJRA VÉGEZNEK EGYNAPOS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOKAT

Müller Cecília országos tiszti fõorvos az operatív törzs
sajtótájékoztatóján múlt hét szerdán bejelentette, hogy
az emberi erõforrások minisztere, Kásler Miklós a kedve-
zõ járványügyi helyzetre való tekintettel ismét engedé-
lyezte az egynapos ellátások visszavezetését az egészség-
ügyi rendszerbe. A témában megkerestük a Jósa András
Oktatókórházat. Mint kiderült, az elsõ ilyen mûtéteket a
február 22-ével kezdõdõ héten végzik el Nyíregyházán.

Dr. Kásler Miklós egyedi miniszteri utasítása alapján a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház két tagkórházában, a Jósa András Oktatókórház-
ban és a Mátészalkai Kórházban is megkezdték az egynapos
sebészeti beavatkozások elindításának újraszervezését.

Ebben érintett a szülészet-nõgyógyászat, a szemészet,
a traumatológia, az ortopédia, a sebészet, az urológia,
és bizonyos gasztroenterológiai, valamint kardiológiai be-
avatkozások. A fertõzésveszély miatt különösen veszé-
lyes   területeken – a fül-orr-gégészeti és szájsebészeti
szakmák esetében – a miniszteri utasítás azonban nem
engedélyezi az egynapos ellátások beindítását.

JOGSZABÁLY RENDELKEZIK RÓLA
Dr. Francz Mónika mb. orvosigazgató, telephelyi or-

vosigazgató-helyettes kiemelte, külön jogszabály rendel-
kezik arról, milyen beavatkozások végezhetõk el egyna-

pos ellátásként, de azok közül is csak azon esetek, ahol a
jogszabályi feltételek a betegek részérõl is adottak. Tehát
a beteg általános egészségi állapota lehetõvé teszi a be-
avatkozást, megoldható, hogy a beavatkozás után a
beteg – panasz esetén – rövid idõn belül bejusson a kór-
házba. A szakmákkal történt egyeztetések kapcsán az elsõ
ilyen mûtétekre február 22-ével kezdõdõ héten kerülhet sor.

ELÕJEGYZÉS ALAPJÁN
– Az egynapos sebészeti ellátásban is szigorúan a jár-

ványhelyzet alatt érvényben lévõ szabályok szerint kell a

betegellátás biztonságát garantálnunk – folytatta a tájé-
koztatást. – A beavatkozás elõtt így 72 órán belül levett,
negatív eredményû PCR teszt szükséges, a beavatkozás
napján pedig antigén gyorstesztet végeznek el. Ezek a vizs-
gálatok a koronavírus betegségen átesettek, illetve oltás-
sal már rendelkezõ betegek esetében is kötelezõek.

Mint megtudtuk, az egynapos sebészeti beavatkozáso-
kat elõjegyzés alapján végzik, figyelembe véve a járvány-
helyzet miatt kialakult szakember-kapacitásaikat.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FEBRUÁR 22-EI HÉTTÕL LESZNEK ILYEN MÛTÉTEK A KÓRHÁZBAN
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ÚJABB ZÖLD LÉPÉSEK: ENERGETIKAI PROGRAMOK
A SIKERES EU-FORRÁS FELHASZNÁLÁSOK RÉVÉN JUTOTTUNK TOVÁBBI LEHETÕSÉGEKHEZ

Dr. Kovács Ferenc polgármester jelentette be hivata-
los Facebook-oldalán, hogy a városvezetés zöld stratégi-
ájának részeként a Bessenyei tér 3–4. szám alatti bérla-
kások, valamint a Csaló közi Nyugdíjasház energetikai
korszerûsítése márciusban indulhat – itt az önkormány-
zat a nyugdíjasoknak biztosít lakhatást. A két, sokakat
érintõ helyszín mellett, ahol a komfortért és energiameg-
takarításért zajlanak a munkálatok, van egy harmadik is
a projektben: a Continental Arénára napelemek kerülnek
a tudatosság jegyében.

Egy õszi közgyûlésen elhangzott, az önkormányzat si-
keresen és eredményesen használta fel az EU-ból érkezõ
forrásokat, ezért számunkra lehetõség nyílt újabb több mint
2 milliárd forint megpályázására még az elõzõ, 2020-ig
tartó uniós pénzügyi ciklus terhére, természetesen 100
százalékos támogatással. Ezek egy része hamarosan a
megvalósulás fázisába lép, a városvezetés zöld stratégiá-
ját erõsítendõ.

BESSENYEI TÉRI BÉRLAKÁSOK

Az önkormányzat 275 millió forint, vissza nem téríten-
dõ EU-támogatásból valósítja meg a Bessenyei tér 3–4.
szám alatti ingatlan energetikai korszerûsítését, amely ön-
kormányzati bérlakásoknak ad helyet. A beruházás elsõd-
leges célja az energiára fordítandó költségek jelentõs csök-
kentése, a külsõ homlokzat és a tetõfödém szigetelésével,

továbbá a nyílászárók cseréje által. Márciusban indul a
munka, a kivitelezés hét hónapot vehet igénybe.

CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ

Egy másik, szintén önkormányzati (247 millió forintos,
ugyancsak TOP-os) projekt egyik eleme a Csaló közi Nyug-
díjasház felújítása. A várható eredmény szintén az
energiamegtakarítás, és az ezzel kapcsolatos költségek
mérséklése. A Csaló köz 11-13-15. szám alatt az önkor-
mányzat nyugdíjasoknak biztosít lakhatást. Az ingatlanon
a homlokzati nyílászárók cseréje mellett a homlokzati fa-

lak hõszigetelését, valamint a lapos tetõk hõ- és vízszige-
telését is elvégzik, a tavasz elején kezdve, nagyjából fél
év alatt.

NAPELEM AZ ARÉNÁRA

A nemrégiben felújított Continental Aréna – mely szá-
mos sport- és egyéb rendezvény helyszínéül szolgál – szin-
tén részesül az energetikai fejlesztésbõl. Ennek során mint-
egy 49,9 kW összteljesítményû napelemes rendszert tele-
pítenek, s akár tavasszal el is készülhetnek vele.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A szépülõ Kulturális Negyedben modernizálódik
az önkormányzati bérlakások háza

A szépülõ Kulturális Negyedben modernizálódik
az önkormányzati bérlakások háza
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A MAGYAR VÁLOGATOTT LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSA
LETT A NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULT KÉZILABDÁZÓ

Két héttel ezelõtt véget ért a férfi kézilabda-világbaj-
nokság Egyiptomban, ahol a magyar válogatott elérte tör-
ténetének harmadik legjobb vb-eredményét és az ötödik
helyen végzett. A legek persze ezzel nem érnek véget: a
csapat legjobb vb-gólszerzõje (31 góllal) Máthé Dominik
lett, aki ráadásul Nyíregyházán született, itt kezdte pálya-
futását, most pedig a válogatott csodafegyvereként, a ha-
zai kézilabdázás egyik legtehetségesebbjeként emlegetik.

A kétszeres Bajnokok Ligája-gyõztes magyar válogatott
kézilabdázó, jobbátlövõ – akit ráadásul Magyarországon
négyszer választottak az év kézilabdázójának – Nagy László
után Máthé Dominik lehet a jövõ reménysége. A fiatal, 21
éves, nyíregyházi születésû játékos 18 évesen már a ma-
gyar élvonalban játszott. Rendszeresen tagja volt a korosz-
tályos válogatottnak, a magyar felnõtt válogatottban pedig
2019 januárjában mutatkozott be, az akkori vb-n a csapat
egyik felfedezettje lett – hat gólt lõtt és három gólpasszt
adott –, csakúgy, mint az idei vb-n, azonban ezúttal már 31
gólt lõtt az ellenfél hálójába. A 2020–2021-es idénytõl a
norvég Elverum Handball csapatában játszik, de a magyar
válogatott tagjaként láthatjuk majd többek között a 2022-
es férfi kézilabda Európa-bajnokságon is, amit Magyaror-
szág és Szlovákia közösen rendez meg. A fiatal tehetséggel
az egyiptomi világbajnokság után beszélgettünk.

„A MAXIMUMOT AKARTAM”

– Nyíregyházán születtem, itt kezdtem el játszani, de
aztán nagyon korán elkerültem Budapestre (a PLER-Bu-
dapest nevû csapathoz), 13 és fél évesen, mert olyan edzõt
kerestem, aki kihozza belõlem a maximumot. A felnõtt-
csapat másodedzõje Kárpáti Krisztián volt, aki késõbb Ba-
latonfüredre igazolt és mivel megtetszett neki a játékom,
kérte, hogy menjek vele, így aztán én is odaigazoltam.
Sokat köszönhetek neki, minden egyes nap valami pluszt
akart mutatni – emlékezett vissza Dominik.

Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen 17 éve-
sen már felnõttcsapatban játszott, 19 éves kora óta pedig

a magyar válogatott tagja és a norvég Elverum Handball
játékosa.

„GYORSASÁGBAN ÉS ERÕNLÉT TERÉN IS
FEJLÕDTEM”

– 2019-ben voltam elõször válogatott játékos a világ-
bajnokságon, ott figyeltek fel rám, követték a játékomat és
így kaptam megkeresést, hogy igazoljak a norvég csapat-
hoz – folytatta. – Az Európa-bajnokság elõtt alá is írtam a
szerzõdést, amit azóta sem bántam meg. Itt más az erõn-
léti felépítés, az, hogy hogyan edzünk, hogy és mikor ka-
punk pihenõt. Tényleg mindenre odafigyelnek ahhoz, hogy

ÚJ, MODERN
KÉZIPÁLYÁK

– A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Torna-
terem Felújítási Programja keretében sikeresen pályá-
zott önkormányzatunk, így újabb iskolai tornatermek
és sportpályák újulhatnak meg. Az Arany János Gim-
názium és a Vasvári Pál Gimnázium udvarán 20x40
méteres, mûanyag borítású szabadtéri kézilabdapályák
születnek, a fotó az utóbbi helyen készült. A munká-
latok már meg is kezdõdtek és kedvezõ idõjárás ese-
tén kora tavasszal be is fejezõdhetnek. A két beruhá-

KÉSZÜLNEK AZ ÚJ KONDIPARKOK

Rozsrétszõlõn elkészült – a mûszaki átadás még várat
magára –, a Kertvárosban és a Stadion utcán pedig folya-
matban van a kondiparkok kialakítása. A Nemzeti Sza-
badidõs – Egészség és Sportpark Programban közel 210
millió forintos, 100 százalékos támogatást nyert Nyíregy-
háza MJV Önkormányzata, amelybõl összesen kilenc új
sportpark épül a városban.

Rozsrétszõlõn a 15 elembõl álló, 150 négyzetméter alap-
területû szabadtéri kondipark a városrész szabadidõs köz-
pontjában, a sportpálya, a játszótér és az iskola szomszéd-
ságában kapott helyet. Vassné Harman Gyöngyi önkor-
mányzati képviselõ kiemelte, ezzel egy régi vágy telje-
sült, hiszen az itt élõk már nagyon régóta szerettek volna
egy ilyet. Abban pedig csak bízni tudnak, hogy az idõjá-
rás is hamarosan jobbra fordul, s kicsik és nagyok egy-
aránt birtokba vehetik majd.

– A meglévõ 18 kondiparkhoz tavaly elkészült 4, plusz
idén még további 5 épül meg. A rozsrétszõlõi már csak az
engedélyekre vár, az Óvoda és a Stadion utcaira pedig a
tervek szerint a napokban elkezdik telepíteni az eszközö-
ket – tette hozzá Hornyák Enikõ sportreferens.

FUTÓKÖR IS LÉTESÜL

A sóstóit és a Bessenyei térit követõen elkészült az új
1,5 kilométeres rekortán a Bujtosi Városligetben, ezt kö-
vetõen pedig az új sportparkok mellett két új 200 méte-
res futókör is létesül Nyírszõlõsön és a Malomkertben,
melyek munkálatai szintén megkezdõdtek február máso-
dik hetében. A sportparkok 100, a futókörök 50 százalé-
kos támogatás mellett épülnek meg. A beruházás költsége
pedig összesen közel bruttó 210 millió forint.

(Szerzõ: Fehér Attila)

zás 94,3 millió forintba kerül. Ezzel újabb, fontos lépé-
seket teszünk abban az évekkel ezelõtt elkezdett prog-
ramunkban, melynek részeként a biztonságos sporto-
lás feltételeit teremtjük meg gyermekeinknek, az egész-
ségmegõrzés jegyében – jelentette be dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere a közösségi oldalán.

minél jobb formánkat tudjuk hozni. Általában heti 2
meccsünk van, valamint heti 3 erõnléti és 3-4 labdás edzé-
sünk. Mióta itt vagyok, fejlõdött a gyorsaságom, izmosabb
lettem és úgy érzem, hogy magabiztosabban is játszok.

ÚJABB ÉS ÚJABB LÉPCSÕFOKOKAT
MÁSZIK MEG

– A szüleimmel írtunk egy listát arról, hogy mik a
céljaim és arra törekszem, hogy mindig egy lépcsõfo-
kot feljebb tudjak lépni. A jelenlegi szezonon kívül itt
leszek még 1 évet az Elverumnál, aztán szeretnék még
egy nagyobb lépcsõfokot meglépni. Nem tudom, hogy
melyik csapat jelentkezik be értem, de azt szeretném,
hogy akarjanak engem, ne pedig csak odarakjanak.

„NAGY LACI NYOMDOKAIBA
SZERETNÉK LÉPNI”

Dominik a koronavírus-járvány miatt hatósági házi ka-
ranténba került Norvégiában, miután visszatért klubcsa-
patához a magyar válogatottól.

– A csapat nagyon összeállt, sok fiatal játékosunk volt,
és persze olyanok is, akik a tapasztalatot, a rutint hozták.
Energiát adtak nekünk és mi ezt viszonoztuk is. A világ-
bajnokság alatt a legtöbb meccset a védekezésünkkel nyer-
tük meg, abból tudtunk gólokat lõni, de taktikailag is na-
gyon összeállt a csapat, támadásban és védekezésben is
voltak jó dolgaink. Ami nehézséget jelentett, hogy nem
lehettek nézõk, pedig biztos jöttek volna, Magyarország-
ról is. Én elégedett vagyok az ötödik hellyel – bár szerin-
tem nem sokon múlt, hogy ott legyünk a legjobb négyben
–, hiszen 21 évesen kevesen mondhatják el, hogy a csa-
pattal ilyen eredményt értek el. Szeretném ezt az utat foly-
tatni, és Nagy Laci nyomdokaiba lépni, azt a karriert be-
futni, amit õ. Szerinte jó úton járok, én pedig bízom ben-
ne, hogy a hazai Európa-bajnokságon is ezt a teljesítményt
tudom majd nyújtani.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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A HÁRS VENDÉGLÕBÕL RENDÕRSÉG,
MAJD KOLLÉGIUM

A Hárs vendéglõt Krúdy Gyula írásaiban gyakran
„Hársfának” nevezte. Az õ soraival búcsúzunk attól a
helytõl, „ahol kimondhatatlanul jó volt a zónapörkölt
délelõtt, és a sör olyan sárga, mint az aranypénzû nyár-
fa levele”. Az egykor szép napokat látott szállodát, ven-
déglõt, kávéházat és korcsmát utolsó bérlõje, Herskovits
Márton kínálta minden berendezésével megvételre
1904-ben. Az épületet végül a város vásárolta meg és a
közbiztonság szolgálatába állította 1919-ben.

A rendõrség városunkban is a helyi hatóság rendfenn-
tartó alakulataként mûködött 1919-ig. A városháza épü-
letében biztosítottak számukra helyet, ami sokszor elég
szûkösnek bizonyult. 1916 májusában Kiss Sándort ne-
vezték ki a város fõkapitányává, aki nagyon sokat tett
azért, hogy a háborús, majd a forradalmi idõkben a he-
lyi rendvédelem biztosított legyen. Õ szervezte meg
1917-ben a katonai rendõrséget is, amelynek laktanyá-
ul a városházán az ipartestület egykori tanácstermét ala-
kították át, az udvaron pedig konyhát állítottak fel. E
katonai rendõrök látták el ezután az utcai õrszolgálatot.
Szintén az õ javaslatára, 1918 õszén 120 fõre emelték a
rendõrség létszámát. A kommün ideje alatt elvették tõle
a rendõrség vezetését, de utána visszakapta azt.

Ismét õ szervezte újjá a rendõrséget, amelynek lét-
számát emelték, a detektív osztályát kibõvítették és a
tisztviselõk számát is növelték. Az egykori Hárs ven-

déglõ épületét alakították át laktanyává, irodává, bör-
tönné és 1919 nyarán a városházáról ide tették át szék-
helyüket. Innen látták el a közbiztonságot egészen 1927-
ig, amikor átköltöztek a ma is álló Bujtos utcai rendõr-
palotába. 1928-tól tíz éven át a jegyzõtanfolyam céljai-
ra vették igénybe az épületet, majd a háború végéig
különbözõ városi hivatal mûködött benne. 1947 õszén
a Benczúr Gyula népi kollégium tanulói vették birto-
kukba és lakták be 1986-ig. Ekkor a kollégisták új helyet
kaptak, a sokat látott régi épületet pedig 1987-ben le-
bontották. Helyén épült fel Lengyel István tervei alap-
ján a Hungária Biztosító székháza, amely 1991-ben Ybl-
díjat kapott.

Fotó: Hudivók Róbert


