
ÓRAÁTÁLLÍTÁS – KEZDÕDIK A NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁS
2020. március 29-én (vasárnap) még átállunk

a nyári idõszámításra, vagyis vasárnap kettõ óra-
kor három órára kell elõre állítani az órát, vi-
szont hamarosan az Európai Unióban minden
tagállam felhagy vele.

A kritikai hangok és az egyre intenzívebb vita
miatt ugyanis tavaly március 26-án az Európai Par-
lament a tavaszi és õszi, egyórás óraátállítás 2021-

tõl kezdõdõ eltörlése mellett döntött. Az uniós tag-
államok, amelyek a nyári idõszámítás szerint sze-
retnék mérni az idõt, legutoljára 2021. március
utolsó vasárnapján válthatnak át erre (a magyar
kormány egyelõre nem jelentette be, hogy melyik
számításhoz csatlakozunk). Még egy óraátállítás
tehát biztosan lesz: 2020. október 25., vasárnap
hajnalban 3:00 órakor 2:00-re kell visszaállítani
az órát.
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FRISS!  AZ ELMÚLT EGY HÉT INTÉZKEDÉSEI

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata még
a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben elrendelt
országos veszélyhelyzet bejelentését követõen megala-
kította a helyi Operatív Munkacsoportot. Számos egyez-
tetést végeznek, folyamatosan értékelik a helyzetet, mér-
legelve a további intézkedések szükségességét. Most az
elmúlt egy hét eredményeit összegezzük:

 Nyíregyházán, ahogy eddig, továbbra is vál-
tozatlan formában mûködik az óvodák és böl-
csõdék ügyeleti rendszere. Azokat a gyerme-
keket fogadják, akiknek a felügyeletét más
módon nem tudják megoldani.

Az önkormányzat az arra jogosultak részére
a különleges jogrend idõszaka alatt is meg-
szervezi a gyermekétkeztetést. Lemondás
vagy új igénylés minden héten csütörtök 9.30-
ig jelezhetõ.

A Volánbusz Zrt. valamennyi járatán megva-
lósult az applikációban történõ jegyvásárlás le-
hetõsége. A mobiljegyvásárlás bevezetésével
egyidõben a társaság minden helyi, országos,
regionális és távolsági járatán felfüggesztette
az elsõ ajtónál történõ felszállást.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. a Korányi Frigyes u. 3. sz. és a
Kerék u. 1. sz. alatti hulladékudvarait átme-
neti idõre bezárta, sem személyes ügyintézés,
sem hulladék leadása nem lehetséges. A lom-
talanítást a még hátralévõ településeken pe-
dig további intézkedésig elhalasztotta. A ház-
hoz menõ hulladékszállítási közszolgáltatás
továbbra is zavartalanul biztosított.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temet-
kezési Kft. intézkedései értelmében a nyíregy-
házi Északi temetõben a Korányi úti zárt rava-
talozó le lett zárva, a szertartásokat a fõbejá-
rati nyitott ravatalozóban tartják meg. A város
további öt temetõjében, valamint a társaság
üzemeltetésében lévõ temetõk zárt ravatalo-

FRISS!

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Munkaügyi
csoportjának ügyfélszolgáltatása hétfõ-
tõl péntekig: 9–12 óra között mûködik.

zói esetében a ravatalozóban csak az elhunyt
közeli hozzátartozói tartózkodhatnak, akik
egymástól megfelelõ távolságot tartva róhat-
ják le kegyeletüket. Tájékoztató táblákat he-
lyeztek ki, hogy felhívják a gyászolók figyel-
mét, kerüljék a személyes kontaktussal járó
részvétnyilvánítást. A temetkezési szertartás
idejét maximalizálták. Csak temetési ügyin-
tézés esetében lehet személyesen felkeresni
az ügyfélszolgálatot, egyéb ügyintézés tele-
fonos ügyfélszolgálaton vagy e-mailben tör-
ténik. Az ügyfélszolgálati pultokat átmeneti-
leg plexivel lezárták. Egy ügyintézési helyen,
egy idõben maximum két hozzátartozó tar-
tózkodhat. A nagyobb igénybevételnek kitett
helyiségeket napközben többször takarítják,
fertõtlenítik. A társaság virágboltjában és ko-
szorúüzemében a nyitvatartás végét 15 órá-
ban határozták meg, és korlátozták az egy-
szerre bent tartózkodó ügyfelek számát.



NYÍREGYHÁZÁN AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON

KÉRHETNEK SEGÍTSÉGET

Hatósági karantén ellátás
segélyhívó száma:
06-30/248-2012

Az önkormányzat felhívja azoknak, az idén 70.
életévüket betöltõ vagy azon felüli, otthonukban tar-
tózkodó személyek  figyelmét, hogy ha a bevásár-
lást vagy a gyógyszerkiváltást a családtagok vagy a
szomszédok segítségével nem tudják megoldani,
segítséget kérhetnek.

Milyen esetben várják a hívásokat?

� Bevásárlás,

� gyógyszerbeszerzés,

� csekkek befizetése,

� szociális étkezés iránti igények,

� házi segítségnyújtás iránti igények

� és szociális ügyintézés.

70. év feletti idõsek ellátására
létrehozott segélyhívó szám:

06-20/253-5103

Iskoláskorúak étkeztetése információs
telefonszámok: 

42/512-835, 42/512-820
Továbbá: etkezes@kozim.hu

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új
koronavírus elleni küzdelem érdekében.

A koronavirus@gov.hu honlapon hiteles és naprakész
információkat találhatnak a hatósági intézkedésekrõl, a
megelõzéshez szükséges lépésekrõl és teendõkrõl a pa-
naszok esetén.

Információs vonalak:
06-80/277-455,  06-80/277-456

koronavirus@bm.gov.hu

Dr. Kovács Ferenc polgármester C-vitamin-ké-
szítményt adományozott az önkormányzati bent-
lakásos idõsotthonok lakói részére. A polgármes-
teri adománnyal összesen 418 idõs ember jut
hozzá az egyik létfontosságú immunerõsítõ ké-
szítményhez 7 bentlakásos otthonban.

Dr. Kovács Ferenc és Jászai Menyhért adta át az
adományt Nagyné Hermányos Zsuzsának, a gondozási

központ igazgatójának

AKTUÁLIS 2020. MÁRCIUS 27.

 Jászai Menyhért alpolgármester 400 db tisztí-
tó-, fertõtlenítõszereket tartalmazó csomagot
adott át a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ családgondozó munkatársainak. A cso-
magok a szegregált területen élõ családokhoz
kerülnek Polyákbokorba, a Huszár és Keleti la-
kótelepre.

A Mozdulj Nyíregyháza! szervezõi és okta-
tói tekintettel a rendkívüli helyzetre, szeretnének se-
gíteni az otthon lévõknek, hogy folytathassák a meg-
szokott edzése-
ket. Március 23-
ától (hétfõtõl) a
Mozdulj Nyír-
egyháza! Face-
book-oldalán
naponta a meg-
adott idõpontok-
ban élõ adásban
jelentkeznek be
az oktatók.
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ÁLLATPARK 2020. MÁRCIUS 27.

ILYEN AZ ÉLET LÁTOGATÓK NÉLKÜL AZ ÁLLATPARKBAN

A Nyíregyházi Állatpark 5000 lakója folyamatos gon-
dozásra szorul még ilyenkor is, hogy átmenetileg a park
nem fogad látogatókat.

A Nyíregyházi Állatparkban Gajdos László igazgató
szigorú terve szerint szervezik a munkát. Már február-
ban figyelték az ázsiai eseményeket, éppen ezért elõre
gondoskodtak nagy mennyiségû élelem beszerzésérõl.

 – Még sok mindent nem tudunk a koronavírusról. Tu-
lajdonképpen csak most tanulja a világ ezt a betegséget.
Mi azonban az emberek mellett felelõsséggel tartozunk a
park 5000 lakójáért is, éppen ezért itt minden munkatárs
talpon van. Persze, ezt úgy oldjuk meg, hogy egyszerre
minél kevesebben (és kevesebbet) találkozzunk egymás-
sal: megfeleztük a csapatot, egyik héten az egyik, másik
héten a másik csapat dolgozik – hangsúlyozta Gajdos Lász-
ló, aki hozzátette, a távolabbról érkezõ kollégák pedig
beköltöztek a Hotel Dzsungelbe, és ott laknak az állator-
vosok is.

„A TARTALÉKOKAT HASZNÁLJUK”

 A legnagyobb problémánk, hogy nincs bevételünk,
hiszen nem fogadhatunk látogatókat. Egyelõre a tar-
talékainkat használjuk, és persze számítunk a tulaj-
donos támogatására.

– Február körül már a fiókomba került egy vészforga-
tókönyv, amit sose szerettem volna elõvenni, de márci-
us 11-én szükség volt rá, és átálltunk egy havária (kár-
mentõ) üzemmódra. Hozzáteszem, egyébként is van az
állatparknak egy állategészségügyi havária terve, hiszen
már túléltünk 2004-ben egy madárinfluenzát. Az állat-
orvosaink irányítják a védekezést, igyekeztünk élelmet,
takarmányt betárolni, hiszen például a tengeri halat
messzirõl hozatjuk hajóval, majd kamionokkal.

HOGY VESZÉLYES-E AZ ÁLLATOKRA
A KORONAVÍRUS?

– Ahogy az állatorvosaink és a biológusok meg tudják
ítélni, mi azt feltételezzük, hogy az emberszabású maj-
mok (orangutánok és a gorillák) mindenképpen veszély-
ben vannak. Rájuk nagyon kell vigyázni, az õ gondozá-
sukra külön protokollt vezettünk be. Körültekintõen, vé-
dõruhában, bemosakodva járunk hozzájuk. Vezetõ ál-
latorvosunk, dr. Papp Endre pedig már két héttel ezelõtt
elrendelte a maszkok viselését is.

ZOO TV AZ OTTHONOKBÓL

A Nyíregyházi Állatpark a kialakult helyzet miatt
ideiglenesen nem látogatható, ám a park munkatár-
sai úgy döntöttek, kihasználva az internet adta lehe-
tõségeket, házhoz viszik az állatokat. A park Zoo TV-
je az otthonokba varázsolja a természetet. Számos
érdekességet tartalmazó, ismeretterjesztõ és látványos
kisfilmmel mutatják be különféle lakóikat. Ezekkel be-
pillantást engednek az állatok világába, és remélik,
hogy hamarosan a vendégek testközelbõl is megcso-
dálhatják az ott élõ ritka állatfajokat. A kisfilmek meg-
tekinthetõk az állatpark Facebook-oldalán.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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SZTÁRINTERJÚ 2020. MÁRCIUS 27.

Évek óta kétlaki életet él Szabó Zsófi. Az RTL Klub
népszerû mûsorvezetõje családjával együtt Buda-
pest és Nyíregyháza között ingázva éli az életét. A
vírus miatt most azonban Törökbálinton ragadtak,
onnan figyelik az eseményeket, és tartják be az ön-
kéntes karantén szigorú szabályait.

 – Nagyon megváltoztatta az életünket a koronavírus,
hiszen folyamatosan ingázunk, nekünk két otthonunk
van: az egyik Törökbálinton, a másik pedig Nyíregyhá-
zán. Most Törökbálinton ragadtunk, hiszen az RTL Klub-
ban ugyanúgy folytatódik a munkám. Persze, csak mini-
mális idõt töltök közösségben, a forgatások során na-
gyon odafigyelnek ránk.

„MAXIMÁLISAN ÓVJUK A CSALÁDOT”

Mivel Nyíregyházán vannak olyan rokonaink, akik a
vírus miatt a veszélyeztetett korosztályba tartoznak, ezért
õket maximálisan meg akarjuk óvni és telefonon tartjuk
velük a kapcsolatot. Úgy döntöttünk, hogy nem megyünk
le a család többi tagjához. A férjem persze igen, de õ is
csak az istállóig. A lovait mozgatja, járatja. Reméljük,
hogy a jövõben is meg tudjuk majd ezt így oldani, és
nem lesznek komolyabb szigorítások, hiszen az állatok
folyamatos ellátást igényelnek, nem tehetjük meg, hogy
magukra hagyjuk õket.

SZABÓ ZSÓFI: „SZIGORÚAN VESSZÜK
AZ ÖNKÉNTES KARANTÉNT”

„REMÉLJÜK, MIHAMARABB
TÚLLESZÜNK RAJTA”

– Mivel nekünk tulajdonképpen Nyíregyházán is van
otthonunk – ott is élünk –, ezért most szokatlan, hogy
nem lehetünk a szabolcsi megyeszékhelyen, de a karan-
tént nagyon szigorúan vesszük, vigyázunk egymásra, és
ezt is tudom tanácsolni mindenkinek: ha megtehetik, ma-
radjanak otthon és csak akkor mozduljanak ki, ha a
munkájuk miatt nincs más választásuk. Reméljük, minél
hamarabb túlleszünk ezen az idõszakon, és újra min-
den a régi kerékvágásban folytatódik majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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„OLAJ LEGYEK A FOGASKERÉKEN, NE KAVICS”
BESZÉLGETÉS KOSIK ANITÁVAL

Kosik Anita idén augusztusban épp hetedik esz-
tendeje a Móricz Zsigmond Színház tagja; saját
elmondása szerint itt érte el „színészi nagykorú-
ságát”. Az elmúlt hetek kényszerpihenõje nem
könnyû egy ilyen intenzíven élõ személyiségnek,
de ugyanakkor lehet a számvetés ideje is. Múltról
és jelenrõl beszélgettünk, némi kitekintéssel a jö-
võre.

– Hogy értékeled az elmúlt hét évet, mit adott
neked ez az idõszak?

– Most? Stabilitást. Számítanak rám, ez jó, de mivel
nincs szükség az erõtartalékaimra, elkezdtem a magam
útját járni. Önismereti munkát végzek szakadatlan.  Ké-
pezem magam énekesként, táncosként is a szabadidõm-
ben, és lett egy tanítványom, akivel a felvételire  készü-
lünk  minden lehetséges módon. Nyaranta kamaszokat
táboroztatok, ami óriási felelõsség, és csodálatos lehe-
tõség a fejlõdésre nekem is. Még rendeztem is,  felolva-
sószínházakat! Életemben elõször próbáltam párhuza-
mosan két helyen idén! Aztán... az embereket jelenti.
Néhány kollégám a barátom lett. A legkedvesebb bará-
tom pedig a férjem. Értük hálás vagyok. Szóval, össze-
gezve az elmúlt idõszakot: felnõtt színész lettem, aki
képes továbbadni azt, amit tud, és sokkal inkább képes
befogadni azt, ami körülveszi.

– Melyek voltak a legkedvesebb szerepeid, mire
emlékszel vissza a legszívesebben?

– Rögtön az elsõ! Magdó az Énekes madárban az egyet-
len naiva szerepem eddig, és hát lássuk be, nem lesz
már több ilyen. Ott dõlt el, hogy mégis színész leszek,
nem vadakat terelõ juhász. Milyen kedves, milyen erõs
lány! Aztán a Hair – ebben a próbafolyamatban tanul-
tam meg nem berekedni. Velma Kelly a Chicagóban –
na igen, ez az enyém, az elsõ másodperctõl tudtam. Néha
megkérdem  magamtól: mit tenne Velma? ...És néha meg
is fogadom. Bennem él, a részemmé lett, ahogy Carmen
is, bár õ eggyel félelmetesebb nõ. Vagy kettõvel. Egye-
dül dolgozni, egérutakon osonni, irányítani az utolsó
pillanatig, és a legvégén mégis feladni, ez õ. És a Delila.
Nem tudom, láthatja-e valaha a nyíregyházi közönség
Marianne-t. Tartozom neki annyival, hogy megmutassam,
amit megéreztem ebbõl az esendõ, finom, végtelenül
zseniális nõbõl.

– Nem egyszerû napokat élünk most. Szerinted
mi ilyenkor a legfontosabb? Mit tehet egy színész a
közösségért?

– A legfontosabb fizikailag távol, mentálisan-érzelmi-
leg közel kerülni, vagy közel maradni. A szakmánk dön-
tõ része a kommunikáció, ezen a területen segíthetünk
az akadályok elgördítésében. Sokan olvasnak már fel –
én is csatlakoztam a Minden napra egy mese csoport-
hoz Facebookon –, illetve a színház oldalán rendszere-
sen 7 óra 7 perckor megosztunk néhány bátorító,
együttérzõ gondolatot a nézõkkel. Láttam maszkvarró
csoportokat, illetve idõseknek gyógyszert és élelmet szál-
lító kezdeményezéseket is. Nagyon jó, hogy megkérdez-
ted, mert most eszembe jutott, egy csomó embernek nincs
internete, és milyen klassz lenne, ha mondjuk telefonon
olvasnék fel akár mesét gyerekeknek, akár egy egész
könyvet az idõsebbeknek. Utánajárok!

– Egy olyan aktivitástól vibráló embernek, mint
te, nem lehet könnyû a jelenlegi idõszak. Mivel töl-
töd ki a napjaidat?

– Tomival egy hete pormacskákat kergetünk, vízkövet
savazunk, kilincset hipózunk, ablakot suvickolunk, és
sóval hintünk be minden gyanús fafelületet. Telefonon,
neten tartjuk a kapcsolatot a családdal és a barátokkal –
a nagymamámnak például elmeséltem, miként ránga-
tom ki a park mellett lassan elhaladó autókból a sofõrö-
ket délutánonként, hogy egy padhoz szögezve monoló-
gokat süvöltözzek nekik. Felnevetett, majd hirtelen el-

Fotók: Juhász Éva
Kosik Anita a 9-tõl 5-ig címû elõadásban



öntötte a gyanú, hátha nem is viccelek. Nyitva hagytam
a kérdést. Online tanulok különös dolgokat, például ko-
vászt készíteni. A jóga- és a pilatesoktatóm is villám-
gyorsan alkalmazkodott a helyzethez, nem hagynak min-
ket immun- és izomerõsítés nélkül. Megpróbálok elõre
dolgozni a következõ szerepeimen, amennyire csak le-
het, hogy ha újraindul a színházi gépezet, olaj legyek a
fogaskeréken, ne kavics. Tomival régóta vágytunk huza-
mosabb együttlétre – most aztán lehet naplementézni
az erkélyen, meg ágyba kérni a reggelit. Aztán szerin-
tem írok egy könyvet. Vagy közben.

– Mit üzensz a nézõknek, akik most a megszo-
kott módon nem lehetnek velünk?

– Kedves nézõk, maradjanak otthon, amíg lecseng a
vírus. Remélem, hogy ugyanannyira hiányzunk önök-
nek, mint önök nekünk. Megígérjük, hogy csak akkor
nyitunk ki, amikor már biztonságos – de akkor aztán ne
hezitáljanak! Jöjjenek, jöjjenek, mert mi tárt kapukkal,
óriási szeretettel és irgalmatlan játékkedvvel várjuk majd
önöket! 

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)
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Nyitra utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.

53 7580 Nyitra 51
54 7496 Nyitra 52
55 7581 Nyitra 53
56 7495 Nyitra 54
57 7582 Nyitra 55
58 7494 Nyitra 56
59 7584 Nyitra 57
60 7493 Nyitra 58
61 7585 Nyitra 59
62 7492 Nyitra 60
63 7586 Nyitra 61
64 7491 Nyitra 62
65 7587 Nyitra 63
66 7490 Nyitra 64
67 7588 Nyitra 65
68 7489 Nyitra 66
69 7589 Nyitra 67
70 7488 Nyitra 68
71 7590 Nyitra 69
72 7487 Nyitra 70
73 7591 Nyitra 71
74 7486 Nyitra 72
75 7592 Nyitra 73
76 7485 Nyitra 74

Prága utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.
1 7191 Prága 1
2 7135 Prága 2
3 7188 Prága 3
4 7115 Prága 4
5 7187 Prága 5
6 7114 Prága 6
7 7186 Prága 7
8 7102 Prága 8
9 7145 Prága 9

10 7146/1 Prága 9/A
11 7101 Prága 10
12 7144 Prága 11
13 7100 Prága 12
14 7143 Prága 13
15 7078 Prága 14
16 7142 Prága 15
17 7077 Prága 16
18 7141 Prága 17
19 7076 Prága 18
20 7140 Prága 19
21 7075 Prága 20
22 7139 Prága 21
23 7138 Prága 23

Rozsnyó utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.
1 7330/4 Rozsnyó 1
2 7331 Rozsnyó 1/A
3 7328 Rozsnyó 2
4 7313/5 Rozsnyó 2/A
5 7313/6 Rozsnyó 2/B
6 7313/7 Rozsnyó 2/C
7 7334 Rozsnyó 3
8 7327 Rozsnyó 4
9 7335 Rozsnyó 5

10 7326 Rozsnyó 6
11 7339 Rozsnyó 7
12 7325 Rozsnyó 8
13 7340 Rozsnyó 9
14 7324 Rozsnyó 10
15 7343 Rozsnyó 11
16 7323 Rozsnyó 12
17 7344 Rozsnyó 13
18 7322 Rozsnyó 14
19 7347 Rozsnyó 15
20 7321 Rozsnyó 16
21 7348 Rozsnyó 17
22 7299/2 Rozsnyó 18
23 7351 Rozsnyó 19
24 7298 Rozsnyó 20
25 7354 Rozsnyó 21
26 7297 Rozsnyó 22
27 7355 Rozsnyó 23
28 7296 Rozsnyó 24
29 7358 Rozsnyó 25
30 7295 Rozsnyó 26
31 7359 Rozsnyó 27
32 7294 Rozsnyó 28
33 7360 Rozsnyó 29
34 7293 Rozsnyó 30
35 7365/1 Rozsnyó 31
36 7365/2 Rozsnyó 31/A
37 7363 Rozsnyó 31/C
38 7292 Rozsnyó 32
39 7367/2 Rozsnyó 33
40 7291 Rozsnyó 34
41 7372 Rozsnyó 35
42 7290 Rozsnyó 36
43 7373 Rozsnyó 37
44 7289 Rozsnyó 38
45 7374/3 Rozsnyó 39
46 7288 Rozsnyó 40
47 7382 Rozsnyó 41
48 7381 Rozsnyó 41/A
49 7287 Rozsnyó 42
50 7383 Rozsnyó 43
51 7286 Rozsnyó 44
52 7384 Rozsnyó 45
53 7285 Rozsnyó 46
54 7385 Rozsnyó 47

55 7137 Rozsnyó 48
56 7386 Rozsnyó 49
57 7074 Rozsnyó 50
58 7075 Rozsnyó 50/A
59 7387 Rozsnyó 51
60 7073 Rozsnyó 52
61 7388 Rozsnyó 53
62 7072 Rozsnyó 54
63 7389 Rozsnyó 55
64 7071 Rozsnyó 56
65 7390 Rozsnyó 57
66 7070 Rozsnyó 58
67 7391 Rozsnyó 59
68 7069 Rozsnyó 60
69 7392 Rozsnyó 61
70 7068 Rozsnyó 62
71 7393 Rozsnyó 63
72 7067 Rozsnyó 64
73 7394/1 Rozsnyó 65
74 7065 Rozsnyó 66
75 7394/2 Rozsnyó 67
76 7063 Rozsnyó 68
77 7027 Rozsnyó 70
78 7399/2 Rozsnyó 71
79 7022 Rozsnyó 72
80 7025 Rozsnyó 72/A
81 7400 Rozsnyó 73
82 7014 Rozsnyó 74
83 7401 Rozsnyó 75
84 7013 Rozsnyó 76
85 7402 Rozsnyó 77
86 7012 Rozsnyó 78
87 7406 Rozsnyó 79
88 7405 Rozsnyó 79/A
89 7404 Rozsnyó 79/B
90 7011 Rozsnyó 80
91 7407 Rozsnyó 81
92 7010 Rozsnyó 82
93 7409 Rozsnyó 83
94 7408 Rozsnyó 83/A
95 7411 Rozsnyó 83/B
96 7412 Rozsnyó 83/C
97 7009 Rozsnyó 84
98 7413 Rozsnyó 85
99 7008 Rozsnyó 86

100 7414 Rozsnyó 87
101 7007 Rozsnyó 88
102 8057 Rozsnyó 89
103 6993 Rozsnyó 90
104 8058 Rozsnyó 91
105 6992 Rozsnyó 92
106 8059 Rozsnyó 93
107 6991 Rozsnyó 94
108 8060 Rozsnyó 95
109 6990 Rozsnyó 96
110 8061/6 Rozsnyó 97
111 6988 Rozsnyó 98

CÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

Ha a közölt adatokban bárki szerint hiba található, arról a közzétételt követõ 30 napon belül
értesítse a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát.

Postacím: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
E-mail: igazgatas@nyiregyhaza.hu, hivatali kapu: nyirhazaig, telefon: 42/524-560
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A NYÍRVÍZ SZABÁLYOZÓ TÁRSULAT ALAPÍTÁSÁNAK EMLÉKÉRE
Az 1870-es évek elejének idõjárását bõ-

séges csapadék jellemezte. A Nyírség tavai
megteltek, a talajvíz megemelkedett, sok
bosszúságot okozva ezzel a gazdálkodók-
nak. A mezõgazdaság szempontjából elo-
dázhatatlanná vált a Nyírvíz lecsapolása,
amivel egyúttal új területeket is igyekez-
tek mûvelés alá vonni. Az összegyûlõ vi-
zek elvezetésére csatornák építésére volt
szükség. Elsõsorban ennek az összehan-
golt munkának a levezénylésére alakult
meg a Nyírvíz Szabályozó Társulat.

Elõbb egy ideiglenes választmány ala-
kult 1876-ban, amely megbízta Sze-
szich Lajos mérnököt, hogy állítsa össze
az érdekelt tulajdonosok névjegyzékét
és végezze el az árterületek kimutatását. Ezek meg-
történte után Beöthy Lajos kormánybiztossá kineve-
zett Heves vármegyei fõispán, 1879. március 12-re
összehívta a társulat alakuló közgyûlését Nyíregyhá-
zára. A közgyûlésen a nyíri birtokosság többsége in-
dítványozta, hogy „a nyírvizekkel borított és a vizek
kiöntésének alávetett földterületek birtokosai, azon
célból, hogy a nyírvizek e károsításának kitett földje-
iket ármentesítsék”, társulattá alakuljanak. A közgyû-

lés elnökké választotta Mailáth György
országbírót, aki egy hónappal késõbb
egyéb elfoglaltságai miatt lemondott és
helyét Károlyi Tibor foglalta el. Jármy
Ödönt alelnökké, Szeszich Lajost pedig
a társulat mérnökévé választották,
amelynek 25 választmányi tagja is lett.

A társulat a hozzá tartozó 56 nyírségi
településen csatornákat építtetett ki,
amelyek a délrõl észak felé lejtõ völ-
gyeken keresztül a fõgyûjtõ Lónyay-csa-
tornába vezették a vizet. Késõbb gon-
doskodtak ezeknek a csatornáknak a
karbantartásáról is. Impozáns, modern
palotával ajándékozták meg 1914-ben
a várost, amelynek kupoláján a társulat

címerállata, a rétisas díszelgett. Az alapítás 50. évfor-
dulóján, 1929-ben büszkén tekintettek vissza az el-
múlt idõszakra, amikor több ezer holdat tettek termõ-
vé. Ebbõl az alkalomból leplezték le palotájukban az
alapítók emlékét õrzõ táblát, amely ma a Felsõ-Tisza-
vidéki Vízügyi Történeti Gyûjteményben található.
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