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MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!, ONLINE

Hétfõn elkezdõdött a Mozdulj Nyíregyháza! program újabb idénye. Heti 13 foglalkozás várja a
sportolni vágyókat. Bárki csatlakozhat, mivel az oktatók online tartják az órákat.  A Mozdulj
Nyíregyháza! Facebook-oldalain mindennap van élõ közvetítés, de aki akkor nem tudta végre-
hajtani a gyakorlatokat, annak sem kell aggódnia, mivel 24 órán keresztül még elérhetõ a tarta-
lom, így késõbb is lehet tornázni.

SEGÍTÕ SZOLGÁLTATÁS KARANTÉNBAN LÉVÕKNEK
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a COVID-19 járványügyi helyzetben a

meglévõ szolgáltatásai mellett ismét biztosítja a hatósági karanténban lévõk, valamint a
Nyíregyházán élõ, 70 éves vagy idõsebb szépkorú lakosok ellátását. Elsõsorban bevásár-
lás, gyógyszerbeszerzés, csekkek befizetése, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
biztosításában tudnak közremûködni, azoknak, akiknek nincs hozzátartozója, vagy van,
de nagyon távol él. A segítõ szolgáltatást az alábbi telefonszámokon lehet kérni: Hatósági
karantén segélyhívó száma: 06-30/248-2012. Idõsek ellátására létrehozott segélyhívó szám:
06-20/253-5103. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy aki egyedül élõ, ellátás nélkül ma-
radt személyrõl tudomást szerez, a fenti számokon jelezheti. A helyi, önkormányzati
operatív munkacsoport további intézkedéseirõl a 3. oldalon olvashatnak bõvebben.

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., mint a nyíregyházi fürdõk, így az Aquarius Élményfürdõ és
a Júlia Fürdõ üzemeltetõje, 2020. szeptember 11-én sajtóközleményt adott ki, miszerint
az említett két egység szolgáltatási rendszerét érintõ változásokat léptet életbe. Az azóta
eltelt idõszakban, a közbeszédben hamis információk kaptak szárnyra, mivel a közle-
ményt sokan tévesen értelmezték! Az Aquarius Élményfürdõ és a Júlia Fürdõ azonban
nem zárt és zár be (a társaság tervei szerint), azok továbbra is a szokott nyitvatartási rend
szerint fogadják a fürdõvendégeket. A két fürdõ esetében 2020. október 1-tõl életbe
lépõ változások az alábbiak: Az Aquarius Élményfürdõ mellett található Parkfürdõ 50
méteres úszómedencéjét szeptember 28-án lezárják, a szezonon kívüli idõszakban nem
lesz lefedve. A Júlia Fürdõben pedig a gyógyászati részleg mûködését határozatlan idõ-
re szüneteltetik. Így tehát nem a teljes Júlia Fürdõ értendõ ez alatt, a változás csak a
masszázst, a gyógyvizes medencefürdõt, a súlyfürdõt, a tangentort, a víz alatti csoportos
gyógytornát és az iszapkezeléseket érinti. A NEAK által támogatott fürdõgyógyászati
kezelések a továbbiakban az Aquarius Élményfürdõ gyógyászati részlegén érhetõk el. A
2020. október 1. elõtt a Júlia Fürdõbe kiírt és megkezdett gyógykúrák folytatása szintén
az Aquarius Fürdõgyógyászaton történik, a kezelések idõpontjainak egyeztetése sze-
mélyesen lehetséges az Aquarius Fürdõgyógyászat recepcióján.

ÚJ LÉLEGEZTETÕ- ÉS ALTATÓGÉPEK ÉRKEZTEK A KÓRHÁZBA
Dr. Müller Cecília országos tiszti fõorvos és prof. dr.

Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere szeptem-
ber 21-én kelt határozatában a kórházi ellátást igénylõ,
súlyos és középsúlyos állapotú, igazoltan koronavírus-fer-
tõzött felnõtt betegek elsõdleges ellátási helyévé jelölték
ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórházat. Ezért közel 1 milliárd forint értékû, új
lélegeztetõ- és altatógépek érkeztek az intézménybe.

A koronavírusos betegek esetében az intézmény ellátá-
si területe így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén kívül Jász-
Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye területével bõ-
vült. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ támogatásá-
nak és koordinálásának köszönhetõen összesen 31 léle-
geztetõ- és 40 altatógép, 250 infúziós pumpa, 40 betegõr-
zõ monitor és 4 központi monitor segítheti a betegellátást

az intézmény tagkórházaiban. Az eszközök 60 százalé-
kát már beüzemelték, a napokban pedig a többi berende-
zés telepítése is befejezõdik.

– Ezekkel az eszközökkel a legmagasabb szintû inten-
zív terápiát tudjuk folytatni. Ez egy nagy biztonságot je-
lent, a lakosságot meg tudjuk nyugtatni, hogy jelen körül-
mények között van megfelelõ védõeszközünk, orvosi esz-
közünk és szakértelmünk, teljesen fel vagyunk készülve
nagyobb betegbeáramlásra is – mondta el dr. Adorján
Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

A TELJES LAKOSSÁGOT EL TUDJÁK LÁTNI
Dr. Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-

pont fõigazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte, az egész-
ségügy felkészült, az ország teljes lakosságát el tudják lát-

ni biztonsággal akkor is, ha tovább emelkedne az eset-
szám.

– Olyan mennyiségû eszközt szállítottunk ki minden
ellátónak, hogyha bármi történik, akkor is elegendõ álljon
rendelkezésre belõle. A következõ idõszak számait nem
ismerjük, de mi fel vagyunk készülve arra, hogy ennek
akár a többszörösét is a rendelkezésére tudjuk bocsátani
az egész országnak – mondta el dr. Gondos Miklós, az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ fõigazgatója.

A felkészülés a betegek fogadására több átalakítást is
szükségessé tett. Szeptember 28-tól átmenetileg szünetel
a Jósa András Oktatókórház MEDHotel mûködése, bete-
geinek ellátása a szakmaspecifikus fekvõbeteg osztályo-
kon folytatódik. Fontos változás még, hogy ugyanettõl az
idõponttól a nyíregyházi Érsebészeti Részleg betegei szá-
mára a Sebészeti Osztály ápolási egységei adnak helyet.

VÁLTOZATLANUL FOGADJA VENDÉGEIT AZ
AQUARIUS ÉLMÉNYFÜRDÕ ÉS A JÚLIA FÜRDÕ!

Fotó: Szarka Lajos
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A HELYI OPERATÍV MUNKACSOPORT INTÉZKEDÉSEI

SZIGORÚBB MASZKVISELÉSI SZABÁLYOK

Szeptember 21-tõl a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelete értelmében szigorúbb szabályok vonatkoznak
a száj és az orr kötelezõ eltakarására. A hatodik életévét
be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles a tö-
megközlekedési eszközön, buszvárókban, pályaudvar-
okon, az egészségügyi intézmények területén, a szociális
intézményekben, vendéglátó üzletekben, a bevásárlóköz-
pontok területén, a fellépõk kivételével a színházakban, a
mozikban, múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban
és egyéb közmûvelõdési intézményekben a látogatók szá-
mára nyitott helyiségekben, valamint a postákon, ügyfél-
szolgálatokon, azokban az irodai munkahelyeken, ahol
rendszeresen öt fõnél többen tartózkodnak egy idõben –
maszkot viselni. Az orvosi, munkavédelmi, illetve textil
vagy más anyagból készült maszkot úgy kell viselni, hogy
az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. (Egyébként az
újabb, országos szabályozások része például a COVID-
tesztek árának hatósági maximalizálása és a szórakozó-
helyek este 11 órai bezárása is.)

KORLÁTOZÁSOK A TEMETÕKBEN

Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-
metkezési Kft. ügyvezetõjével egyetértésben a bizton-
ságos feladatellátás, a munkavállalók egészségének
megõrzése és a járvány továbbterjedésének lassítása
érdekében az alábbi intézkedéseket vezetik be a kft.
által üzemeltetett (Északi temetõ, Oros, Borbánya, Nagy-
szállás, Sóstóhegy, Nyírszõlõs és minden vidéki) teme-
tõkben: szeptember 21-tõl a zárt ravatalozókban csak
az elhunyt közeli hozzátartozói tartózkodhatnak. A te-
metésen részt vevõ többi gyászoló a ravatalozó épüle-
te elõtt róhatja le kegyeletét. Arra kérik a hozzátartozó-
kat, hogy a temetéseken a személyes kontaktussal járó
részvétnyilvánítást vírusvédelmi okokból átmenetileg
mellõzni szíveskedjenek. Az ügyfélszolgálatokon kor-
látozott számban tartózkodhatnak a hozzátartozók,
maszk viselése és a szükséges 1,5 méteres védõtávol-
ság megtartása mellett.

POLGÁRI ESKÜVÕK SZERTARTÁSI RENDJE

Mint ahogyan a járvány elsõ hulláma idején, Nyír-
egyháza Polgármesteri Hivatala most is folyamatosan
biztosítja a polgári esküvõk biztonságos keretek között
történõ megtartását. A hivatal a járvány során nem
mondott le esküvõi eseményt, és most is biztosítja a
házasulandók számára a már bejelentett idõpontok át-
helyezését vagy akár lemondását. Emellett továbbra is
lehetõség van a házasságkötési szándék bejelentésére
is. A biztonságos szertartások megrendezése és a jár-
vány terjedésének megakadályozása, lassítása érdeké-
ben, október 1-jétõl változik a Polgármesteri Hivatal
által tartott esküvõi szertartások rendje. A házasságkö-
téseken ettõl az idõponttól – ide nem számítva a je-
gyespárt és a jelen lévõ anyakönyvi munkatársakat –
szertartásonként legfeljebb 40 fõ vendég tartózkodhat,
a kézfertõtlenítés és a maszkviselés az általános szabá-
lyok szerint kötelezõ. A Polgármesteri Hivatal a létszám-
korlát bevezetésével tudja biztosítani a biztonságos 1,5
méteres védõtávolság megtartását. A szertartások rövi-
debbek lesznek annak érdekében, hogy két esemény
között a fertõtlenítést és a helyiség átszellõztetését el
tudják végezni.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Mivel azt látják, hogy a járványgörbe emelkedik és nap-
ról napra nõ országosan nemcsak a fertõzöttek, hanem a
karanténban lévõk száma is, nagyon fontos a szabályok
betartása, még akkor is, ha azt esetleg indokolatlannak,
kellemetlennek vagy zavarónak érezzük. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni ezért, hogy csak egészséges ember
menjen közösségbe. A város prosperáló gazdaságát csak
egészséges emberek tudják mûködtetni. A nyíregyházi
operatív munkacsoport arra kéri a lakosságot, ahogy ed-
dig, úgy a jövõben is fegyelmezetten kövessék az egész-
ség megóvását célzó szabályokat, ajánlásokat. Vigyázza-
nak magukra és egymásra, különös figyelemmel a legidõ-
sebbekre és a legfiatalabbakra!

Új, országos döntések születtek a koronavírus-világ-
járvánnyal összefüggésben, melyek természetesen érin-
tik a nyíregyháziakat is. Emellett az önkormányzatnál dr.
Kovács Ferenc polgármester megbízásából dr. Kása Bri-
gitta aljegyzõ asszony koordinálásával mûködõ, helyi
operatív munkacsoport is több intézkedést hozott. Az
elõzõ lapzárta, tehát múlt szerda óta napvilágot látott
fontosabb információkat gyûjtöttük csokorba (kiegészít-
ve az országos döntések egy részével), amit a nyiregy-
haza.hu városi webportálon természetesen naprakészen
nyomon lehet követni.

A Városháza Sajtószolgálattól kapott közlemények egyi-
kében a munkacsoport hangsúlyozta: a koronavírus-jár-
vány terjedésének lassítása napjaink legnagyobb kihívá-
sa, amely csak összefogással, fegyelmezettséggel, az egy-
másra való odafigyeléssel valósítható meg.

PANDÉMIÁS HELYZET

Ami magát a városi pandémiás helyzetet illeti, vannak Nyír-
egyházán is megbetegedések, de nem több mint az ország
többi részében, s ezt a megyei adatok is visszatükrözik. In-
formációik szerint több nem önkormányzati fenntartású is-
kolában is van fertõzött, tanár és diák egyaránt, osztályok
kerültek karanténba több helyen a megelõzés miatt (ezekrõl
az intézmények honlapjain lehet tájékozódni), az óvodákat
illetõen jóval kevésbé van jelen a probléma, mint az iskolák-
ban. (Idevágó, országos hír, hogy október 1-jétõl az intéz-
ménybe lépés elõtt kötelezõ mindenkinek ellenõrizni a test-
hõmérsékletét. A nyíregyházi óvodákban már a nevelési év
kezdetétõl ez a gyakorlat!) De van például érintett sportoló is
a városban, valamint a hírmûsorokban is megjelent a nyír-
egyházi, magánfenntartású szeretetotthon esete. Az önkor-
mányzati cégcsoporton belül is történt az elmúlt napokban
megbetegedés, több fertõzöttet azonosítottak. Fontos hang-
súlyozni, hogy minden esetben a járványügyi protokollokat
és szakemberek ajánlásait figyelembe véve járnak el, miköz-
ben arra törekszenek, hogy a város mûködõképes marad-
jon, az élet ne álljon meg, a városi közszolgáltatások za-
vartalanul mûködjenek – például a városban lévõ több
mint 100 játszótér és szabadtéri kondipark, valamint a meg-
számlálhatatlan utcabútor fertõtlenítése is folyamatos.

HA LEHET, ELEKTRONIKUSAN

Ismételten arra kérik az ügyfeleket, hogy úgy a cége-
iknél, mint a Polgármesteri Hivatalban, az elektronikus
ügyintézést részesítsék elõnyben, az ügyfélszolgálato-
kat csak a legszükségesebb esetben keressék szemé-
lyesen és vigyenek magukkal maszkot, mert ezeken a
helyeken (is) kötelezõ annak viselése.

ELINDULTAK A RAKTÁRKONCERTEK A KÖNNYÛZENEI IPAR TÁMOGATÁSÁRA
A hazai könnyûzenei ipar támogatására indított koncert-

sorozat, a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe
óta zajlanak, szeptember 21-étõl pedig bárki saját otthona
kényelmébõl élvezheti a közel 200 koncert bármelyikét. A
projektet koordináló Lounge Groupnál hatalmas apparátus
dolgozik azon, hogy a projekt bevonuljon minden idõk leg-
grandiózusabb magyarországi koncertjeinek csarnokába.

A Raktárkoncert-sorozat olyan kikapcsolódási lehetõséget
jelent, amely segítségével a zenészek az elmaradt koncertje-
iket online pótolhatják, rajongóik pedig járványhelyzetben
is biztonságosan szórakozhatnak. A különleges raktárépüle-
tekben készült felvételeken közel 200 elõadó áll színpadra,
köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós zene
jeles képviselõi, egyenként 45 perces koncertet adva. A bu-
lik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag a technikai
személyzet jelenlétében rögzítik az elõadásokat.  A Raktár-
koncertek megvalósításában a Lounge Group szakértõi a kez-
detektõl fogva jelen voltak, hiszen egy ilyen eseménysorozat
rendkívüli figyelmet követel és még több elõkészítést.

A Raktárkoncert-felvételek az Antenna Hungária
mindiGO TV alkalmazásában folyamatosan válnak elérhe-
tõvé. Az elsõ elõadások már szeptember 21-étõl megtekint-
hetõk – végigbulizhatók –, ezt követõen a tervek szerint
egészen november végéig érkeznek majd folyamatosan az
új koncertek. A felvételek megtekintéséhez csupán egy díj-
mentes regisztrációra van szükség a mindiGO TV
mobilapplikáción, és máris elérhetõvé válik többek között
Keresztes Ildikó, az EDDA vagy épp Tóth Gabi koncertje.

A Lounge cégcsoport már több, hasonló komplex pro-
dukciót vitt sikerre a rendezvényes területen. Ilyen volt pél-
dául az MVM Zenergia elsõ online sugárzott, komolyzenei
koncertjének megvalósítása is. De az ügynökség számára
más hasonló, komplex zenei projektek sem ismeretlenek.
Korábban például a Szerencsejáték Zrt. szuperkoncertjeit
támogatta hasonlóan széles eszközpalettával. Utóbbi pro-
jektet nemzetközi elismerésben is részesítették, nyáron a
Global Eventex Awards két kategóriában is díjazta.

A fellépõkrõl készült fotók, videók, exkluzív tartalmak
és a sztárok folyamatosan bõvülõ listája a raktarkoncert.hu
oldalon és a produkció hivatalos Facebook- és Instagram-
oldalán tekinthetõk meg.

A  Raktárkoncert-sorozat közel 200 fellépõjébõl akik
már színpadra léptek: Balázs Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera,
Demjén Ferenc, Skorpió, Edda, Neoton Família, Charlie,
Tátrai Band, Mobilmánia, Radics Gigi, Török Ádám és a
Mini, Zorán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna
Cum Laude, Hobo, Hooligans, Emelet, Besh o droM,
Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.
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Képviselõi fogadóórák

Major József (10. sz. vk.
önkorm. képv.)
fogadóórát tart.

Idõpont: október 1.,  17.00–
19.00 óra. Helyszín: Móra F.

Ált. Isk., Fazekas J. tér 8.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B
megye 2. sz. vk. országgyûlé-
si képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: október 2.,
15.30–17.30 óráig.

Helyszín: Választókerületi
Iroda, Luther u. 3.

Bajnay Kornél
(14. sz. vk. önkorm. képv.)

fogadóórát tart.
Idõpont: október 5., 17.00 óra.

Helyszín:
Borbányai Mûv. Ház.

Idõpont: október 6., 17.00 óra.
Helyszín:

Nagyszállási Mûv. Ház.
Idõpont: október 7., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.

MÚZEUMI ELISMERÉSEK AZ
IGAZGATÓNAK ÉS A FALUNAK

Két kitüntetés a nyíregyházi kultúrának:
egy személynek és egy intézménynek, kö-
zösségnek. Magyar Múzeumi Történész
Társulat Wellmann Imre emlékérmét kap-
ta dr. Rémiás Tibor igazgató, az idén jubi-
láló Sóstói Múzeumfalu pedig Közösségi
Múzeum elismerésben részesül.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat
(MaMuTT) 2004-ben  Wellmann Imre em-
lékérmet alapított azon személyek (törté-
nészek, muzeológusok) részére, akik a tör-
téneti  muzeológia, kiállításrendezés, tudo-
mányos publikáció, vagy a gyûjteménygya-
rapítás és -feldolgozás terén kiemelkedõ 
teljesítményt nyújtottak, tevékenységüket
hosszabb idõn át közmegelégedésre, ma-
gas színvonalon látták el. A jeles kitünte-
tést – mely  évente két személynek ítélhetõ
oda – Sátoraljaújhelyen, az éves országos
történész-muzeológus konferencián, a
MaMuTT közgyûlése alkalmából, ünnepé-
lyes keretek között vehette át dr. Rémiás
Tibor, a megyei hatókörû Jósa András Mú-
zeum igazgatója.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeu-
mi Oktatási és Módszertani Központ ünne-
pélyes keretek között idén is átadja a Közös-
ségi Múzeum elismeréseket. A kitüntetõ cí-

met azon muzeális intézmények vehetik át,
amelyek „közösségi részvételi alapon” mû-
ködnek, vagy már letették a „társadalmia-
sítás” alapjait, azaz bevonják munkájukba a
helyi lakosságot, civil szervezeteket, egyéb
partnereket. A skanzen számára kiemelten
fontos a közösségi részvételen alapuló mû-
ködés, hiszen a nyíregyházi intézmények,
civil szervezetek és egyházak képviselõi
nemcsak rendezvények közremûködõi,
hanem a napi múzeumi munkafolyamatok
aktív résztvevõi. 2020-ban az 50. jubileu-
mi évét ünneplõ szabadtéri néprajzi mú-
zeum pályázatát siker koronázta, s októ-
ber 9-én a Magyar Nemzeti Múzeumban
veheti át dr. Szabó Sarolta múzeumigaz-
gató a megtisztelõ Közösségi Múzeum el-
ismerést a Sóstói Múzeumfalu nevében.
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ARANYAKKAL TÉRT HAZA NYÍREGYHÁZA
A VÁROSMARKETING GYÉMÁNT DÍJ ÁTADÓÜNNEPSÉGÉRÕL

A LEGJOBBAK KÖZÖTT A NYÍREGYHÁZI NAPLÓ IS

19 NYERTES PÁLYÁZAT

Az idei év fõdíjasa Nyíregyháza városa lett, és így vi-
selheti a Marketing Fõvárosa 2020 kitüntetõ címet. A dí-
jakat dr. Piskóti István, a program vezetõje, a zsûri elnö-
ke, Hinora Ferenc, a Magyar Marketing Szövetség
(MMSZ) elnöke és dr. Papp-Váry Árpád, az MMSZ alel-
nöke adta át Zagyva Gyulának, a nyíregyházi Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezetõjének. A város 25 nevezésébõl
19 elismerésben részesült, azaz a legtöbb Városmarke-
ting Gyémánt Díjat ez a település nyerte el az idei év-
ben. A Marketingaktív Megye díj Szabolcs-Szatmár-
Bereg  megyét illeti (Baracsi Endre, a megyei közgyûlés
alelnöke vette át), hiszen a megye  22 marketing gyé-
mánt díjat nyert el, Nyíregyháza és Vásárosnamény pá-
lyázatai által.

19 városmarketing díj és egy fõdíj. Ennyi elismeréssel tért
haza a szeptember 17-én, Budapesten tartott Városmarke-
ting Gyémánt Díj átadóünnepségérõl Nyíregyháza. Ezzel az
úgynevezett gyémánt ranglistán az elõkelõ ötödik helyre ke-
rültünk, megelõzve olyan nagyvárosokat, mint például Deb-
recen, Szeged, Székesfehérvár vagy éppen Szekszárd. Mivel
pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a nyíregyházi 19 és a
vásárosnaményi 3 díjjal összesen 22 marketing gyémánt díjat
nyert el, ezért a Marketingaktív Megye díj is minket illet.

A Városmarketing Gyémánt Díjat a Magyar Marketing Szö-
vetség a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének
szakmai támogatásával hozta létre. Az elismerés odaítélésé-
nek célja, hogy a települések, térségek fejlesztésében egyre
fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenység-
re, annak sokszínûségére, eredményességére felhívja a figyel-
met; a sikeres, hatékony marketingmegoldások elismerésével
és azok széles körû népszerûsítésével hozzájáruljon az igé-
nyes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez, valamint,
hogy segítse a tapasztalatcserét, s benne a települések vezetõi,
szervezetei és a marketingesek közötti együttmûködést. A dí-
jakat ebben az évben öt kategóriában – „Külsõ marketing-
kommunikációs megoldások és tartalom”, „Belsõ kommuni-
kációs megoldások és tartalom”, „Márka- és identitásépítés,
értékesítéstámogató márkastratégia és program”, „Rendez-
vény-esemény”, valamint „Városfejlesztési projektek marke-
tingprogramjai, kampányai” – adták át múlt hét csütörtökön,
Budapesten, a Marketing Summit Hungary rendezvény (a
marketing szakma csúcstalálkozója) keretében. Idén 24 vá-
rostól érkezett nevezés. 83 városmarketing gyémántot adtak
át a szervezõk, ebbõl Nyíregyháza 19 díjjal térhetett haza.

ELISMERT SZAKEMBEREKBÕL ÁLLÓ
ZSÛRI ÉRTÉKELT

Az elismert szakemberekbõl álló zsûri a pályamun-
kákat a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szaksze-
rû megvalósítás, a kitûzött célok elérését jelentõ hatá-
sosság és a források célszerû felhasználását jelentõ ha-
tékonyság szempontjai alapján értékelte.

VÁROSMARKETING
GYÉMÁNT DÍJAT NYERT:

Rendezvény-esemény kategória:
1. Adventi forgatag Nyíregyházán
2. Gasztronómiai fesztiválok Nyíregyházán
3. Helló Nyíregyháza! rendezvény
4. Hübner Strandröplabda Fesztivál
5. Kerékpárutakhoz kapcsolódó eseménysorozatok
6. Városnap és Szelektív Szombat

Belsõ kommunikációs megoldások és tartalom:
1. hellonyiregyhaza.hu weboldal
2. Nyíregyháza MJV és nyiregyhaza.hu Instagram-ol-

dalak
3. Nyíregyháza MJV Facebook-oldal
4. Nyíregyházi Napló

Külsõ kommunikációs megoldások és tartalom:
1. Nyíregyháza Let’s dance kisfilm
2. Nyíregyháza városfilm 2019
3. Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldal

Márka- és identitásépítés, értékesítéstámogató mar-
ketingstratégia és program:
1. Bánkirobot Team (Az NYSZC Bánki Donát Mûszaki

Középiskolája tehetséggondozó csapata)
2. Nyíregyházi Állatpark
3. Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád

Városfejlesztési projektek marketingprogramjai, kam-
pányai:
1. Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén
2. CityWalk projekt
3. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum helyi termék-

és szolgáltatásfejlesztési stratégia

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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GÁZ- VAGY VILLAMOS VILÁGÍTÁS? 1.
A címben megfogalmazott kérdés elõször 1890-ben

merült fel a város vezetõiben, amikor arról kellett dönte-
niük, hogy a közvilágosítás megoldásánál melyik lehe-
tõséget válasszák. A villa-
mos világítást támogatók
élére Bencs László polgár-
mester állt. Ebbe a táborba
tartoztak még dr. Kovách
Elek és Somogyi Gyula kir.
közjegyzõk is, akik „elõ-
harcosai voltak a villamos
világítás és a villamos erõ-
átvitel eszméjének”. Szo-
hor Pál adóügyi tanácsno-
kot egy 1890 decemberé-
ben kelt városi határozat
értelmében azzal bízták
meg, hogy „városunknak
légszesz avagy villammal leendõ világítása tekintetébõl
a szükséges tájékozó adatokat szerezze be”.

A városi hivatalnok gondosan utánajárt a kérdésnek.
A már villamos világításra áttért Temesvártól és Karán-
sebestõl tájékoztató adatokat kért, míg Szatmárra sze-
mélyesen utazott el tájékozódni. Ezek alapján ezt a kö-
vetkeztetést vonta le: „az elektromos fény közegészség-
ügyi és tûzbiztonsági szempontból magasan felette áll
minden más fénynek”, ráadásul olcsóbb is. Ajánlatokat
is kértek a „Siemens és Halske”, a „Ganz és Társa”, va-

lamint az „Ohm és Simon” cégektõl. A kérdés megvita-
tására kijelölt bizottság 1892-ben a villamos áram beve-
zetése és a Ganz cég ajánlata mellett döntött. A cég ek-

kor már alkalmazta Ziper-
nowsky Károly, Déri Mik-
sa és Bláthy Ottó 1885-ben
szabadalmaztatott találmá-
nyát, amely megoldotta a
transzformátoron alapuló
villamosenergia-elosztás
és energiaátvitel kérdését,
s lehetõvé tette a fogyasz-
tóhelyek függetlenítését
egymástól. Ez a rendszer
rövid idõ alatt meghódítot-
ta a világot, s benne Nyír-
egyházát is.

A Ganz cég képvisele-
tében, 1892. november 10-én maga Zipernowsky Ká-
roly, a „váltakozó áram apostola” érkezett városunkba,
aki már ekkor ajánlatot is tett, de a szerzõdés csak 1894-
ben köttetett meg. Írásba foglalták, hogy ötven év múlva
a villanyvilágítási telep összes tartozékaival tehermente-
sen, minden ellenérték nélkül a város tulajdonába kerül.
A Ganz és Társa cég tervei alapján hamarosan az építke-
zések is megkezdõdtek... (Folyt. köv.)


