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INDUL AZ ÖNKORMÁNYZATI DIÁKMUNKA
Közel 400, 16 és 25 év közötti diáknak kínál július-

ban és augusztusban 3-3 hetes (július 8-án indul az elsõ
„turnus”, augusztus 3-án pedig az utolsó), napi hatórás

munkát a nyíregyházi önkormányzat, melyért szakképzett-
ség esetén bruttó 157 950 forintot, szakképzés nélkül pe-
dig 120 750 forintot fizetnek. A Járási Hivatal Foglalkoz-

tatási Osztályán történt regisztráció után mihamarabb
érdemes jelentkezni a Polgármesteri Hivatal 131-es szo-
bájában.

ÕSSZEL NYIT A VÁROSI USZODA
Õsz elején, várhatóan szeptemberben nyithat ki az új Városi Uszoda, mely a

Continental Aréna szomszédságában van. Az eredetileg pólóarénának épült, de az
úszósportra is alkalmassá tett létesítmény – mely a nyíregyháziaknak nem került
pénzébe – mûszakilag tökéletesen megfelel minden hazai és nemzetközi szabvány-
nak. Azért csak a nyári szezon után nyitják ki a sportolók és a lakosság számára is,
mert bár tavaszra készen volt, de a pandémiás idõszakban nem lehetett – nyáron
viszont nem lenne célszerû, gazdaságos az indítás.

ÚJ ELEM A MENETRENDBEN: 55-ÖS ÖRÖKÖSFÖLDRÕL SÓSTÓRA
Azzal, hogy tavaly sikerült az önkormányzatnak tíz-

éves közszolgáltatói szerzõdést kötnie a Volánbusz Zrt.-
vel, elkezdõdhetett a közösségi közlekedés hosszú távú
fejlesztése – hangzott el egy szerdai, városházi sajtótájé-
koztatón. A polgármester kiemelte: ez tette lehetõvé a
buszmenetrend régóta áhított felülvizsgálatát.

Rossz induló helyzetet örökölt a 2010-ben alakult új
önkormányzat a korábbi városvezetéstõl, hiszen a 2006–
2010 közötti idõszak nem volt pénzügyileg lezárva a szol-
gáltatóval. A komoly elszámolási viták 2012 decemberé-
re rendezõdtek, emellett a buszpark állapota elöregedett
és korszerûtlen volt. Az akkori környezetterhelõ, dízel
buszok felét felváltotta a modern, gázüzemû flotta, így a
teljes buszpark átlagéletkora 14,4 évrõl 7,7-re csökkent,
ami sokkal jobb, mint az országos átlag.

EREDMÉNY AZ ELSÕ ÉVBEN
A tájékoztatón elhangzott, a korábbi városvezetés

nem kezdett bele a sok vitát kiváltó menetrend átfogó
felülvizsgálatába sem, amit csak most lehetett elindíta-

ni, hiszen a perek lezárásával 2019-re sikerült a Volán-
busszal hosszú távú, tízéves szerzõdést kötni. – A 41
CNG-s busz üzembe állt, ennek nemcsak a környeze-
tünkre, a város levegõjére van nagyon jó hatása, ha-
nem a város pénzügyi helyzetére is. 2019 volt az elsõ
teljes év, aminek az eredményeként 148 millió forinttal
kevesebb volt a fizetendõ rész – emelte ki dr. Kovács
Ferenc polgármester.

MENETREND ÚJRATERVEZÉS
A finanszírozás kérdése mellett napirendre kerülhetett

a menetrend, illetve a hálózat megújítása is. Ennek jele a
május elsejei, még veszélyhelyzeti menetrend bevezeté-
se, mely július 4-tõl új elemekkel bõvül. Errõl a tervezõ
szakértõi csapat, a Mobilissimus Kft. ügyvezetõjét, Ekés
Andrást kérdeztük. – Elindul az új, 55-ös autóbusz – egy-
elõre tesztidõszakban, péntektõl vasárnapig, 30–60 per-
ces követési idõvel – ami átszállásmentes kapcsolatot fog
biztosítani Örökösföldrõl, Jósavárosból Sóstógyógyfürdõ-
re. A tervezéssel párhuzamosan folyamatos az ellenõrzé-
se a pontosságnak. – Semmi értelme, hogy hosszabb ideig

közlekedjen egy busz, és az utasok azért bosszankodnak,
mert túl lassan megy, annak meg végképp nincs, ha ha-
marabb elmegy. Sok ilyen típusú javítás lesz a mostani
menetrendben – mondta Pató István, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetõje. Augusztus 20-a a
belterületi menetrend bevezetésének a céldátuma, s bár
õsszel még lehetnek korrekciók, a decemberi, külterületi
átalakításokkal egy korszerû, minden szempontból meg-
felelõ menetrend lehet Nyíregyházán.

ELEKTROMOS BUSZOK?
S hogy mit hozhat a közeli jövõ? Készül a telephely a

flottának, másrészt a kormány meghirdette a Zöld Busz
Projektet, ami az elektromos jármûvekre való átállást cé-
lozza meg. A polgármester hangsúlyozta: – Hét megyei
jogú város van a projektben elsõ körben, köztük Nyíregy-
háza is. Mi már a telephelyet is úgy tervezzük, hogy alkal-
mas legyen a gázüzemû mellett az elektromos buszok fo-
gadására, töltésére, kiszolgálására. Ez azért is fontos, hogy
ne csak egy lábon álljunk hosszú távon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ESÕVEL ÉS TIKKASZTÓ MELEGGEL
ROBBANT BE A NYÁR

A viharos és esõs napok után valódi felüdülés volt az elmúlt hétvége, hi-
szen szombaton és vasárnap is elérte a hõmérséklet a 30 fokot Nyíregy-
házán. Sokan pedig ki is használták ezt és a Parkfürdõben töltötték a hét-
vége egy részét. Jó hír, hogy július elsején az Élményfürdõ is megnyitott,
a Júlia pedig július negyedikétõl várja a vendégeket.

Fotó: Szarka Lajos
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VAN, AKI 11 ÉVE TARTOZIK
VÍZSZÁMLÁVAL

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 91 településen biz-
tosítja a víziközmû-szolgáltatást, közel
154 ezer felhasználói kapcsolattal rendel-
keznek, ebbõl a lakossági felhasználók
száma 144 ezer. Mint minden szolgálta-
tó, így cégük is küzd a jogos követelés
behajtásával. Tapasztalatuk szerint a fel-
használók 80 százaléka határidõben, to-
vábbi 10 százalék késve, de önként, 30–
60 napos késedelemmel fizeti ki a víz- és
csatornadíjszámlát. Az adósok száma ha-
vonta 15–17 ezer között változik, így a
határidõn túli követelésük az alaptevé-
kenységük árbevételének 4 százaléka,
mely 300–350 millió forint – kaptuk a tá-
jékoztatást a társaságtól.

A lakossági felhasználók körében, a 100
ezer forint feletti adósok száma 1000–1300
háztartás. A nem lakossági felhasználók
adóssága 25–30 millió forint, mely nagy-
részt az önkormányzatok által ki nem fi-
zetett díjból adódik. A 100 ezer forint fe-
letti adósok száma 170.

MÁSFÉL MILLIÓVAL TARTOZIK

Nyíregyházán most mintegy 4300 adós,
közel 52 millió forint hátralékot halmozott
fel, az egy adósra jutó követelés 12 ezer
forint. Kiemelt figyelmet fordítanak a Hu-
szár lakótelepeken élõ felhasználókra, itt
az önkormányzati bérlakásban élõ felhasz-
nálók (128 bérlemény) tartozása 13 millió
forint. A legnagyobb adósságot felhalmo-
zó felhasználó tartozása 1 579 ezer forint,
a legkisebb tartozás pár ezer forint, a leg-
régebbi pedig 2009. 10. havi. A követelés
nagysága – a nem fizetés mellett – abból
is adódik, hogy a bérlõk az ingatlan kar-
bantartására nem fordítanak gondot, egy-
egy tartozás (mely lehet több százezer fo-
rint) a vízelfolyás miatt keletkezett, kelet-
kezik.

A MEGOLDÁST KERESIK

A követelések beszedése érdekében elsõ
alkalommal a számlán értesítik a felhasz-
nálót az adósságáról, majd fizetési felszó-
lítást küldenek, melyben felhívják az adós
figyelmét arra, hogy tartozását akár rész-
letfizetési kedvezmény igénybevételével is
rendezheti. – A továbbra sem fizetõ adó-
sok esetében mellékmérõs felhasználási
helyen (társasházi lakások) a mellékszol-
gáltatási szerzõdés felmondását kezdemé-
nyezzük, bekötési mérõs felhasználási he-
lyek (kertes házak) esetében korlátozási
értesítõt küldünk. Ebben meghatározzuk

azt az öt napot, amikor munkatársunk fel-
keresi a felhasználási helyet a korlátozás
elvégzése miatt, mely intézkedés alól a
védendõ felhasználók sem mentesülnek.
Részükre – a jogszabályok alapján –
mindössze egy évben egy alkalommal
eljárás- és kamatmentes részletfizetési le-
hetõséget biztosítunk. Szorosan együttmû-
ködünk az önkormányzatokkal, akiknek
lehetõségük van arra, hogy szociális tá-
mogatást nyújtsanak, azonban a rászoru-
ló felhasználók száma sokkal több mint
akik részére a víz- és csatornadíj rende-
zésére támogatás érkezik. Nyíregyháza te-
lepülésen a támogatásban részesülõ fel-
használók száma átlagosan (ez havonta

változik) 30 felhasználó – áll az általuk
küldött közleményben.

NEM CÉLJUK A KORLÁTOZÁS

Mint írják: társaságuknak továbbra sem
a korlátozás a célja, ezért is ajánlják fel a
részletfizetés és az elõre fizetõs vízmérõk
igénylésének és beépítésének lehetõségét.
Amennyiben a felhasználó részérõl semmi-
lyen együttmûködés nem történik a tarto-
zás rendezésére, a jogi eljárást elindítják,
mely jelentõsen, tovább növeli az adóssá-
got, tekintettel arra, hogy ennek költségét
is a felhasználónak kell megfizetni.

EMPATIKUS KEZELÉS,
EGYÜTTMÛKÖDÉS

– Társaságunk a víziközmû szolgáltatá-
sáról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/
2013. (II. 27.) Korm. rendeletnek eleget
téve, több felszólítás után teheti és teszi
csak meg a korlátozó, illetve jogi intézke-
dést. A részletfizetési kérelmeket minden
esetben empatikusan kezeljük, azonban a
be nem tartott megállapodások esetében
a szükséges korlátozó intézkedéseket meg-
tesszük. A követeléskezelés egyik eszkö-
zeként minden adós részére felkínáljuk az
elõre fizetõs mérõ beszerelésének lehetõ-
ségét. Tekintettel arra, hogy ennek beépí-
tése a szolgáltatás korlátozásának egy
módja, csak a felhasználóval létrejött, er-
rõl szóló megállapodás megkötésével tör-
ténhet meg a beépítés, így a szoros együtt-
mûködés nagyon hangsúlyos. Az elõre fi-
zetõs vízmérõt abban az esetben érdemes
alkalmazni, ha az adós több idõszak szám-
láival tartozik, de adóssága még kezelhe-
tõ, és a további tartozás keletkezése meg-
elõzhetõ – írja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása
MÓDOSÍTÁSOK III. – 3 beavatkozási pont, tárgyalásos eljárás

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város rendezési tervének módosítása kap-
csán a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak
megismerése érdekében lakossági fórumot tart 2020. július 9. (csütörtök) 16.00
órától.

A fórumon tájékoztatjuk az érdeklõdõket az alábbi táblázatban megjelölt terü-
letekre elõkészített rendezési terv módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Fotó: internet
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KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS ÉS ÚJABB FEJLESZTÉSEK
MÁRCIUS UTÁN, A VESZÉLYHELYZETET KÖVETÕEN ÚJRA ÜLÉSEZETT A KÖZGYÛLÉS

A veszélyhelyzet elmúltával múlt hét csütörtökön újra
ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése. A
közel négyórás testületi ülésen a legutóbbi, márciusi ülés
óta eltelt idõszak tárgyalása után számos fejlesztési pá-
lyázatról döntöttek a képviselõk, valamint elfogadták az
idei költségvetés pandémiás helyzet miatti módosítását.

A két közgyûlés között történt eseményekrõl szóló tájé-
koztatót a polgármester friss információkkal egészítette ki,
melybõl kiderült, megkezdõdtek az Arany János Gimná-
zium tanuszodájának teljes körû felújítási munkálatai,
amihez az EMMI biztosított 140 millió forintos forrást.
Emellett bejelentette: áprilisban elkészült a Fenyõ utcán
az orvosi rendelõ felújítása, májusban pedig elkezdõdtek
az orosi Nefelejcs óvoda korszerûsítési munkálatai, lezár-
ván a teljes intézményhálózat rekonstrukcióját.

FIDESZ-KDNP:
GYORS, SZAKSZERÛ ÉS CÉLSZERÛ DÖNTÉSEK

E napirend része volt a kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet alatt elvégzett feladatokról szóló tájékozta-
tó. A városvezetõ FIDESZ-KDNP frakció úgy látja, hogy
gyors, szakszerû és célszerû döntéseket hozott az önkor-
mányzat, ami meg is hozta a pozitív eredményét. Dr. Ador-
ján Gusztáv frakcióvezetõként, egyben kórházigazgatóként
kiemelte, jelen pillanatban megyénk azon három egyike,
ahol koronavírus miatti haláleset nem fordult elõ. S miköz-
ben megköszönte a támogatást, az összefogást, jelezte, fel-
készültek az esetleges második hullámra, mert bár a hiva-

talos veszélyhelyzet elmúlt, a veszély fennáll. Összefogla-
lóan a polgármester is köszönetet mondott mindenkinek –
kiemelve a polgármesteri hivatal és az önkormányzati in-
tézményrendszer dolgozóit – a járványidõszak lezárásaként,
melyben hangsúlyozta: ilyen veszélyhelyzetre még nem volt
példa, de a sikeres összefogás, együttmûködés jegyében a
szükséges intézkedések arányosan, célzottan, hatékonyan
és a lehetõ leggyorsabban történtek.

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT: JELES VIZSGA
Az ellenzéki Szövetségben Nyíregyházáért frakció is po-

zitívan értékelt. Jeszenszki András frakcióvezetõ szerint Nyír-
egyháza valóban jelesre vizsgázott és ez sok szempontból
elmondható: a városlakókról, az önkormányzati-polgármes-
teri intézkedésekrõl és a helyi politikáról, a veszélyhelyzeti
együttmûködés szellemében. Nekik is voltak javaslataik,
amiket a városvezetés a városlakók és a védelem érdekében
befogadott. Az ellenzéki dr. Újhelyi János által jegyzett elõ-
terjesztést, amely a város közigazgatási területén lévõ, a ko-
ronavírus-járvány okozta súlyos szociális helyzetbe került
lakosok megsegítésérõl szólt, 9 igen és 13 nem szavazattal
elutasította a testület, azzal a megjegyzéssel, hogy a szociá-
lis rendszer egyelõre tudja kezelni a kérdést, ám a felvetést
felszínen tartják, s ha szükséges, újra elõveszik.

ÚJ MENETREND ÉS HÁLÓZAT
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személy-

szállítással két téma kapcsán is foglalkoztak. Elfogadták az elõ-
terjesztést a tavalyi teljesítésre, és szó volt arról, május elsején
új, a pandémiás idõszakra vonatkozó átmeneti menetrendet
vezettek be, amit május 30-án a tapasztalatok alapján némi-
leg módosítottak. Ezek az elsõ lépések voltak az új nyíregyhá-
zi helyi buszhálózat felé, a belterületi járatok megújítása au-
gusztus 20-i indulással tervezett, az átalakított külterületi háló-
zatot pedig december 13-ától vezetik be elõreláthatólag.

STABIL GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásá-

nak végrehajtásáról szóló beszámolóból kiderült, a feladat-
ellátás finanszírozása biztosított volt, az önkormányzat pénz-
ügyi helyzete pedig stabil, a város megtartotta fizetõképes-
ségét. 13 igen szavazattal és 9 tartózkodással módosították
az önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl szóló februári
önkormányzati rendeletet, hiszen a veszélyhelyzetben a
hatékony védekezés részeként az önkormányzati szektor-
nak is részt kell vállalnia a közös teherviselésbõl. Az ellen-
zék szerint a kormányzat pénzeket vont el az önkormány-
zatoktól, a polgármester szerint viszont ezt a kabinet több
ponton kompenzálja, illetve kompenzálhatja majd, egyben
felhívta a figyelmet a pénzügyi stabilitásra.

ÓVODÁK, ÉRTÉKEK
Külön napirend foglalkozott az önkormányzat fenntar-

tásában mûködõ óvodákban a 2020–2021-es évi óvodai
nevelési év elõkészítésérõl, melybõl kiderült, a beiratko-
zás a pandémia miatti egyedi eljárási szabályok ellenére
sikeresen lezárult áprilisban. Egy másik beszámolóban az
olvasható, két nemzeti értékkel – a Vikár Sándor Zeneis-
kola – Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusainak és ta-
nulóinak kimagasló kultúraközvetítõ zenemûvészeti tevé-
kenységével, és Váci Mihály irodalmi munkásságával –
ötvenre bõvült az Értéktár.

PÁLYÁZATI PROGRAMOK
Elfogadta a közgyûlés a sóstói Székelykapu felújítására

benyújtott pályázati programot, valamint a Bethlen Gábor

Alapkezelõ Zrt. pályázati programjának keretében megva-
lósítandó Nemzeti Összetartozás Emlékmû felállítása címû
pályázatot. Elõbbi közel kilencmillió forintból újulhatna meg,
melybõl mindössze 10% az önerõ, utóbbi 25 millióból való-
sulhat meg, teljes egészében támogatásból. Emellett több
TOP-os, uniós pályázati program elfogadásáról is döntöttek.
Az egyik a Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energe-
tikai fejlesztése címû pályázati program volt, mely 247 mil-
lió forintból 100%-os támogatással valósulna meg. A másik-
ból a Csaló közi nyugdíjasház energetikai korszerûsítése és a
Continental Aréna energetikai fejlesztése valósulna meg
ugyanennyibõl, utóbbi épületen háztartási méretû kiserõmû
(HKME) fotovillamos rendszer kialakítását tervezik.

A következõ közgyûlést terv szerint szeptember 3-án tartják.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Vajda Tamás Béla (jobbra) egyetemi docens, mestertanár
a „Nyíregyháza Város Sportjáért” „Kovács (Bütyök)

József-díj” kitüntetést kapta a közgyûlésen, aki edzõként
nemzetközi sikereket ért el Szabó Tünde, majd Kovács
Rita versenyzõje révén, Kósa Sándornak pedig a „Nyír-
egyháza Város Közbiztonságáért” „Sztárek Ferenc-díj”

kitüntetést adományozta a közgyûlés

Ezúttal öten kaptak elismerõ emléklapot a címzetes
fõorvosi cím használatára jogosult gyógyítók közül:

dr. Kubinyi Erika, dr. Papp Angéla, dr. Dauda György,
dr. Zilahi Zsolt és dr. Horváth Péter – utóbbiak nem

tudták a helyszínen átvenni

MEGSZÛNT AZ UNIÓBAN A LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS!
Bizonyára olvasóink közül is sokan várták már a per-

metezõ repülõgépek feltûnését Nyíregyháza alkonyati
egén – de hiába. 2020-tól ugyanis az Európai Unió tag-
államaiban megszûnt a kifejlett szúnyogok ellen alkal-
mazható készítmények légi permetezése.  A szúnyog-
gyérítés  a jövõben kizárólag földi eljárással valósítha-
tó meg a közterületeken – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket a NYÍRVV Nonprofit Kft. A légi kémiai szúnyog-
gyérítést Nyíregyházán is földi, kémiai módszerrel vált-
ják ki.

A  lárvagyérítésre  alkalmazható készítmény korláto-
zásokkal ugyan, de továbbra is felhasználható. Légi per-
metezéssel azonban az is kizárólag vizes területeken,
ahol földi eljárással a gyérítés nem megvalósítható –
ebben az értelemben repülõk mégis lesznek, illetve
voltak, de ez korántsem oldhatja meg a problémát úgy,
mint amikor magát a szúnyogot gyérítették légi perme-
tezéssel. Így a jövõben nagyobb hangsúlyt kap a  bioló-
giai lárvairtás  is, mely elsõsorban a szúnyogtenyészõ
helyeket érinti.

LASSABBAN, NEM MINDENHOL

2020-ban lárvagyérítést földi és légi úton 2 alkalom-
mal, kifejlett szúnyoggyérítést – az uniós szabályozás mi-
att kizárólag földi úton! – 3 alkalommal tervez a NYÍRVV
Nonprofit Kft., összesen 3000 ha területen.  A védekezés-
be elsõsorban turisztikai területek, valamint sûrûn lakott
belterületi városrészek lesznek bevonva. Az elsõ védeke-

zést az elõzetes tervek szerint lapzártánk idején, azaz szer-
dán, július 1-jén kezdhették a szakemberek, egyszerre több
területen, a  Korányi kertvárosban, Sóstógyógyfürdõn és
a  Kertvárosban. Mivel ez a technológia jóval lassúbb, mint
a légi kijuttatás, hiszen a gépjármûveknek minden utcát,
védekezésbe bevont területet be kell járniuk, így a mun-
kálatok több napot is igénybe vesznek.

NEM ÁRTALMAS
A földi szúnyoggyérítés során a szakemberek földi

jármûrõl melegköd-képzõ technológiával végzik a csí-
põszúnyogok elleni védekezést. Az alkalmazott és ki-
juttatott irtószer emberre, melegvérû állatokra, növé-
nyekre nem ártalmas, és a kijuttatás után néhány órá-
val lebomlik. A gyérítést ez esetben is napnyugta után
kezdik, ezért a méhekkel már nem találkozik az irtó-
szer. Az önkormányzat által végeztetett szúnyoggyérí-
tésen felül – a korábbi évek tapasztalatai alapján – vár-
hatóan a Katasztrófavédelem is végez legalább egy al-
kalommal szúnyogirtást Nyíregyházán, bár errõl egy-
elõre nincs információ.



HIRDETÉS

2020. JÚLIUS 3.4



SZÍNHÁZ

2020. JÚLIUS 3. 5

„AZ EMBER TÁRSAS LÉNY”
BESZÉLGETÉS HORVÁTH ILLÉSSEL

Horváth Illés, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
mûvészeti vezetõje épp egy új darabot kezdett volna pró-
bálni, amikor Magyarországon is kihirdették a vészhely-
zetet.

– A karantén heteit Budapesten, a családoddal töltöt-
ted. Milyen volt az a két és fél hónap?

– Bevallom, életem legcsodálatosabb két és fél hónapja
volt, áprilisban ugyanis gyermekem született, és csak a
járvány miatti kényszerszünet tette lehetõvé számomra,
hogy az áldott állapot utolsó hónapját feleségemmel tel-
jes nyugalomban élhettük meg kettesben, hogy magát a
szülést az elsõ pillanattól az utolsóig végigkísérhettem, és
hogy még arra is maradt majdnem teljes izolációban két
hónapom, hogy az újszülött kisbabával együtt lehessek
otthon, mielõtt még újra elszólítana a munka. Ez számomra
meghálálhatatlan ajándék volt. Ha nincs a vészhelyzet,
az otthonomtól távol, más városokban kellett volna épp
dolgoznom ez alatt. Anyagilag természetesen tõlem is
követelt áldozatokat a korlátozás, de amit cserébe kap-
tam, az megfizethetetlen. Szóval, az igazság az, hogy én
nagyon sokat köszönhetek a koronavírusnak. Remélem,
ezzel nem bántok meg senkit. A betegség áldozataira rész-
véttel, a világszerte ellene küzdõkre pedig nagy tisztelet-
tel gondolok természetesen. Remélem, hogy a nehezén
már túl vagyunk!

– Mindeközben azért dolgoznod is kellett, hiszen a
munka a színfalak mögött folyt tovább...

– Valóban, ugyan rendezéseim
maradtak el a járvány miatt, mûvé-
szeti vezetõi munkaköröm nem szü-
netelt, hiszen színházunk, bár elõ-
adásokat nem tudott tartani, teljes
gõzzel gyártotta az online tartalma-
kat. Folyamatosan tartottuk egymás-
sal a kapcsolatot telefonon és e-
mailen, a színház home office-ban,
de üzemelt. Hálás vagyok minden-
kinek, hogy így vészeltük át ezt az
idõszakot.

– Mit gondolsz, hogy tud újra ma-
gára találni a színház, mi most a leg-
fontosabb feladat?

– Rendkívül fontos, hogy legyen
ideje a társadalomnak fellélegezni,
hogy elmúljon belõlünk a veszélyér-
zet. Ehhez persze az kell, hogy ne
legyen mitõl félni. Bízom benne, hogy csak ennyi kell, és
ha ez sikerül, az emberek visszatérnek a kulturális szoká-
saikhoz. Hiszek benne, hogy a színháznak nem csak és
kizárólag a szórakoztatás az egyetlen társadalomra gya-
korolt hatása. A színházmûvészet – ha minõségi, a szóra-
koztatáson keresztül (és nem rovására!), mentális karban-
tartója és fejlesztõje közönségének. Sokat veszítene vele
az emberiség. Legfontosabb feladatunk, hogy ezt bizonyít-
suk, amint és ameddig csak lehetõségünk van rá. Felada-

tunk, hogy úgy dolgozzunk, hogy ha
megint be kellene zárni a kapukat, az
emberek vágyakozzanak utánunk, de
nagyon.

– Fennáll annak a veszélye, hogy
esetleg eltávolodunk egymástól?

– Nem félek ettõl. Az ember nem
tudja megváltoztatni alaptermészetét.
Márpedig az ember társas lény. Van-
nak idõszakok, mikor el kell távolod-
nunk egymástól, de ezek mindig csak
idõszakok voltak a történelemben. A
pestis tombolásakor például biztos
pesszimistább prognózisokat lehetett
felállítani a társadalmi érintkezést il-
letõen.

– Most, hogy újraindult az élet, mi-
lyen feladatok várnak rád?

– Megkezdtük az Édes Charity pró-
báit a Móriczban, azután kezdõdik reményeink szerint a
VIDOR Fesztivál, sok tennivaló akad az új évad elindítása
körül is. Õsszel a sokak által ismert rajzfilm, a Szaffi szín-
padi adaptációját rendezem, majd a székesfehérvári Vö-
rösmarty Színházban egy Boeing, Boeing címû francia bo-
hózatot állítok színpadra. És mindeközben folyamatosan
minden létezõ lehetõséget meg kell ragadnom, hogy a sze-
relmetes kis csecsemõt és fantasztikus édesanyját szeret-
hessem, ne csak távolról.            (Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Fotó: Juhász Éva
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Smidt Ferenc (4. sz. vk. önk. képviselõ-
je) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. július 6.,
17.00–19.00 óráig.

Helyszín: Városmajori Közösségi Ház,
Városmajor u. 5.

Jeszenszki András (5. sz. vk. önk.
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. július 6.,
17.00–19.00 óráig.

Helyszín: Városmajori Közösségi Ház,
Városmajor u. 5.

Dr. Újhelyi János (8. sz. vk. önk.
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. július 7.,
16.00–18.00 óráig.

Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház,
Toldi u. 23.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye
2. sz. vk. országgyûlési képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. július 8.,

15.00–17.00 óráig.
Helyszín: Választókerületi Iroda,

Luther u. 3.

KÖZTISZTVISELÕK NAPJA

A köztisztviselõket és a kormánytisztviselõket jutalmaz-
ták hétfõn délelõtt a városházán. Kitüntetéseket és szol-
gálati hûség elismeréseket adott át dr. Kovács Ferenc pol-
gármester az önkormányzati rendszerben és a polgármes-
teri hivatalban dolgozóknak. Július elseje 1997 óta a köz-
tisztviselõk napja, 2011-tõl pedig a kormánytisztviselõk
munkáját is ezen a napon ünneplik.

Az önkormányzati rendszerben és a polgármesteri hi-
vatalban dolgozók munkája minden városlakót érint, ezért
is fontos elismerni õket, emelte ki a polgármester a kitün-
tetések és szolgálati hûség elismerések átadása közben.

– A köztisztviselõk a város, a városlakók ügyeivel fog-
lalkoznak, én úgy gondolom, nagyon magas szinten.
Visszatekintve a három hónapos veszélyhelyzetre, nagy
örömömre szolgál, hogy még így is színvonalas munkát
sikerült biztosítani, mindenki tudta a dolgát. Ez kellett ah-
hoz, hogy a nyíregyháziak ne érezzék azt, itt bármilyen
probléma is lehet, mint ahogy nem is volt.

KÖSZÖNET AZ EGÉSZSÉGÜGYIEKNEK

A koronavírusban szolgálatot teljesítõ orvosok, ápo-
lók, egészségügyi szakdolgozók és a technikai személy-
zet képviselõinek mondott köszönetet a megyei kór-
ház vezetése, és adott át jutalmat hûségük elismerése-
ként kedden, a Semmelweis-napon.
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„LEVEGÕRE A GYERMEKKEL!” A LEÁNY-
EGYLET SÓSTÓI NYARALTATÁSI AKCIÓI 2.
Ma már csak régi képeslapok õrzik Sóstó egyik jel-

legzetes épületének, a Szeréna-laknak az emlékét. Az
1914-ben felépített lak 1927-ig állt a Kégly Szeréna ál-
tal alapított Városi Leányegylet gondozásában. Hála a
leányegylet vezetõinek és tagjainak, nyaranként a lak
gyermekek zsivajától volt hangos, hiszen nyaraltatási
akciójuk keretében 50–60 ifjonc élvezhette Sóstó friss
levegõjét és sós vizét.

A Szeréna-lak nyári lakóit több száz jelentkezõ közül
válogatták ki. Mivel a nyaraltatás szociális alapon tör-
tént, ezért elõnyt élveztek a szegény, mostoha körülmé-
nyek között élõ, gyenge és vérszegény gyerekek. Elsõ
körben az iskolaigazgatók tettek ajánlást, amit a tiszti-
orvos véleményezett és környezettanulmányt is végez-
tek. Sajnos sokkal több volt az igénylõ, mint férõhely a
lakban. A nyaralókat tágas és tiszta szobák várták. Na-
pirend szerint éltek, aminek szerves része volt a játék, a
séta és az ebéd utáni alvás. Napi ötszöri étkezést kap-
tak. Egy turnus egy hónapig tartott. „Mikor kimentek,
sápadtak, soványak és vérszegények voltak; a szabad
levegõ, sok mozgás, nyitott ablaknál való alvás, egész-
séges táplálkozás azonban megerõsítette õket, kipirítot-
ta az arcukat, a szemük csillogó lett, életet, erõt adott
nekik az erdõ dús, tiszta levegõje”.

A leányegylet elsõsorban segélyekbõl és adományok-
ból szervezte meg a gyermekek nyaraltatását. Ez azon-
ban egy idõ után már nagy nehézségeket okozott, ezért
1925-ben átengedték a városnak a mûködtetését, majd

1927-ben végleg át is adták az épületet. Cserébe egy
olyan házat kértek a város területén, amelyben szegény
iskolás gyermekek részére napközi otthont alakítottak
ki. A város a Burger-alapítványból korszerûsítette és
bõvítette az épületet. Most már biztos alapokon folyt a
leányegylet által megkezdett munka.

A gyerekekre a kezdetektõl szakemberek felügyeltek,
akik közül érdemes Trajtler Anna nõipariskolai igazga-
tónõ, Wagner Irén óvónõ és Meiszl Gizella evangélikus
diakonissza nevét kiemelni. Az utolsó nyaralók 1944-
ben vették birtokukba a Szeréna-lakot.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)


