
AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉN NÖVEKSZIK

A FERTÕZÖTTEK SZÁMA
Egyértelmûen növekszik a fertõzöttek száma az egész

ország területén – jelentette ki Müller Cecília országos
tiszti fõorvos az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján. Mint elmondta, nehézséget jelent, hogy már
nem is mindig igazolható egyértelmûen a fertõzés útja.
Emiatt újra felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki mi-
nimalizálja a másokkal való találkozást, és csak a leg-
szükségesebb esetben hagyja el az otthonát. Hozzá-
tette, akinek van kerékpárja vagy autója, azzal járjon
munkába a tömegközlekedési eszközök helyett.

Mint ismert, a járvány hazai áldozatainak adatai
után az operatív törzs közzétette a fertõzöttek te-
rületi megoszlását is. A kormányzati tájékoztató ol-
dalon térképre rakták a megbetegedések számát,
megyék szerint bontva. A szerdai adatok szerint
Budapest, Pest és Gyõr-Moson-Sopron után me-
gyénkben a legmagasabb a fertõzöttek száma.
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HAMAROSAN ELKEZDIK KÉPEZNI AVART,
A MÉG MINDIG TÜNEMÉNYES KUVASZT

Tavaly augusztusban egy három hónapos, tüneményes
kuvaszt kapott a Nyíregyháza Bûnügyi Polgárõr Egye-
sület az Agrártárcától. A négylábú rövidesen egy ko-
moly kiképzésen esik majd át, hogy aktívan közremû-
ködhessen a polgárõrök munkájában.

A kuvaszt az Agrárminisztériumtól kapta a Nyíregyhá-
za Bûnügyi Polgárõr Egyesület. A szaktárca ugyanis
együttmûködik az Országos Polgárõr Szövetséggel és öt
kuvaszt ajándékoztak vidéki polgárõr szervezeteknek.
Avar az egyik közülük és õ Nyíregyházára került. Már
akkor is játékos és rendkívül barátságos volt, mindez
pedig a hosszú hónapok alatt sem változott. A kutya most
Király Róbertnél, a Nyíregyháza Bûnügyi Polgárõr Egye-
sület elnökénél van, és mint sajátját neveli. Avar hama-
rosan egy engedelmességi kiképzésen vesz majd részt,
aztán vár rá egy õrzõ-védõ oktatás.

NAGYON JÁTÉKOS
– A kuvasz azonkívül, hogy hungarikum, egy nagyon

érzékeny kutyafajta. Megfontolt és körültekintõ kikép-
zést igényel annak érdekében, hogy a késõbbiekben
„hasznos tagja” tudjon lenni a társadalomnak. Avar ét-
kezése változatos, szinte mindent megeszik, ami a kö-
zelébe kerül. Ez alól nem kivétel a póráza, a játékai és
még a kutyaóla sem. Nem tud nyugodtan megmaradni,
hihetetlenül játékos.

Mivel Avar szétszed egyelõre mindent, ami a közelé-
be kerül, így játékai tekintetében is folyamatosan után-
pótlásra van szüksége. A Bûnügyi Polgárõrség ezért szí-
vesen fogad a kutyabarátoktól kutyafelszerelést, játékot,
hámot és még akár kennelt is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)Avar még kölyökkutyaként, 2019-ben...

... és a már felnõtt Avar Király Róberttel
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COSTA RICÁN RAGADTAK A JÁRVÁNY IDEJÉN
SEGÍTSÉGGEL JUTOTTAK HAZA A NYARALÁSRÓL

Török Andrea három éve él Németországban, egy
logisztikai cég anyavállalatánál dolgozik Ulmban. Az
eredetileg egyébként nyírpazonyi nõ szabadságát töl-
tötte Costa Ricán, amikor kitört a járvány. Az orszá-
got lezárták, és úgy tûnt, hogy májusig haza sem tud-
nak repülni…

Andrea kalandos napokat tudhat maga mögött. Az ere-
detileg nyírpazonyi nõ szabadságát szerette volna Costa
Ricán tölteni – amikor lefoglalta az utat, még csak Kíná-
ban és Thaiföldön volt jelen a vírus –, de az álomnyara-
lásból már-már rémálom lett.

– Azt követõen, hogy megérkeztünk Costa Ricára, hir-
telen felgyorsultak az események. Kiderült, hogy talál-

tak egy beteget. Aztán „csend volt”, kirándultunk, él-
veztük a pihenést, mint egy átlagos nyaraláson, de hat
nap elteltével, amikor beléptem a közösségi oldalra, lát-
tam meg, hogy a légitársaságom letörölte az összes útját
Európa felé. Idõközben lezárták Panamát és Kolumbiát
– utóbbinál lett volna lehetõség átszállásra –, majd vé-
gül Costa Ricát is.

Andreáék ezután szembesültek azzal a hírrel, hogy
várhatóan május 2-ig nem tudnak hazajutni Németor-
szágba. Körülbelül ötvenen maradtak a szállodában.

– Nehéz leírni, hogy mit éreztünk akkor. Szerencsére
találkoztunk pár német turistával, akik azt mondták, hogy
majd Németország hazavisz minket, csak regisztrálni kell,
de addig várjunk türelmesen. 2-3 nap elteltével szóltak,

hogy menjünk a recepcióra és hívjuk a né-
met konzulátust. Végül kaptunk jegyeket
arra a gépre, amit a német kormány kül-
dött, azért, hogy hazavigye a külföldön ra-
gadt turistákat – idézi fel az emlékeket már
otthonról Andi.

Három nap múlva, március 29-én végül
hazarepültek Németországba – annak elle-
nére, hogy magyar állampolgárok és ma-
gyar útlevelük van, így is hazarepítették
õket. Costa Ricában azóta már több mint
370 regisztrált koronavírusos beteg van.

Magyarország kormánya is nagysza-
bású repatriálási akciót indított, kedd
reggelig 5583 magyar állampolgár-
nak segítettek hazatérni a világ kü-
lönbözõ pontjairól.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Fotó: Török Andrea
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A „MI LESZÜNK” IDEJE JÖTT EL
A Móricz Zsigmond Színház mûvészei a karantén ideje

alatt buzdító, a közös felelõsségvállalást segítõ videók-
kal szólítják meg a közönséget. Urmai Gábor játékos
üzenete a népszerûségi lista élén áll. Színházról, színé-
szi hitvallásról, múltról és jelenrõl beszélgettünk.

– Mire emlékszel vissza a legszíve-
sebben az elmúlt évekbõl?

– Ötödik évadomat töltöm a színház-
nál és úgy tervezem, innen megyek
majd nyugdíjba; szeretnék addig ját-
szani, amíg a hamut mamunak nem
mondom. Nagy örömmel szerzõdtem
Nyíregyházára, már csak azért is, mert
huszonnyolc évvel ezelõtt majdnem itt
kezdtem a pályámat. Ifjúkori barátom,
Petneházy Attila itt volt pályakezdõ szí-
nész, s az akkori igazgató, Csíkos Sán-
dor engem is le akart szerzõdtetni, de
addigra már aláírtam az Arizona Szín-
házhoz kötõ szerzõdésemet. Amikor ide kerültem, könnyû
volt a beilleszkedés, mert az én korosztályomból mindenkit
régi barátként üdvözölhettem, a fiatalokkal meg könnyen
megtaláltam a hangot.

– Milyen típusú színésznek tartod magad, milyen fel-
adat áll hozzád a legközelebb?

– Alapvetõen karakterszínész vagyok, igyekszem a leg-
kisebb szerepbõl is „várat” építeni. Talán ez az erõssé-
gem. Eközben behozom az adott karakter múltját, sor-
sát, eljátszom a jelenét, és megsejtetem a jövõjét. Azt
gondolom, az elmúlt öt évben azt osztották rám, amit

nekem kellett eljátszanom. Nincs hiányérzetem. Ne le-
gyenek szerepálmaid, mert megkapod!

– A jelen sajátosságaihoz mindnyájunknak alkalmaz-
kodnunk kell. Fontosnak tartod a humort egy ilyen „túl-
élési” helyzetben?

– Igen. Máshogy nem lehet, mert az
állandó rettegést, feszültséget a szer-
vezetünk sínyli meg. Alapvetõen jó ke-
délyû, vidám ember vagyok. Persze
nekem is vannak bajaim, sérelmeim,
fóbiáim, indulataim, ki nem mondott
vágyaim. Az a jó a színészetben, hogy
ezeket ki tudod játszani magadból,
mintegy terápiaként.

– Most egy idõre a színház, mely-
nek elsõdleges eleme a kontaktus,
üres, de legalábbis virtuális térré vál-
tozott. Mit érzel jelenleg a legfonto-
sabb üzenetnek?

– Azon kívül, hogy „Maradj otthon!”,
most a legfontosabb az egymás iránti figyelem, türelem.
Az egónk háttérbe szorítása. Most nem az ÉN VAGYOK,
hanem a MI LESZÜNK ideje jött el! Ne most akarjuk be-
pótolni azokat a találkozásokat, amiket eddig elmulasz-
tottunk. Lesz rá idõ, ha ezen túl leszünk, akkor újra egy-
más felé kell fordulnunk. Fedezzük fel azokat az emberi
értékeket, amelyek megvoltak, csak elfelejtettük. Nagy
László üzenete most is aktuális: „Ha lesz emberi arcuk
egyáltalán, akkor csókolom õket. Ha lesz emberi szelle-
mük, tudatom velük, üzenem nekik, hogy csak ennyit tud-
tam tenni értük!”                   (Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Fotó: Juhász Éva/Úri muri
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BOROSS GÉZA EMLÉKÉRE
A Sóstói Mûvésztelep bemutatásakor

feltûnt Boross Géza ifjú festõtehetség
neve is, aki Rudnay Gyula tanítványa-
ként, majd tanársegédeként vett részt a
nyári alkotótábor munkálataiban. A rá-
kospalotai születésû fiatalember itt is-
merkedett meg Kiss Lajos múzeumigaz-
gató leányával, akit késõbb feleségül
vett és Nyíregyházán telepedtek le.

Boross Géza festõmûvész-rajztanári
pályafutását 1933-ban Szeghalmon
kezdte, majd 1937-tõl Nyíregyházán,
a Kálvineum Református Tanítóképzõ
Intézet rajztanáraként tevékenykedett.
Az oktatói feladatok ellátása mellett sokat festett, képe-
ivel kiállításokon hívta fel magára a figyelmet. 1939-
ben a debreceni Déry Múzeum kiállításán aratott sikert.
Egy helyi mûkritikus így méltatta munkásságát: „Boross
Géza mûvészete ma már kiforrott tehetség állandóan
fejlõdõ mûvészete. Formaérzéke, hatáskeltése, a színek
zuhogó áradata, a fény káprázatos özöne újszerûségé-
nél fogva megkapó, lélekbe lopózó. Valóságos meseki-
rályfi, aki tárt karokkal zubogtatja a fényt, a színt és
mesteri kézzel lopja el az élet egyes jellemzõ pillanata-
it.” Képeibõl nemcsak magános mûgyûjtõk, hanem Deb-

recen városa és a Déry Múzeum is vá-
sárolt. A fõvárosi bemutatkozó tárlatá-
ról is elismerõ szavakkal fogalmazott
Kárpáti Aurél 1944 elején, aki szerint
Boross olajfestményei „elsõsorban a
képi felépítés biztonságával, a forma-
alakítás természetes egyszerûségével s
a sötét ragyogású színek tömör össze-
csendítésével tanúskodnak festõjük tar-
talmas tehetségérõl”.

Õ készítette Kiss Lajos 1943-ban
megjelent A szegény asszony élete
címû kötetének borítóján szereplõ raj-
zot is. A múzeumigazgató apósáról ké-

szített festménye a Jósa András Múzeumban látható.
Boross 1948 nyarán Budapestre költözött, ahol a Jó-

zsef Nádor Mûegyetem építészeti tanszékének a tanára
lett, de vonzódása az alföldi táj iránt mindvégig meg-
maradt. Nyíregyháza 1971 tavaszán az õ alkotásaiból
rendezett tárlattal nyitotta meg a mûvészeti heteket, ame-
lyen õ már betegsége miatt nem jelenhetett meg. 1971.
június 10-én hunyt el. Emlékét azóta is több kiállításon
idézték a városban.




