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REKREÁCIÓS ÖVEZET A BENCZÚR ÉS BESSENYEI TÉR
Vagy, ahogy e két teret egyre többször emlegetjük a pol-

gármester nyomán: Kulturális Negyed. Dr. Kovács Ferenc
polgármester a héten hivatalos Facebook-oldalán jelentette
be: jó hír, hogy birtokba vehették az arra közlekedõk a Ben-
czúr és Bessenyei tereket övezõ felújított utakat, járdákat.

A posztban hozzátette: „A Kulturális Negyedhez illõen egy-
séges térburkolatot kaptak a járdák, megújult a térvilágítás. A
30-as zóna, a forgalomlassító gyalogos-átvezetések mind-mind
a járókelõk biztonságát szolgálják. Bízom benne, hogy a terek
rekreációs szempontból még vonzóbbak lesznek a pihenésre,
sportolásra vágyó nyíregyháziak számára. Még folyamatban
van a terület rendezése, de már az utolsó simításokat vég-
zik az utak mentén és hamarosan lezárul a mûszaki át-
adás-átvétel. Tavaszra pedig megnyithat a „Szindbád” is,
amely újabb színfoltja lesz városunk kulturális életének.”

FELFRISSÜLT A ZÖLD VÁROSBAN

Mint ismert, a Zöld Város Program részeként a két tér
korábban teljes felfrissülésen esett át, s nem csak a nö-

vényzete. Új szökõkút készült a színház elõtt, újjászüle-
tett a Rózsakert Szabadtéri Színpad, régi fényében ragyog
az ikonikus Vénusz szobor, emellett okospad, rekortán-
pálya, különleges játszótér (és mosdó) is szolgálja a ké-
nyelmet, pihenést. Az épített örökség megõrzésének, élettel
való megtöltésének új eleme pedig a már elkészült Kállay-
ház után a Szindbád lesz.

A PIHENÉST SZOLGÁLJA

A mostani programban az önkormányzat pályáza-
tok és projektmenedzsment referatúrájának tájékozta-
tása szerint a két tér és park út- és járdahálózatának
teljes megújítása mellett a forgalomcsillapítás is cél
volt, így az út nyomvonalában elhúzások és magassá-
gi küszöbökkel kialakított gyalogos-átvezetések  szü-
lettek – utóbbiak térkõburkolatot kaptak. A járdák is
egységes, akadálymentes térkövekkel csalogatnak sé-
tára. A cél ez is: egy igazi pihenõövezet kialakítása a
közlekedésbiztonság és a fenntarthatóság szempont-
jaival, ezért alakult 30 km/h sebességû zónává a két

tér, melynek a csapadékvíz-elvezetését is megoldot-
ták a projekt során. Akinek pedig feltétlenül arra kell
autózni, figyeljen rá, hogy a Színház utca a Bessenyei
tér irányába, a Malom utca a Bessenyei tér felõl lett
egyirányú.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A nyíregyházi oktatási és nevelési intézményekben is zajlott a COVID-tesztelés az országos program részeként a hét
elején. A folyamatosan változó, bõvülõ információk szerint ugyan találtak a dolgozók körében pozitív mintákat, ám
összességében ritka az az iskola vagy óvoda, ahol teljes (vagy az volt) az átmeneti bezárás, inkább osztályok térnek
át digitális tanrendre, vagy kapnak rendkívüli szünetet, illetve egyes csoportok kicsinyei maradnak otthon rövidebb-
hosszabb idõre. Képünk a Gyermekek Háza Déli Óvoda székhelyintézményében, a Kereszt utcában készült. (A
koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatban a 3. oldalon írunk bõvebben.)

KEZDÕDIK AZ
ADVENTI IDÕSZAK

Advent a keresztény kultúrkör-
ben a karácsony napját megelõzõ
negyedik vasárnaptól karácsonyig
tartó idõszak. 2020-ban november
29-én kezdõdik. Az idei – a külsõ-
ségeit tekintve – biztosan más lesz,
mint korábban, hiszen nem lehet
rendezvényeket tartani, és a vásári
forgatag is elmarad. Részletek a 2.
oldalon.

TESZTELNEKTESZTELNEK

Fotó: Szarka Lajos
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KARANTÉNOS
KARÁCSONY?

Kari. Hátborzongató belvárosi rövidítése a kará-
csonynak. De már ezért sem haragudnánk, csak a kari
lenne olyan, mint máskor. Ám a kari most inkább ka-
rantént jelent. Most, november végén még (csak?) éj-
szaka vagyunk a házakba szorulva, de ki tudja mi lesz
egy hónap múlva...? Ami biztos: karácsony. A Meg-
váltó születésének ünnepe nem olyasmi, ami halaszt-
ható, karanténba zárható, megszólaltak a csengettyûk
a világháborúk alatt és a legsötétebb kommunizmus
idején éppúgy, amikor semmi nem volt szent. A szent-
este ugyanis egy hónap múlva eljön a naptárban,
„kari” ide vagy oda. De milyen lesz az a néhány hét,
az adventi idõ? Talán, több lesz magunkra az idõ. Mert
éppen csak annyi marad meg, ami a lényeg: a fény.
Nem lesz rendezvény, forgatag, forró puncs és zaj,
ami igen, árusnak-vásárlónak baj, s nem lesz hullám-
zó sokaság, körhinta és ünnepi zene, csak az, ami
mindennek a lényege: a világosság. Ami vírusmentes,
ha gyertya vagy óriásgömb adja is a fényt. És marad
még a csend. Valamiért csendre intettek minket idén.
Hát használjuk ki, ha már így lett. Ne azzal törõd-
jünk, ami úgysincs kinn, hanem azzal, ami még lehet
– benn. Gyújtsuk meg magunkban a hit, a remény, az
öröm és a szeretet fényét vasárnaponként. Remény-
kedtünk a húsvéti online szentmise elõtt, hogy nem ér
karácsonyig a vírus. Most higgyük azt, hogy jövõ hús-
vétkor már nem lesz velünk. Mármint a „kari”. Csak a
másik két gyertya szimbóluma: az öröm és a szeretet.
Addig pedig? Csend és fény...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

FÉNYES FÕTÉR, RENDEZVÉNYEK NÉLKÜL
A SZALONCUKOR ÍGY IS ELJUT AZ OVISOKHOZ, HA NEM IS A MIKULÁS VISZI

Sok elképzelést átírt a világjárvány. Õsz elején még
reménykedhettünk abban, hogy az adventi idõszakot kül-
sõségeiben is a megszokott módon élhetjük meg, ám a
pandémiás rendelkezések ezt nem teszik lehetõvé.

Így hiába tervezték az önkormányzatnál a fõtéri prog-
ramokat, a Varázslatos Karácsony kiállítást, a vásári forga-
tagot, vagy a múzeumi, könyvtári eseményeket, ezeket a
2021-es naptárba lehet csak beírni. Egyedül a fények gyúl-
nak fel a Kossuth téren, azok sem rendezvény keretében.

A SZÍNPAD IDEI SZEREPE

A hét közepén már az utolsó simításokat végezte a
NYÍRVV Nonprofit Kft. a fõtér csinosításán, melynek köz-
ponti eleme továbbra is a színpad. Sokan kérdezték: ha
fellépõ nem lesz rajta, miért van rá szükség? A Városüze-
meltetés tájékoztatása szerint természetesen nem véletle-
nül került most is megszokott helyére, a városháza elé. S
nem azért, mert egyelõre december elejéig tart az orszá-
gos rendezvénystop, így bíznának az esetleges feloldás-
ban, hanem más, praktikus oka van. A tavalyi szezonra
megalkotott és megkedvelt fényháló tartóoszlopai közül
kettõ is a színpadi elem szerves része. Így szó szerint tart-
ja a fejünk felett a díszkivilágítást, amikor alatta (maszk-
ban!) elsétálunk, mert az nem tilos. S talán néhány szelfi
helyszíne is lehet, vagy legalábbis egy jelzés: itt a fellépõk
helye, reméljük, jövõre élettel is megtelik.

DÍSZKIVILÁGÍTÁS IGEN, PROGRAMOK NEM

Ami tehát nem marad el: a fényáradat a fõtéren. Igaz,
most nem lesz rendezvénnyel körített, nagy sokaságban,
közösen megélt gyertyagyújtás vasárnaponként. De aki
advent idején, sötétedés után (de még nyolc óra elõtt...) a
belvárosban sétál, kaphat valamit az ünnep szépségébõl.
A Kossuth tér és a környezõ utcák mintegy tíz kilométer-
nyi fénnyel lesznek összességében díszítve, ebbõl három
önmagában a nemrég felállított, 17 méter magas feketefe-
nyõt, a város karácsonyfáját. Mint korábban írtuk, a vá-
rosháza külsejére nagyjából 15 százalékkal több fény jut,
az erkély oszlopait és a teraszt is bevonva, s hárommal
több óriás fa lesz világító gömbökkel dekorálva. Újdon-
ság továbbá, hogy a Városalapító atyák szobrának kör-
nyezetében lévõ fél tucat fát is feldíszítenek.

FIGYELMESSÉG A KICSIKNEK

A betlehem is elkészül, ám az adventi forgatag máskor
forralt bortól, teától, sült finomságoktól illatozó házai csak
díszítõ funkciót kapnak és üresek maradnak, csakúgy, mint
a Mikulásé. Az önkormányzat azonban nem feledkezik
meg az ovisokról. A Varázslatos Karácsony kiállítások mellé
minden esztendõben szaloncukorral kedveskedtek a ki-
csiknek a városháza Krúdy termében. Mivel most nem
rendezhetõ meg a különleges tárlat, a városvezetés eljut-
tatja a csemegét a nevelési intézményekbe. E kis gesztus
is jelzés: amit e keretek között lehet, megtesznek, örömöt
okozva és tartva a hagyományt.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete és a
rendõrség november 11-étõl folyamatosan végzi a ha-
tályos maszkviselési szabályok, kijárási korlátozások, üz-
letek nyitvatartására és a szabálytalan parkolásra vo-
natkozó szabályok betartásának ellenõrzését a város-
ban. A nyíregyházi operatív munkacsoport közleményét
a Városháza Sajtószolgálat tette közzé.

Mint köztudott, dr. Kovács Ferenc polgármester arról
döntött, hogy a város belterületén lévõ közterületeken a
kormányrendeletben meghatározott kivételekkel minden-
hol kötelezõ a maszk viselése. Továbbá döntés született
arról is, hogy a kutyafuttató helyek továbbra is nyitva
maradnak, de a maszkot ott is az elõírásoknak megfele-
lõen használni kell.

EGYETÉRTENEK A KORLÁTOZÁSOKKAL

Az elrendelt korlátozásokról nemcsak a sajtóból érte-
sülhettek a városlakók, a Közterület-felügyelet a szolgá-
lati gépkocsik hangszóróin keresztül is több napon át ut-
cáról utcára járva értesítette errõl a polgárokat, illetve a
MÁV és Volánbusz pályaudvarain is rendszeresen tájé-
koztatták az utasokat. A korlátozások elrendelése óta a
tapasztalatok és az intézkedések számai azt mutatják,
hogy az állampolgárok egyetértenek az elrendelt korlá-
tozásokkal, alapvetõen betartják a maszkviselésre és a
kijárási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, az üzle-
tek is bezárnak 19.00 órakor.

320 „MASZKOS” FIGYELMEZTETÉS

Természetesen mindig akadnak olyanok, akik nem
ismerik a szabályokat, vagy ismerik, de nem vesznek
róla tudomást, amelyek közül különösen a maszkvise-
lési szabályok figyelmen kívül hagyása veszélyes má-
sokra, és önmagunkra is. Az elmúlt két hétben a maszk-
viselés szabályainak a megszegése miatt több mint 320
esetben került sor intézkedésre, az esetek több mint fe-
lében a figyelmeztetéstõl súlyosabb intézkedésre volt
szükség.

80 KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS SZEGÉS

A kijárási korlátozásokat a városlakók fegyelmezetten
betartják, az elmúlt két hétben ezzel kapcsolatban mind-
összesen 80 intézkedésre volt szükség, sajnos itt az ese-
tek többségében helyszíni bírság kiszabása vagy felje-
lentés megtétele volt indokolt.

19 INTÉZKEDÉS AZ ÜZLETEKNÉL

Az üzletek ellenõrzése során 19 esetben került sor in-
tézkedésre, amelyek során a helyszínen több mint fél-
millió forint bírság kiszabása volt indokolt.

NEM LEHET BÁRHOL MEGÁLLNI!

A veszélyhelyzet kihirdetése óta a közterületi fizetõ-
parkolók díjmentesen vehetõk igénybe, melynek célja
elsõsorban az, hogy minél kevesebben használják a tö-
megközlekedést, így is lassítva a vírus terjedését. Sajnos
sokan félreértelmezik ezt a szabályt, amely nem azt je-
lenti, hogy bárhol meg lehet állni. A KRESZ szabályai
továbbra is érvényben vannak, tehát ahol tilos várakoz-
ni és megállni, ott továbbra sem lehet parkolni. A belvá-
rosban szabálytalanul parkoló vagy tiltott helyre behajtó
gépkocsik vezetõivel szemben több mint 350 esetben
intézkedtek a hatóság szakemberei.

Az operatív munkacsoport továbbra is kér mindenkit
a védelmi intézkedések felelõsségteljes betartására ma-
gunk és embertársaink egészségének megóvása, a vírus
terjedésének lassítása érdekében.

A TÖBBSÉG BETARTJA A SZABÁLYOKAT

Az élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszer-
tárban az idõsek a védett vásárlási idõsávon kívüli idõ-
szakban is szabadon vásárolhatnak. Az idõsek védel-
me a járvány felfutásával kiemelten fontos, hiszen a ví-
rus gyakorlatilag minden magyar településen jelen van,
ráadásul az idõseknél és a krónikus betegeknél nagyobb
a kockázat a fertõzés súlyosabb lefolyására. Az idõse-
ket továbbra is arra kérik, hogy vigyázzanak magukra,
kerüljék a zsúfolt, zárt tereket és a bevásárláshoz lehe-
tõleg kérjék hozzátartozójuk, vagy akár az önkormány-
zat segítségét.

(Forrás: kormany.hu)

VÁSÁRLÁSI IDÕSÁV

Újabb, a járvány lassítását és az idõsek védelmét
szolgáló intézkedés lépett életbe. A kormány elfogad-
ta az Idõsek Tanácsa javaslatát, és a keddi naptól min-
den hétköznap (hétfõtõl péntekig) 09.00 óra és 11.00
óra között, illetve hétvégén (szombaton és vasárnap)
08.00 óra és 10.00 óra között bevezette az idõsek vá-
sárlási sávját. Ebben az idõintervallumban csak 65 év
felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, a dro-
gériákba (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisz-
títószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító
üzlet) és a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt for-
galmazó üzletbe (gyógyszertár).

Az árusokat változatlanul megtalálhatják a piac kül-
sõ, illetve belsõ asztalain. Ezt az állapotot december
elejéig tartják fent, majd elkezdõdik a fenyõfa-árusítás,
melynek helyét az ajánlott távolság megtartásával fog-
ják kijelölni.

MAXIMUM 400 FÕ
A Tokaji út 4. szám alatti Vásártéren belül a Használt-

és Iparcikk piacon a 14/2020. (11. 11.) GT/NYÍRVV Kft.
számú polgármesteri határozat alapján a látogatók szá-
ma egyidejûleg nem haladhatja meg a 400 fõt. E határo-
zat betartása érdekében a Vásárteret kizárólag a Tokaji
út felõli gépjármûforgalom elõtt nyitott bejáratokon le-
het megközelíteni mind a gépjármûvek, mind a gyalo-
gosforgalom tekintetében. A hétvégenként megszokott
kétsávos beengedési rendszer helyett csak egysávos, las-
sított beléptetést biztosítanak a Vásártér területére.

ÁTRENDEZETT ASZTALOK

A VÉDÕTÁVOLSÁGÉRT

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a Búza téri piaccsarnok
külsõ fedett részén az árusítóasztalok átrendezésével
és mintegy 170 darab asztal elszállításával elõkészí-
tette az árusok és a vásárlók közötti 1,5 méteres védõ-
távolság megtartásához szükséges területet, a korona-
vírus terjedésének megakadályozása céljából.

A KIJÁRÁSI TILALOM ALATT IS DOLGOZNAK

Nehéz lenne felsorolni mindazok munkáját, akik a ve-
szélyhelyzet alatt is segítséget nyújtanak az itt élõknek.
Példaértékû az összefogás Nyíregyházán is, Polgárõr
Egyesületeink – mintegy 20 mûködik Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város területén – kerékpárral, gyalog, vagy
éppen gépjármûvel folyamatosan szolgálatot teljesíte-
nek a koronavírus-világjárvány idején is. Vannak, akik
az Egészségügyi Alapellátás munkáját segítik a minta-
vételi állomás elõtt, míg mások, mint például a Bûnügyi
Polgárõrségünk, éjszaka, a kijárási tilalom alatt vigyáz
a rend fenntartására.

– Este nyolc órától kijárási tilalom van érvényben, ilyen-
kor elnéptelenednek a közterületek, az utcák, ezért is va-
gyunk jelen, hiszen megjelenhetnek olyan szélhámosok,
akik jogsértõ magatartással mások kárára bûncselekményt
okozhatnak – tudtuk meg Király Róberttõl, a Bûnügyi Pol-
gárõrség vezetõjétõl, aki hozzátette, most 10 fõvel látják
el ezt a szolgálatot, és egyelõre a tapasztalataik pozitívak.

„A RENDÕRSÉG SZEME ÉS FÜLE VAGYUNK”

– Természetesen, a rendõrség is magas jelenléttel járja a
várost, ott vannak a be- és kivezetõ útjain, hogy ha valaki
megsértené a kijárási tilalmat, akkor ellene fel tudjanak lép-
ni. Mi tulajdonképpen a rendõrség szemei és fülei vagyunk.
Ha jogsértõ magatartást tapasztalunk, akkor azonnal jelzünk
nekik, kiérkezésükig pedig feltartóztatjuk az elkövetõt. Már
este nyolc óra elõtt is járjuk a várost, sok emberrel beszélge-
tünk, és azt tapasztaljuk, hogy fõként az idõsekre nagy nyo-
más helyezõdik. Bizonytalanok, ezért jólesik nekik, ha szó-
ba elegyedhetnek velünk. Szerencsére az éjszakai szolgálat
alatt sem tapasztaltunk eddig nagyobb kihágásokat, bízunk
benne, hogy a jövõben sem jelennek meg a szélhámosok, és
a kijárási tilalmat is betartják az itt élõk. Avar, a kuvasz ku-
tyánk, akit tavaly kaptunk az Agrártárcától, már részt vett
engedelmességi képzésen, így alkalmanként õ is velünk
tart, hogy együtt vigyázzunk a rendre.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bûnügyi Polgárõrség

Bûnügyi Polgárõrség
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JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET: FELAJÁNLÁSOK
SORA ÉRKEZIK A KÓRHÁZBA

A koronavírus megjelenése minden téren változásokat,
nehézségeket hozott életünkbe, az egyik legnagyobb nyo-
más mégis az egészségügyben dolgozókra nehezedik, akik
az úgynevezett vörös zónában segítik és szolgálják a baj-
ba került embereket, sokszor pont a mi barátainkat, sze-
retteinket, ismerõseinket. A járványügyi veszélyhelyzet
kezdete óta a kórház betegei és dolgozói azonban a ne-
hézségek mellett nap mint nap találkoznak az önzetlen
segítségnyújtási szándék megható megnyilvánulásaival
is...

Gyümölcsök, üdítõk, sütemények. A járvány második
hullámában is számtalan cég, üzlet, étterem, de magánsze-
mélyek és a kórház dolgozói is a társadalmi szerepvállalás
nemes gesztusaival, felajánlások sorával segítik a korona-
vírus elleni küzdelmet. Vitkai Éva, a kórház sajtófõnöke
szerkesztõségünk megkeresésére elmondta, elsõsorban a
COVID osztályokon dolgozókhoz jutnak el a felajánlások,
de igyekeznek úgy koordinálni a tárgyi adományokat, hogy
mindig más helyre kerüljenek, és elõbb-utóbb minden
COVID részlegen dolgozó részesüljön belõlük.

– Ez nem könnyû feladat, hiszen a kórházainkban dol-
gozók minden osztályon elhivatottan, a bekerülõ betegek

felépüléséért küzdenek – hangsúlyozta. – Tavasszal nagy
segítség volt a civilek, vállalkozások összefogása, akik
pénzadománnyal alapítványunkon keresztül segítették a
munkát, hiszen a szakma tudja igazán eldönteni, hogy
mire van éppen szükség az ellátásban, amely a kialakult
járványhelyzet miatt akuttan jelentkezik. Most elsõsorban
tárgyi adományok érkeznek, de már vannak cégek, sõt
magánszemélyek, akik pénzbeni segítséget ajánlanak fel.
Van olyan cég, ahol a dolgozók adták össze a segítségnek
szánt összeget. Minden esetben beszámolunk ezekrõl
munkatársaink felé is, hogy éppen hová került az ado-
mány, illetve arról, hogy a pénzadományokat mire tudtuk
költeni. Vannak, akik házi süteményt sütnek, van, aki hû-
tõvel segít, van, aki ózongenerátorra ad pénzt, két cég
például a fogyatékos kis betegeinknek segít a szakrendelõ
megközelítéséhez szükséges rámpa elkészítésében, mert
a járványhelyzet miatt új bejáratot kellett kialakítani a
gyerekrehabilitációnak.

A JÓ SZÓ IS NAPOKRA MUNÍCIÓT TUD ADNI

– Mindemellett kapunk kedves történeteket, elisme-
réseket is a közösségi oldalunkon. Az egyik ilyet meg is

osztottuk, Szojka Tamás írása (is) nagyon jólesett a
COVID Ambulancián dolgozóknak, hiszen a jó szó, az
elismerés is napokra muníciót tud adni. Nagyon köszön-
jük az embereknek a támogatást, a jó szót és leginkább
azt, ha figyelnek és vigyáznak magukra, hiszen az egész-
ségügyben dolgozóknak most az is nagy segítség, ha az
egyéni felelõsségérzet, a szabályok követése, a maszk-
használat kevesebb megbetegedést eredményez – hang-
súlyozta.

A KÖZÖSSÉGI PORTÁLON IS SEGÍTIK A
TÁJÉKOZÓDÁST

– Az emberek segítõkészségének szép példáit az internet
segítségével minden esetben nyilvánossá tesszük. A hon-
lapunkon, a www.szszbmk.hu oldalon, illetve a Facebook-
on, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház közösségi oldalán emellett pedig min-
den olyan információt megosztunk, amelyek segítik a be-
tegek, a hozzátartozók tájékozódását a járványhelyzet
alatt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

38. SZÜLETÉSNAP, 38 MÉRFÖLD: KARANTÉN ALATT,
A KERTBEN FUTOTTA LE AZ ULTRAMARATONT

Sportolni hatósági karanténban sem lehetetlen, ezt bi-
zonyította a jelenleg Angliában élõ, de nyírturai Szendrei
Szilvi, aki a kertben futotta le a 38 mérföldes – 61,2 kilo-
méteres – ultramaratont 9 óra 30 perc alatt, pont a 38.
születésnapján. Az akciójával arra akarta felhívni a figyel-
met, hogy a koronavírus – ahogy õ mondja – nem játék, és
bármennyire nehéz helyzetben vagyunk, a remény hal meg
utoljára. Ezzel a felfogással éli ugyanis a mindennapjait
közel egy hónapja, amióta az édesanyja mélyaltatásban a
Jósa András Oktatókórház intenzív osztályán fekszik…

Szeptember 1-tõl minden olyan magyar állampolgárt,
aki külföldrõl tér haza, a belépéskor automatikusan ható-
sági házi karanténra köteleznek. A házi karantén idejét
szeptember 21-tõl 14-rõl 10 napra csökkentették. Szendrei
Szilvi erre reagálva mutatta meg, hogy Angliából hazatér-
ve karantén ide vagy oda, otthon is le lehet futni az
ultramaratont. Ráadásul tette mindezt most meg az édes-
anyjáért is...

TÖRÖLTÉK A JÁRATÁT

– Bár itt születtem, de már Angliában élek, így a Nyír-
turán élõ édesanyámat sem láttam 2 és fél éve. Augusz-
tusban szerettem volna hazajönni hozzá, de törölték a já-
ratomat. Aztán most, egy hónappal ezelõtt a családomból
hárman is megfertõzõdtek koronavírussal, a nagymamám
ennek szövõdményeibõl sajnos már nem tudott kigyó-
gyulni, az édesanyám pedig azóta is mélyaltatásban fek-
szik. Amikor ezt megtudtam, eldöntöttem, hogy bármi áron
is, de hazajövök hozzá, mert látni akarom õt, és elmonda-
ni neki mindent – kezdte a beszélgetést Szilvi.

„ANYÁÉRT IS FUTOTTAM”

– Mivel az édesanyám kórházban van, az õ házába
kerültem karanténba. Itt, a kertjében futottam le múlt hét
pénteken az ultramaratont, pont a 38. születésnapomon.
Amíg be voltam zárva (vasárnap járt le a karanténom),
szerettem volna elterelni a gondolataimat és ezzel az ak-
cióval is felhívni a figyelmet arra, hogy a koronavírus nem
játék. Sokan még mindig nem hiszik el, hogy „létezik”,
de én már tudom, hiszen megtapasztaltuk. Az ultramara-
tont ezért anya miatt is teljesítettem.

460 KÖR, 9 ÉS FÉL ÓRA ALATT

– Reggel fél hatkor kezdtem, összesen 460 kört futottam
le. Az ultramaraton 9 és fél órán keresztül tartott, idõnként
azonban meg kellett állnom és felsétáltam a kertbõl, hogy
ha jönne a rendõrség ellenõrizni, akkor megtaláljanak, de
szükség volt dehidratálásra és mivel a fû is vizes volt, egy-

szer a cipõmet is lecseréltem. Az eleje különösen jól ment,
egy idõ után hozzá tud szokni a szervezet és az is hajtott,
hogy végig anyára gondoltam. Volt, hogy az elmém azt
mondta, nem bírom tovább, de aztán leküzdöttem ezt. Fõ-
leg akkor, amikor keresztapám átszólt nekem a szomszéd
kertjébõl, hogy most beszélt a kórházzal és édesanyám ál-
lapota javult. Bár tudtam volna még tovább futni, de nem
akartam és 61,2 kilométer teljesítése után megálltam.

Szilvi, noha Angliában egy futóklub tagja és gyakorta
teljesít kihívásokat, ekkora távot még soha nem tett meg.
Az eddigi csúcsa 52 kilométer volt, amit a koronavírus
elsõ hulláma alatt futott le társával, aki éppen akkor ünne-
pelte a 40. születésnapját. Azt mondja, a közeljövõben
nem tervez hasonló maratont, hiszen a testének is regene-
rálódni kell. Egyelõre itthon marad, és bízik benne, hogy
mihamarabb hazatérhet hozzá az édesanyja is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

VIRTUÁLIS FUTÓVERSENY
NYÍREGYHÁZÁN

Az elhalasztott I. Nyíregyházi Futófesztivál szerve-
zõi elindították Nyíregyháza elsõ virtuális futóverse-
nyét; 2020. november 17. és december 31. között vár-
nak minden sportolót!  Tavasszal a futók nem vehették
nyakukba az I. Nyíregyházi Futófesztivál befutóérmét,
most az arra az eseményre készült érmekért futhatnak!
A teljesítést követõen egy internetes felületen kell fel-
tölteni a futásuk eredményét, ami bekerül egy ered-
ménylistába is, és egy digitális oklevelet is kapnak róla.
További infók a  http://www.nyiregyhazifutofesztival.hu 
weboldalon és az esemény Facebook-oldalán.
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ÖRÖKBEFOGADÁS A COVID IDEJÉN
A MEGSZOKOTTNÁL TÖBBEN KERESTÉK AZ ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNYT

Többen szeretnének kutyát örökbe fogadni az elmúlt
idõszakban a megszokotthoz képest, mindez pedig össze-
függésben van azzal, hogy csak azok mehetnek ki az ut-
cára este nyolc óra után, akik kutyát sétáltatnak. Ezt a
tendenciát tapasztalják Nyíregyházán is az Állatbarát Ala-
pítvány munkatársai.

Novák-Hajtó Éva, az Állatbarát Alapítvány telephely-
vezetõje elmondta, az elmúlt napokban több telefonhí-
vást kaptak azzal kapcsolatban, hogy sokan ideiglenes
befogadóvá válnának a korlátozások idejére. Azt is hoz-
zátette, nem mindenki ismeri be az ilyen irányú szándé-
kát, de õk észreveszik, ha valaki csak a kiskaput keresi a
tilalom alól.

EGY ESETBEN VAN FELMENTÉS

A kijárási tilalom alól ugyanis egy esetben kaphat bárki
felmentést, ha a kutyáját sétáltatja este nyolc óra után, a
lakóhelyének 500 méteres körzetében. Akkor nem élhet
vele szemben büntetéssel a hatóság. A Csatorna utcai ál-
latotthonban rengeteg kutya vár gazdára, az állandó lét-
szám 190 és 200 között ingadozik. Nagyon sok bejelen-
tést kapnak elhagyott kutyákról és sajnos egyre inkább
növekszik azoknak a száma is, akik az évek óta velük élõ
kutyájuktól akarnak megszabadulni, különbözõ okokból
kifolyólag, a legtöbbször például költözésre hivatkozva.

PRESZTÍZSKÉRDÉST CSINÁLNAK BELÕLE

Ha valakinek lehetõsége nyílik arra, hogy átmeneti-
leg gondozzon egy kutyát, akkor ideiglenes befogadó-

vá válhat. Ez azt jelenti, hogy a kutya addig marad
nála, ameddig nem találnak neki végleges gazdát. Ál-
talában azok vállalnak ilyen feladatot, akiknek már van
otthon kutyusuk, de még egyet el tudnak látni. Az ál-

lat számára ez azért hasznos, mert megtanulhatja a
családban élés szabályait vagy adott esetben a szoba-
tisztaságot is.

– Fontos, hogy csak az vállaljon ilyen feladatot, aki
megérti, hogy ez teljesen határozatlan idõre szól. Nem-
csak két hétre, nem a nyári szünet vagy a home office
idejére, hanem addig, ameddig a kutyának nem találunk
gazdát. Ez lehet, hogy három napon belül megtörténik,
de az is elõfordulhat, hogy hosszú hónapokat kell erre
várni – tette hozzá Novák-Hajtó Éva. – Az örökbefoga-
dások esetén egyébként megpróbáljuk kiszûrni a leendõ
gazdákat. Az elmúlt években ugyanis egyre nagyobb di-
vat lett mentett kutyával együtt élni.

FELMÉRIK A KÖRÜLMÉNYEKET

Az örökbefogadás menete azzal kezdõdik, hogy a le-
endõ gazdi vagy elmegy a telepre és körbenéz, vagy
interneten keresztül is eléri a kutyák fotóit és az informá-
ciót róluk. Ha megtalálta a számára szimpatikus kutyát,
kitöltetnek vele egy kérdõívet, mellékelni kell egy fotót az
állat leendõ lakhelyérõl, hogy az Állatbarát Alapítvány is
tudja, milyen körülmények között fog majd élni a kutyus,
fõleg, ha kertes házhoz viszik. Az örökbefogadási szerzõ-
désben kötelezõ elemek is vannak, ilyen például az ivar-
talanítás, ezt minden leendõ gazdának vállalni kell, ha
kölyökkutyát visz el a teleprõl. Egyébként az állatotthon-
ban minden hat hónapnál idõsebb állatot ivartalanítanak,
megkapják a chipet és az oltást is. Az örökbefogadás díja
9800 forint. A leendõ gazdának 2-3 alkalommal kell ellá-
togatni a telepre, hogy megismerkedjen a kiválasztott ku-
tyával és majd csak ezután viheti haza.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

VÖRÖS KÓD – ÍGY ZAJLIK A
TÉLI HAJLÉKTALANELLÁTÁS NYÍREGYHÁZÁN

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény aktuális bekezdésében megfogalmazott vörös kód
egy speciális figyelmeztetés, melynek célja, hogy kritikus
idõjárási helyzetben felhívja a szociális ellátórendszer fi-
gyelmét arra, hogy a hajléktalanokat segítõ munka egyik
legfõbb feladata az élet védelme.

Városunkban becsült adatok szerint 3–400 hajléktalan
ember él. Közülük sokan elfogadják a segítõk által felaján-
lott szálláshelyeket, de vannak, akik csak a kemény fa-
gyok idején hajlandóak éjszakai menedékhelyen megje-
lenni. Az idõjárás miatt elviselhetetlen utcai életet jelzõ
vörös kódot minden évben a szociális nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter hirdeti ki, a regionális diszpécserközpon-
tokon keresztül.

– Ennek a vörös kódnak az a célja, hogy a hajlékta-
lan személyeket, akik az utcán élnek, ebben az idõ-
szakban életük és testi épségük védelme érdekében
bentlakásos intézményekben helyezzék el. Az önkor-
mányzat ellátási szerzõdés keretében gondoskodik az
utcai szociális munkáról. Ezt a Periféria Egyesülettel
kötötte, és az egyesület mûködteti a diszpécserközpon-
tot, a 24 órás telefonos szolgálatot, valamint õ tartja
nyilván azokat a férõhelyeket, ahová a hajléktalan sze-
mélyek ebben a rendkívüli hideg idõben elhelyezhetõk –
tájékoztatott dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési
Osztály vezetõje.

ÉJJEL-NAPPAL DOLGOZNAK

2020 tele eltér minden eddigitõl, hiszen a COVID-jár-
vány miatt zárlat alatt vannak a bentlakásos intézmények.

A diszpécserszolgálattal utcai szociális munkát végzõ Pe-
riféria Egyesület krízisautója november 1-tõl, éjjel-nappal
felkeresi az utcán rekedt, ellátásra szoruló embereket, és
szükség szerint hajléktalanszállóra vagy egészségügyi in-
tézménybe szállítja õket. Telefonon az 504-618-as szá-
mon bárki, bármikor tehet bejelentést.

SOKAN INKÁBB AZ UTCÁT VÁLASZTJÁK

– Sajnos éjszaka sokan az utcát választják, és csak ak-
kor mennek be a szállóra, amikor komolyan hidegre for-
dul az idõ és a hõmérséklet 0 fok alá zuhan. Úgyhogy
nekünk elsõdlegesen a figyelemmel kísérésük, illetve a napi
szükségleteiknek, élelemmel, ruhával, tisztálkodási esz-
közökkel való ellátása – amennyire lehet –, ügyintézése

tartozik a feladataink közé – nyilatkozta dr. Szoboszlai
Katalin, a Periféria Egyesület elnöke.

NEGATÍV PCR TESZTRE VAN SZÜKSÉG

A segítõ intézményeknek is be kell tartani a veszély-
helyzetben hozott intézkedéseket. Maszkot és fertõtlení-
tõszereket adnak az utcán élõ embereknek, és megtanít-
ják õket ezek helyes és szükségszerû használatára. Nyír-
egyházán szerencsére nem tudnak COVID-fertõzött haj-
léktalanról. Az éjjeli menedékhely és a bentlakásos intéz-
mények a Bokréta és a Rezeda utcán, illetve a Tokaji úton
mûködnek, ahová csak két negatív PCR teszttel fogadják
a menedéket keresõket.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ATLÉTIKAI CENTRUM – JÓL HALAD AZ EGYEDÜLÁLLÓ
SPORTKOMPLEXUM KIVITELEZÉSE

Az elõzetes ütemterv szerint halad az Atlétikai Cent-
rum építése, amit a kedvezõ idõjárás is segít. A Nyíregy-
házi Televíziót a helyszínen tájékoztatta a kivitelezõ cég
ügyvezetõje, a Modern Városok Program keretében ké-
szülõ, nemzetközi szintû centrum beruházásáról, amely
az élsport mellett részben a szabadidõsportnak is teret
ad majd. Elkészült a sportpályának a vasbeton szerkeze-
te, január közepétõl pedig a belsõ rekortánburkolatok is
felkerülnek.

A kültéri atlétikai pálya viszont már teljes egészében
elkészült, a betonozást a rekortánréteg rögzítése, majd a
pályavonalazás követte. A központi részen a füvesítésre is
sor került még november elején, így az is szépen zöldell,
felkészítve a téli idõszakra. Az Erkel Ferenc utcánál a ke-
rítésépítés is folyamatban van, ahogy a lakossági kocogó-
pálya kialakítása is, amely az atlétikai és a futópálya kö-
rül, a kültéri lelátót megkerülve halad el a fõépület és a
szabadtéri pályák között. Ennek a szerkezetépítési mun-
kálatai vannak folyamatban, azonban a burkolat már csak
jövõ tavasszal kerül az egy méter széles, lakossági sporto-
lásra is használható futópályára. Hársfalvi Gergely, a kivi-
telezõ Aktuál Bau Kft. ügyvezetõje arról tájékoztatott, hogy
jelenleg párhuzamosan folyik a munka a külsõ és a belsõ
terekben, így az épület kivitelezése is az ütemterv szerint
halad.

– A belsõ területeken a szerkezetépítési munkák és a

pályaalépítmények elkészültek, ennek az épületrésznek
a bezárása jelenleg zajlik, egy kis részen hiányzik még az
üvegezés, majd azon a területen is el tudunk kezdeni fû-
teni és január környékén a belsõ rekortánburkolatok is
elkészülhetnek.

TÖBB HELYEN UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

Az atlétikai csarnokhoz kapcsolódó fejépület kivitele-
zése, amelyben a komplexum szálló- és rekreációs részei

találhatók, szintén az elvártak szerint halad. A harmadik
emeleten már a befejezõ szakipari munkákat végzik, így
a végéhez közelít a festés és a burkolás is, amellyel folya-
matosan haladnak az alsóbb szintek felé. Az épület máso-
dik szintjén egy két emelet magas, háromállásos tollas-
labdapályát alakítanak ki, amely egyállásos röplabdapá-
lyává alakítható át, de egy edzõteremmel egybekötött súly-
emelõcsarnok is helyet kap, a két alsóbb, elsõ és második
szint egybenyitott részén. Ezeknél már az utolsó simításo-
kat végzik, így alig maradt nagyobb lélegzetvételû feladat.

– A mostani nagyobb munkafolyamat az épület mögött
található szabadtéri dobópálya kivitelezése, ennél most a
földmunkák és a drainrendszer építési munkálatai zajla-
nak. Ez a következõ év elsõ szakaszában a füvesítéssel
fejezõdik be. Ezen túl az épület belsejében, a fejépület-
ben a végsõ festési, burkolási szerelvényezési munkák a
következõ év elsõ negyedévében fognak befejezõdni, így
a mostani tudásunk szerint a jövõ tavaszi átadásnak sem-
mi akadályát nem látjuk.

A projekt megvalósítása 2015-ben kezdõdött, mikor
Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc polgár-
mester aláírták a Modern Városok Program nyíregyházi
megállapodását, 2016-ban indult 500 millió forintból az
elõkészítés, tavaly pedig megtörtént az alapkõletétele a
több mint 7 milliárdos beruházásnak, amelyet teljes egé-
szében a magyar költségvetés finanszíroz.

(Szerzõ: Fehér Attila)

A létesítmény szabadtéri része már kifejezetten látvá-
nyos, de az óriási csarnok is egyre szebb arcát mutatja

kívül-belül egyaránt

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 20/550-1788.

Marica: 2017. augusztus 8-án született, ivartalanított, szuka
kutyus. Szilveszter után találták, chip nem volt benne. Marica
egy nagyon cuki, barátságos kiscsaj. Terrier jellemû, aktív, já-
tékos, imád rohangálni. Nagyon bújós és ragaszkodó, más ku-
tyákkal jól kijön.

Vasco: Tökéletes házõrzõ típus, õ végtele-
nül egyszerûen mûködik. Akitõl enni kap, aki szereti, azt az élete
árán is megvédené. Csakis kertes vagy kertkapcsolatos házba ajánl-
juk, õ nem az a típus, aki egész nap nyugodtan hever a kanapén.
Neki feladat kell, mozgás, lefárasztás, munka.

Félix: 2017. november 10-én született, ivartalaní-
tott, keverék, kan kutyus. Nagykállóban éldegélt egy
telepen, egy kis kennelben. A telep tulaja nem akarta tovább tartani,
így a nagykállói állatbarátok próbáltak neki gazdit találni. Sikerült is,
Félix sorsa rendezõdni látszott. Aztán mégsem, ugyanis a kutya meg-
szökött az új családtól.
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A MÓRICZ-(F)ACTORTÓL AZ ÉVADTERVEZÉSIG
A közönséggel való kapcsolattartás új módozatait ta-

lálták ki a Móricz Zsigmond Színházban a Móricz Online
programcsalád révén. Jön a Móricz-(F)Actor, a Móricz
Anno, a Móricz Impro és egy-egy, a Bencs Villát megidé-
zõ beszélgetésre is sor kerül majd. Természetesen számí-
tanak a közönség aktivitására!

A színházi dolgozók és színházrajongók számára egy-
aránt kellemetlen a járvány idõszaka, amikor jól elõkészí-
tett tervek mennek füstbe, évadot és elõadásokat kell át-
szervezni, elhagyni, amikor hiányzik egymásnak színész
és közönsége. A hiányérzet és a kapcsolatban maradás
módozatait természetesen folyamatosan keresik az érin-
tettek, nincs ez másként a Móricz Zsigmond Színházban
sem.

– Egyértelmû célunk és szándékunk fenntartani a kö-
zönség érdeklõdését – fogalmazott Kirják Róbert igazgató
–, hogy továbbra is beszélgessenek a színházról, lássák,
mennyire értékes és tehetséges színészeink vannak. A
Móricz-(F)Actor ötlete már tavasszal megfogalmazódott
bennem, de mire rendeztük volna a sorainkat, addigra már
a tényleges próbákkal kellett foglalkozni és készülni az
újraindulásra. Most viszont egyhamar nem nyithatjuk meg
kapuinkat, ezért lépünk át erõteljesebben az online térbe,
hiszen nagyon fontos számunkra, hogy kapcsolatban ma-
radjunk közönségünkkel. Valami nagyon mást próbáltam
kitalálni ahhoz képest, amit eddig a hazai színházak csi-
náltak, de mégis olyat, ami felkelti a színházrajongók ér-
deklõdését éppúgy, mint azokét, akik a színházért kevés-
sé, a tehetségkutatókért viszont jobban odavannak, és így
potenciális nézõink lehetnek. A Móricz-(F)Actor interak-
tív lesz, várjuk a nézõk szavazatait, kommentjeit, mert
ezekbõl is láthatjuk, hogy magukénak érzik színészeinket
és produkcióikat. A Móricz-(F)Actor elsõ három epizódja
2020. november 27-én, 28-án és 29-én este 8 órakor mu-
tatkozik be a nagyközönség elõtt online, a Móricz Zsig-
mond Színház Facebook-oldalán (https://www.face-
book.com/moriczszinhaz).

– Kik lesznek a fellépõk?
– Ebben az izgalmas, kifejezetten csak online megte-

kinthetõ zenés vetélkedõshow-ban a színmûvészeink te-
hetségük legjavát mutatják meg választott mûsorszámaik-
kal, elsõként azok, akik nem részesei az éppen zajló pró-
bafolyamatoknak. Amikor véget ér december 11-én A ro-
varok élete próbafolyamata, az abban szereplõ kollégák
is bemutatják majd tudásukat, illetve azok elõtt is nyitva a
színpad, akik a próbák mellett önként vállalják. Hiszen
igazi fellépés lesz ez, színpadi körülmények között, így a
Móricz-(F)Actor esték megmozdítják a teljes stábot: az
adásokban közremûködik hang-, fény-, vetítéstechnikus,

sminkes, fodrász, öltöztetõ is... A program két házigazdá-
ja Staub Viktória és Rák Zoltán. A jelenleg öt hétvégére
tervezett programsorozat folytatása a közönség reakciói-
tól függ. A Móricz-(F)Actor adásai után egy hét áll a sza-
vazók rendelkezésére: egy like egy voksot jelent, egy szí-
vecske kettõt, egy biztató komment pedig három szava-
zatot. A szavazásban részt vevõ nézõink között adáson-
ként kisorsolunk egy Mindenünk a színház címû kötetet,
egy páros színházbérletet, majd a legvégén fõdíjként egy
wellnesshétvégét a négycsillagos hajdúszoboszlói Aurum
Hotelbe.

– Milyen elképzelések vannak még a tarsolyukban?
– Készül egy improvizációs mûsor, a Móricz Impro,

hétköznap esténként nyolctól ugyancsak a Facebook-ol-
dalunkon mutatjuk majd be, kicsit a Beugró címû tévé-
sorozat mintájára, itt színmûvészeink improvizálnak
majd. Valamint tervezünk egy olyan, kimondottan a né-
zõinknek szóló játékot, a Móricz Anno-t, melyben szín-
padi körülmények között adunk elõ egy-egy jelenetet, s
ebbõl kell kitalálni, melyik darab melyik jelenetét látták.
A Bencs Villát is a figyelem középpontjában szeretnénk
tartani, havonta egy online beszélgetõs mûsort adunk
majd le.

Közönség nélkül nem egyszerû egy színház élete, de
próbáljuk kihozni a maximumot a mostani helyzetbõl is.
Végigvisszük a próbafolyamatokat, készülünk a Móricz
Online mûsorsorozatával, s mint már nálunk megszokott,
kollégáimmal elkezdtük a következõ évad tervezését.

– Az országosan elterjedõ (fizetõs) színházi közvetíté-
sek között vajon hány nyíregyházi elõadást láthatunk majd
a Kalucsnin kívül?

– A Kalucsni valóban megtekinthetõ már. Nagyon meg-
nehezíti a dolgunkat, hogy egy-egy elõadás esetében akár
40–50 emberrel kell megállapodni a közvetítésrõl (az
összes színésszel, jogtulajdonossal stb.), így csak olyan
darab jöhet számításba, ahol nem szembesülünk irreális
anyagi elvárásokkal. Nagyon nehéz úgy összehozni, hogy
ne bukjon rajta nagyot a színház anyagilag, mert számot-
tevõ bevételre nem számíthatunk.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Kirják Róbert



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A JÓSA-KÚT TÖRTÉNETÉHEZ
A Jósa-kút egyike azon alkotásoknak, amelyek Jósa

András emlékét õrzik a városban. A polihisztor születé-
sének napjához közeledve, idézzünk néhány érdekes-
séget a kút történetébõl.

Már anekdoták övezik a létrejöttét is. Az egyik sze-
rint a „mindenttudó Jósa doktor” „varázsvesszõvel”
mutatta meg annak helyét, míg egy másik azt véli tudni,
hogy „lábdobbantás” elõzte meg a kijelölést. Akárhogy
is történt, a hely kiválasztása tökéletesen sikerült, mert a
fúrást követõen olyan víz fakadt, amelynek az egész
városban híre ment! Kitûnõ vizéért a távollakók is ide
zarándokoltak, hogy kantájukat és hordójukat megtölt-
sék az Irsai gyárból való kútból. Hûsítette a környéken
kirándulókat, kik egy erdei sétát követõen itt oltották
szomjukat, de nemsokára már ezt a vizet fogyasztották
a Korona kávéház és étterem vendégei is, használták a
gyógyszertárak, sõt az 1890-es évek elején rendeletbe
adták, hogy szódavizet kizárólag ennek a kútnak a vi-
zébõl szabad készíteni a városban.

Sokan még gyógyvíznek is tartották, de ennek semmi
alapja nem volt. 1899-ben hivatalos vizsgálat mutatta
ki, hogy a kút vize „átlátszó, szagtalan és üledéket nem
ad”, valamint „1 literében 379 mgr. az összes szilárd
alkatrész, amelybõl klór 27 mgrmmal, szerves anyag
pedig 59 mgrmmal szerepel”. A szakvélemény összeg-
zése: „kifogás alá nem esik”.

A város egyik, ha nem a legjobb vizét adó kútját Jósa

András jótékony céllal fúratta a környék lakóinak való
ellátására, de arra is példát szeretett volna mutatni, hogy
csak fúrott kutakból lehet nyerni jóízû és egészséges vi-
zet. Egyébként a kúttal átellenben épült fel a vármegyei
fõorvos tervei alapján a villája, amelyet õ csak „vityilló-
nak” nevezett. A villa ma már nem áll és a tanárképzõ
fõiskola építése idején az eredeti, Irsai gyárból való kút
is eltûnt. Emlékét sokáig csak Boros Géza 1930-as évek-
ben készült festménye õrizte a múzeumban. Egy 1979-
ben indult mozgalomnak köszönhetõen azonban pótol-
ták és így ma is idézi dr. Jósa András nevét.

RATKÓ-DÍJ A MOLDVAI IRODAL-
MÁRNAK, NÉPRAJZKUTATÓNAK

„ A keresztény kultúra hagyományos, valamint új érté-
keinek – a magyar lírában és prózában összetett poétikai
formákkal történõ – megjelenítéséért, a kisebbségben élõ
magyarság létének magas szintû szépirodalmi-néprajzku-
tatói szolgálatáért” – így szól a Moldvából származó, Jó-
zsef Attila-díjas magyar író, költõ, néprajzkutató okleve-
lén a méltatás. 

Iancu Laura múlt pénteken vette át a kuratórium dönté-
se szerint az idei Ratkó József-díjat.
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