
BIZONYTALANOK A NYÍREGYHÁZI VÉRADÓK
Jelenleg heti szinten mintegy 150 ember nyújtja

karját véradás céljából Nyíregyházán.

Mivel az elmúlt 1-2 hétben az úgynevezett kiszál-
lásos véradások sok esetben a cégek, iskolák bezárá-
sa miatt elmaradtak, így a helyi véradás központjává
a nyíregyházi Jósa András kórház területén elhelyez-
kedõ véradóállomás vált. Az Országos Vérellátó Szol-
gálat Kommunikációs osztálya arról tájékoztatta szer-

kesztõségünket, sokan telefonálnak be, hogy egyálta-
lán mehetnek-e vért adni – szeretnék mindenki figyel-
mét felhívni, hogy nyugodtan jelentkezhetnek, kijá-
rási korlátozás idején is van erre lehetõség. A kórház-
ba beengedik a véradás céljából érkezõket, és a vér-
adás idejére az egészségügyi intézményben a díjmen-
tes parkolást is biztosítják számukra. (A koronavírus-
járvány ideje alatt történõ véradásról lapunk követke-
zõ számában részletesen is foglalkozunk.)

Koronavírussal fertõzöttek száma
Magyarországon

(2020. 03. 31. 08:45-ös állapot szerint):
492 fertõzött

37   gyógyult

16   elhunyt

61   karanténban

14 146   mintavétel
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A JÁRVÁNY LEKÜZDÉSE
A LEGFONTOSABB!

Otthonukban készülnek a Nyíregyháza Spartacus lab-
darúgói. Utoljára március 14-én, azaz két hete lép-
hettek pályára a játékosok a Gyõr ellen. A koronaví-
rus-járvány miatt aztán a szövetség felfüggesztette a
bajnokságot, a közös edzések sem megengedettek, így
mindenki otthon készül.

– Elég bizonytalan mindenki. Be-
csületesen végzik a munkát a játéko-
sok, hetente kapják az edzéstervet, és
elvégzik a feladatokat, de nem tud-
juk, meddig tart ez a helyzet. Én
pesszimista vagyok, úgy érzem, ezt a
szezont már nem tudjuk lejátszani, de
nehéz jósolgatni. A környezõ orszá-
gokat nézve, csak most jön a java,
nem tehetünk mást, minthogy re-
ménykedünk, hogy rövidesen vége
lesz ennek az egésznek – mondta
Lengyel Roland, a Nyíregyháza Spar-
tacus vezetõedzõje.

A felnõtt mellett az utánpótlás baj-
nokságok is szünetelnek, és egyelõre
nem lehet tudni,

mikor folytatódhat a szezon. Angliá-
ban azt tervezik, hogy júliusban, egy
hónap alatt, zárt kapuk mögött ren-
dezik meg az elmaradt meccseket.
Kérdéses, ez nálunk kivitelezhetõ-e.

– Akik ismernek, tudják, hogy ne-
kem az életem során nem nagyon
volt olyan idõszak, hogy ennyi idõt
töltöttem volna labda nélkül. De
most mégis azt mondom, a legfonto-
sabb nem a bajnokság befejezése! Ezt
a járványt kell elõbb leküzdenünk,
és utána lehet beszélni arról, hogy
mikor találkozhatunk ismét akár fut-
ballmérkõzéseken is. Remélem, hogy
gyorsan megoldódik ez a helyzet –
tette hozzá Szatke Zoltán, a Szpari
asszisztensedzõje.

(Szerzõ: Dankó László)
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ANDROMEDA ÉS ORION ILYENKOR SEM

ISMERI A STRESSZT
A koronavírus terjedésekor elsõsorban

a fertõzés testi egészségünkre gyakorolt
hatása kerül terítékre, és kevesebb szó
esik arról, hogy a betegség milyen lelki
terhet ró a lakosságra. Az önkéntesen
vagy hatóságilag elrendelt karantén
ugyanis fokozott stresszel is jár(hat). Ku-
tatások szerint azonban azok az embe-
rek, akik háziállatot tartanak, sokkal
nyugodtabbak. 

A nyíregyházi Oláh Attila már hosszú
évek óta a hüllõk szerelmese, ezért há-
rom évvel ezelõtt egy görög és egy mór
teknõst vásárolt otthonába. A tekik amel-
lett, hogy tiszta és nyugodt állatok, pozi-
tív, nyugtató hatással vannak gazdájuk-
ra is.

– Andromeda és Orion már háromévesek! Mivel rajon-
gok a csillagászatért, ezért kapták a nevüket a jól ismert
csillagképekrõl. Rengeteget lustálkodnak, sokat napoz-
nak, és persze esznek: imádják a lóherét, a pitypangot és
a csalánt. Szerencsére ezek a lassú, szárazföldi kis álla-
tok nem stresszelnek sokat, ideális esetben 60–70 évig is
boldogan elélnek. Méretük jelenleg 16 és 18 cm. Ami
pedig az étrendjüket illeti: bár kapnak néha vitaminnal
dúsított hüllõtápot, a legjobb mégis a vadnövény, a lóhe-
re, a pitypang, a csalán. Gyümölccsel viszont alig sza-
bad etetni õket, ugyanis ezek cukortartalma kedvezõtlen
a szervezetüknek. Szeretik, ha a fejüket és a nyakukat
simogatom. Tudnak harapni, de ezt is
csak a kíváncsiságuk miatt teszik. A ked-
venc idõtöltésük a szobában való sétál-
gatás. Andromeda és Orion egyébként
abszolút pozitív, nyugtató hatással van
rám. Jó nézni õket, az ásításuk is elké-
pesztõen vicces.

Ezeket a védett állatokat kizárólag
törzskönyvvel lehet megvásárolni.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)
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HÁZI KENYÉR RECEPT

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA � Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft. � Ügyvezetô: Zagyva Gyula
Fôszerkesztô: Tarczy Gyula � Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra � Fotók: Szarka Lajos, Trifonov Éva

A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. � Tel.: 70/933-9821 � E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/686-5553, 70/933-9823, 70/933-9838 E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu � Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

Koronavírus-járvány. Azok közé tartozom, akik azt mondták:
„Nem lesz itt semmi”. Aztán lett. „Vásárolj be alap tartós dolgo-
kat...” Azt gondoltam, nem szükséges. Ebben sem lett igazam.
Igen, itt van! A félelemmel, a bizonytalansággal, a bezártsággal,
a spórolással, a hiánycikkekkel... Már nem tudtam venni szárí-

tott élesztõt sem. Így jutottam el oda, hogy eldöntöttem: házi
kenyeret fogok sütni, olyan alap hozzávalókból, amelyek itthon
is megtalálhatók. Nagyjából egy óra alatt – amibõl 10–15 perc a
valós munka – végül kaptam egy friss, házi, ropogós héjú,
90 dekás (lemértem!) cipót. (Szerzõ: P. Földi Krisztina)

Hozzávalók/6 adag: 4,5 dl hideg tej; 1 ek. ecet; 550 g fi-
nomliszt; 1,5 tk. szódabikarbóna; 1,5 tk. só.

Elkészítés:
1. A sütõt elõmelegítjük 220 fokra. A hideg tejbe öntjük az

ecetet, elkeverjük, és negyed órára félretesszük.
2. Egy nagy tálba szitáljuk a lisztet, a sót és a szódabikarbó-

nát, majd elkeverjük.
3. Mehet a lisztes keverékbe az ecetes tej, gyorsan össze-

dolgozzuk a tésztát, és lisztezett felületre dobjuk.
4. Átgyúrjuk a tésztát úgy, hogy figyelembe vesszük, hogy a

szódabikarbóna az ecetes tejjel néhány perc alatt reakci-
óba lép. Minél hamarabb kerül a tészta a sütõbe, annál
levegõsebb lesz a végeredmény.

HÁZI KENYÉR, ÉLESZTÕ NÉLKÜL

5. Sütõpapírral bélelt tepsire helyezzük a tésztát, lenyom-
kodjuk, egy késsel átlósan bemetsszük, és mehet is a sü-
tõbe kb. 25 percre. Sütési
hõfok: 220 °C.

6. Legalább fél órát pi-
hentessük szeletelés
elõtt!
(Forrás: nosalty.hu)

Ez pedig az általam el-
készített kenyér:




