
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A BÚZA TÉRI PIAC
NYITVATARTÁSI IDEJÉT!

Hajnali négytõl nyitva van a nagybani piac a Tokaji úton
(április 20-a után hétfõtõl szombatig üzemel), a Búza téri
piaccsarnok pedig meghosszabbított nyitvatartással
reggel hattól délután háromig várja a vásárlókat.

A piaccsarnokra is vonatkozik az elõírás, hogy 9 és
12 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak.
Az idõsek védelmében hozott rendelet megtette hatá-
sát, biztonságosan lehet itt beszerezni a friss terméke-

ket, de az árusok arra panaszkodtak, hogy emiatt
megcsappant a vevõk száma. Közel nyolcvanan ezért
egy beadványt írtak alá, amit eljuttattak a NYÍRVV
Nonprofit Kft. részére. Ebben kérték, hogy tovább le-
gyen nyitva a piac azért, hogy azok, akik kettõ óráig
dolgoznak, legyen idejük bevásárolni. Kérésük meghall-
gatásra talált, április 2-tõl változott a nyitvatartási rend.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

DÍJMENTES A PARKOLÁS
– Mától díjmentes a közterületi parkolás Ma-

gyarországon – közölte az MTI-vel Orbán Viktor
miniszterelnök vasárnap.

– A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik
legfontosabb eszköze az emberek közötti bizton-
ságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömeg-
közlekedési járatokon ez nem vagy csak korláto-
zottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, hasz-
nálhassa a saját autóját – fogalmazott a kormány-
fõ. – Emiatt indokolt a közterületi parkolási díjak
megszüntetése – tette hozzá.
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SZÍNHÁZ 2020. ÁPRILIS 6.

Gyõrbe költözött a nyíregyházi Puskás Tivadar
és felesége. Több színházi szerepet pedig már nem
is vállal, csak egy jutalomjáték vár még rá a szabol-
csi megyeszékhelyen.

 – Sajnálatos, hogy mi is megélünk egy „háborút”, még
ha most nincsenek is fegyverek, és nem is annyira ször-
nyû! A családom viszont négyfelé szakadt – mondta a
telefonba Puskás Tivadar, Pusi, a kedvelt nyíregyházi
színész. – A lányom az unokákkal, illetve Daniék Pes-
ten, minket pedig Gyõrbe költöztettek, mert nagyon fél-
tenek. Itt van most Peti is Bogival – õ idevalósi. Így talál-
tak nekünk egy üres kertes házat, ide tudtunk elvonulni.
Velünk van a kutyus, Leó is. Petiék nemcsak zenélnek és
klipet forgatnak, de vásárolnak is nekünk, sõt, még Bogi
nagyszüleirõl is gondoskodnak. Leteszik a pakkot az ajtó
elé, intenek az üvegen át, mondanak is valamit és el-
mennek. A fiúk nélkül nem kell vegában gondolkodni,
úgyhogy mindenfélét fõzök. Marha, sertés, szárnyas,
halak, minden jöhet, amihez hozzájutunk. Programot azt
találunk. Autóval kirándulunk (!). Sétálunk a kutyával,
labdázunk és játszunk, aztán filmet nézünk. Most van
idõm a kedvencemre, Szabó Magdára, meg a Led Zep-

GYÕRI KITÉRÕ: PUSI, ZSUZSA
ÉS LEÓ – MEG A ZEPPELIN

pelinre is. A rémisztõ híreket lassan mellõzzük. Kapcso-
latban vagyunk a kollégákkal, videócsetelünk. Jókat
mulatunk ilyenkor, megpróbálunk derûsek maradni!

– A színházi évad második felében, a 9-tõl 5-ig
próbái után említetted már, hogy ezzel vége. Több
szerepet nem vállalsz. Sem itt, sem máshol.

– Elfáradtam. Sokat voltam távol a családtól, most
már velük akarok lenni. Utazni, fõzni, bepótolni
mindent, ami elmaradt. Bizony, sokat kihagytam a
családi életbõl!

– De így nem lehet vége! Évad közben megállt a
színház!

– Persze, ha jövõre folytatódik a 9-tõl 5-ig, azt
csinálom, és ígért nekem Kirják igazgató úr egy ju-
talomjátékot. A Napsugárfiúkat választottam, Lac-
kóval.

– Horváth László Attila?
– Persze, rengeteget játszottunk együtt, nagyszerû

kolléga. Úgyhogy erre készülök valamikor õsszel,
vagy télen. Ezt a mostani helyzetet pedig ki kell böj-
tölni, és majd minden rendben lesz!

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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MOZDULJ NYÍREGYHÁZA! 2020. ÁPRILIS 6.

A Fábián család minden tag-
ja rajong az online Mozdulj
Nyíregyháza! funkcionális
edzéséért! Gyuri, Enci, Han-
na és Léna egyébként már
több mint két éve látogatják
Tarnóczy Zalán óráit, amiket
most sem hagynak ki, annak
ellenére, hogy az egyelõre fel-
költözött az online térbe.

– Különbözõ betegségek és mûtétek utáni re-
habilitációra kerestem egy precíz, intelligens
szakembert. Amikor Tarnóczy Zalánhoz eljutot-
tam, nagyon örültem, hiszen külsõleg is látszik
rajta, hogy valódi sportember. A gondolkodásá-
ban és megnyilvánulásaiban is egy intelligens,
kulturált szakembert ismertem meg, aki folya-
matosan fejleszti magát – idézte vissza a kezde-
teket a családfõ. – Nagyon humánusan áll min-
den korosztályhoz, és teljesen személyre szabja
az edzéseket. Fejben tartja mindenki betegsége-
it és ezekre folyamatosan odafigyel!

20 KILÓT FOGYOTT

Az elmúlt közel 3 év alatt nemcsak a mûtétek
utáni felépülés sikerült: Gyuri majdnem 20 kilót
fogyott úgy, hogy közben fizikailag teljesen meg-
erõsödött!

– Alapvetõen az edzések nagyon komolyak, de
valahogy mindig van benne egy lazaság, amelyet
Zalán még egy kis humorral is megfûszerez, az-
tán észre sem vesszük, hogy egyre többet csiná-
lunk egy gyakorlatból! Az online elérhetõ gyer-
mekedzést is kipróbáltuk már a lányainkkal, a ki-
sebbik végzõs ovis, a nagyobbik pedig harmadik
osztályos tanuló. Nagyon örültünk a plüssdobá-
lásnak, a koordinációs gyakorlatoknak és közte a
planknek is. A mi lányaink nagyon szeretik eze-
ket az edzéseket, így online pedig mind a négyen
akár egyszerre is tudunk edzeni!

Az online Mozdulj Nyíregyháza! funkcio-
nális edzését a felnõttek számára heti két-
szer (hétfõ és csütörtök 18:00), a gyerme-
kek számára heti egyszer (csütörtök 17:00)
hirdetik. Ezek bárki számára elérhetõek a
Mozdulj Nyíregyháza! Facebook-oldalán.

(Borbély Szabina Niké)

LÁDONLINE EDZ A FÁBIÁN CSALÁD
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X-FAKTOR 2020. ÁPRILIS 6.

NAGY KRISZTIÁN HARMADSZOR IS NEKIFUT

AZ X-FAKTORNAK
Hiába jutott tovább 2017-ben és 2018-ban is az X-

Faktor mentorházból, Nagy Krisztián minden alkalom-
mal visszalépett az élõ show-tól. Bár legutóbb megfo-
gadta, hogy többé nem próbálkozik, most mégis úgy
döntött, harmadszor is nekifut a tehetségkutatónak, mert
bizonyítani akar magának és a családjának is.

– Mostanra érzem úgy, hogy valóban felnõttem a fel-
adathoz. Július 26-án töltöm be a 23. életévemet, tu-
dom, hogy ezúttal sikerülni fog eljutni az élõ show-ig.
Nemcsak magamnak, hanem fõként édesanyámnak sze-
retnék bizonyítani. Az énekes Horváth Tamást tekintem
a példaképemnek, akinek ugyan most már megvan min-
dene, de ezt a saját erejébõl érte el.

„EDDIG FÉLTEM TÕLÜK”

– Bevallom, eddig féltem a mentoroktól,
de ezt is le akarom küzdeni. Zárkózott vol-
tam, de már most egyre inkább nyílok meg
és hajlandó vagyok betekintést engedni az
életembe. Ha sikerül, mindent bele fogok
adni. Most még vár rám egy mûtét, de az-
tán csak a versenyre akarok koncentrálni.

Krisztián elárulta, ha lehetne egy kíván-
sága, akkor szeretné, hogy egyszer Dallos
Bogi legyen a mentora. Bár tudja, hogy nem
lesz egyszerû az út, amin elindult, hiszen
rengeteg negatív kritikát kapott az utóbbi
években, de már csak a jövõre koncentrál.

– Kaptam már 4 igen-t a mentoroktól, ami-
re mindig is büszke leszek, és hiszem, hogy
ez újra sikerülhet. Tudom, hogy amit cél-
ként kitûzök magam elé, azt el is érem: ki-
tartó vagyok és magabiztos!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



AKTUÁLIS 2020. ÁPRILIS 6.

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.

ÚJ MUNKAHELYEK NYÍREGYHÁZÁN
A Cofidis Magyarországi Fióktelepe megnyitotta

új nyíregyházi telefonos ügyfélélmény központját,
ahol a jövõben akár 100 fõ is dolgozhat. A magas
színvonalú ügyfélszolgálati irodát Holló Bence ügy-
vezetõ igazgató adta át a munkatársaknak, megfe-
lelõ biztonsági óvintézkedések mellett.

A járványhelyzet következtében nyilvános megnyitót
nem tartott a vállalat. Április 2-án 29 új ügyfélszolgálati
munkatárs kezdte meg munkáját a nyíregyházi Korzó Be-
vásárlóközpontban kialakított irodatérben.

– Jelenleg budapesti fókuszú a vállalat, szerettünk vol-
na ezen változtatni és több pillérre helyezkedni. Ezért is
gondoltunk arra, hogy ennek a munkahelyteremtõ beru-
házásnak nem a fõvárosban, hanem vidéken van a he-
lye – mondta el Holló Bence, a Cofidis Magyarországi

Fióktelepének ügyvezetõje. A lokáció keresésekor Nyír-
egyházán fogadták a céget a legnagyobb nyitottsággal
és innen érkezett a legtöbb segítség, ezért esett a válasz-
tás erre a helyszínre.

VIDEÓKÉSZÍTÕ VERSENY A versenyekre 2020. május 1-ig (csatolt videóra vett
elõadással és kitöltött nevezési lappal) lehet jelentkez-
ni. Részletes tájékoztatás és nevezési lap a nyiregyha-
za@vokevmh.hu e-mail-címen kérhetõ.

Versekben, mesékben gazdag, minõségi idõtöltést kí-
vánunk!
Jelentkezési határidõ: 2020. május 1. (online)
Információ: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár, nyiregyhaza@vokevmh.hu, tel.: 06-30/218-1021

A Magyar Versmondók Egyesülete és a Hetedhét
Mesevilág NépmesePont digitális formában

az alábbi versenyeket hirdeti meg:

„Táltos világ...” népmesemondó verseny,

„Regõsök húrján...” vers- és prózamondó verseny,

„Fehérlófia...” magyar népmesére épülõ videóké-
szítõ verseny.




