
A rendõrség munkatársai továbbra is ellenõrzik a köz-
területeket és azt tapasztalják, hogy a jó idõ beköszönté-
vel egyre többen vannak az utcán és szegik meg a kijárá-
si korlátozások szabályait – hangzott el az operatív törzs
hétfõi sajtótájékoztatóján. Kérik a lakosságot, hogy a jár-

vány lassítása érdekében szigorúan tartsák be a szabá-
lyokat! Április 11-ig mindenki csak alapos indokkal hagy-
hatja el otthonát. Az élelmiszerüzletekben, drogériák-
ban, a piacokon és a gyógyszertárakban pedig kizáró-
lag 65 év felettiek vásárolhatnak 9 és 12 óra között.

S Z A B Á L Y S Z E G Õ K !

EGYRE TÖBBEN VANNAK A KÖZTEREKEN
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– A cél az, hogy amennyi munkahelyet a vírus
tönkretesz, annyi munkahelyet hozzunk létre –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfõn. A
kormányfõ a gazdaságvédelmi intézkedéseket is-
mertetve kiemelte: egyszerre kell megküzdeni a
járvánnyal és a gazdasági következményekkel,
„menteni az emberéletet és gondoskodni a jövõ-
rõl”. Most olyan gazdasági intézkedéseket kell hoz-
ni, amelyek átsegítenek az elõttünk álló nehéz sza-
kaszon, ezért kidolgoztunk egy gazdaságvédelmi
akciótervet – közölte.

 – Tíz év megfeszített és szívós munkával már éppen
egyenesbe jöttünk, amikor a koronavírus-járvány meg-
érkezett Európába és veszélybe sodorta mindazt, amiért
eddig megdolgoztunk. A helyzet igazságtalan, nem te-
hetünk róla, de ez nem változtat azon, hogy komoly ki-
hívással kell szembenéznünk – mondta Orbán Viktor.
– Három ütemben hozzuk létre az új gazdaságvédelmi
akciótervet. Az elsõ volt a bankhitelek felfüggesztése és
a katásoknak való segítése, hétfõtõl pedig elindult a
második szakasz. A három szakasz összesen 18–22 szá-

ELINDULT A GAZDASÁGVÉDELMI

AKCIÓTERV MÁSODIK SZAKASZA
zaléka lesz a GDP-nek, ebbe beleértjük a jegybank prog-
ramjait is – tette hozzá. A költségvetési hiány pedig 2,7
százalék lesz idén.

5 PROGRAM, AMI HÉTFÕN ELINDULT:

1. Munkahelymegõrzés. Rövidített munkavégzés
esetén készen áll a kormány a bérköltségek egy
részének a megtérítésére.

2. Munkahelyteremtés. Beruházásokat támogat a
kormány, 450 milliárd forint értékben.

3. Kiemelt ágazatok támogatása, így a turizmus,
egészségipar, élelmiszeripar, mezõgazdaság, lo-
gisztika, közlekedés, film és kreatív ipar segítése.

4. Vállalatok finanszírozása. Magyar vállalkozások-
nak 2000 milliárd forint értékben kamat- és ga-
ranciatámogatott hitelek.

5. Család és nyugdíjas elem. Több részletben hoz-
zák vissza a 13. havi nyugdíjat.

(Forrás: MTI)
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MINT 36 ÉVE, LOS ANGELESBEN...
Még hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba be-

lelépni! A sors kísértetiesen ismétli önmagát. Bakosi Béla
a nyolcvanas évek elején sorra nyerte a hármasugró ver-
senyeket, Európa-bajnok lett, és ahogy fogalmazott: „Ha
nem esek orra nekifutás közben, 17 méter feletti ugrás-
sal biztosan érmet szereztem volna az olimpián.” Csak-
hogy a politika akkor közbeszólt, és 1984-ben a keleti
blokk nem utazott el Los Angelesbe. 36 év telt el azóta,
és ezúttal a fia, Péter szerette volna kiharcolni az olimpi-
ai részvételt. Most azonban a koronavírus szólt közbe.

– Nem elmarad, csak elhalasztották egy évvel a játékokat a ko-
ronavírus-járvány miatt. De pontosan tudom, milyen érzés, ami-
kor készülsz, rengeteg munkát és energiát fektetsz abba, hogy mi-
nél jobb eredményt érj el, majd egyik napról a másikra közlik,
hogy nem lesz verseny. De úgy érzem, helyes döntés született.
Nem egyenlõek a feltételek, van olyan ország, ahol még lehet edze-
ni, nálunk meg marad az erõsítés. A technikai tréningeket viszont
nem tudjuk megvalósítani – mondta Bakosi Béla, aki magasugró
fia edzéseit irányítja.

Így aztán marad az online edzésterv készítése, és egy újdonság,
a filmkészítés.

– A Nyíregyházi Sportcentrumnál felmerült, hogy készítsünk vi-
deókat. Peti volt az egyik „fõszereplõ” a futás bemutatásánál, én
pedig a technikát magyaráztam el. Most van idõ a szakmai dol-
gokkal foglalkozni, és remélem lesz, aki ennek köszönhetõen kezd
el rendszeresen sportolni – tette hozzá a tréner.

Egyelõre nem lehet tudni, mikor rendezhetnek újra versenyt. A
tréner viszont bízik abban, hogy õsszel már ismét a pályán edze-
nek, és bár lesz folytatása a videónak, nem szeretnének a Barátok
közt babérjaira törni...

(Szerzõ: Dankó László)

Bakosi Péter családjával
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A nyíregyházi kötõdésû, debreceni székhellyel ren-
delkezõ Kelet Brass Band zenekar nem állt meg az alko-
tásban: egy világhírû tubamûvész segített nekik abban,
hogy valami igazán ütõset mutathassanak a nagyérde-
mûnek.

A sikert sikerre halmozza a 2016-ban alakult Kelet Brass
Band formáció – Koi Gergõ (trombita, ének), Hegedûs
Dániel (trombita), György Kristóf (alt/bariton szaxofon),
Ádám Kristóf (harsona), Szilágyi Ákos (harsona), Csomós
János (tuba) és Kiss Péter (dobszerelés, ének) –, akik a
mai modern slágereket és örökzöldeket (a rocktól a
technóig, Korda Gyuritól a Tankcsapdáig) fúvós, illetve
ütõs hangszerekkel adják elõ. Ezért sem hiányozhatott a
repertoárjukból az év magyar slágere, Rácz Gergõ és
Orsovai Reni „Mostantól” címû dala sem, amit a világ
egyik leg(el)ismertebb tubamûvésze, Szentpáli Roland
javasolt (és hangszerelt át) nekik.

– Alapvetõen tényleg nagyon jónak tartottuk a csapat-
tal ezt a dalt. Építkezõ, tömény hangszerelés jellemzi  –
ami manapság nem annyira gyakori – és érzõdik benne
a profizmus is, amit A Dal zsûrije is többször kihangsú-
lyozott – mondta el Koi Gergõ, aki hozzátette, két hó-
napnyi gyakorlás után, márciusban rögzítették az áthang-
szerelt dalt az ország egyik legnívósabb stúdiójában, a
Pannónia Stúdióban. – Látjuk az Instagramon, hogy Rácz

IGAZÁN ÜTÕSET ALKOTTAK:
„MOSTANTÓL”, KICSIT MÁSKÉNT

Gergõ és Orsovai Reni segít a dal népszerûsítésében,
ami már önmagában is hatalmas elismerést jelent.

OTTHONRÓL DOLGOZNAK
A KARANTÉN IDEJÉN

– Gõzerõvel készülünk otthonról! Szeretnénk a piacra
dobni egy saját szerzeményt, illetve nagyon
sok új slágert is tanulunk! Egy-egy átirat
során mindenki megkapja a saját szólamát,
amit eljátszik, azt felveszi videóra és átkül-
di a többieknek. Így tudjuk egymást javíta-
ni és ellenõrizni – online.

ÜZENET A NYÍREGYHÁZIAKNAK

– Azt üzenjük a nyíregyháziaknak, hogy
kövessenek minket, mert hamarosan
újabb dallal jelentkezünk majd! De, ami
a legfontosabb: maradjanak otthon, vi-
gyázzanak magukra és szeretteikre, hogy
minél könnyebben átvészeljük ezt a hely-
zetet. Amikor pedig már túl leszünk rajta,
se felejtsük el soha, hogy milyen könnyen
felborulhatnak a mindennapjaink...

(Szerzõ: Borbély Szabina)
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A PETÕFI UTCA 1971-BEN
A fotón a Petõfi utca látható a Kiss Ernõ utca találko-

zásnál 1971-ben. A négysávos utcán a „hatalmas” autó-
forgalmat csupán egy kékesszürke Warszawa 203-as gép-
kocsi képviseli. A Petõfi utca a nagykörút részeként ke-
rült kialakításra, mely a Vasútállomás és a belváros kö-
zötti autós és gyalogos forgalom zömét bonyolítja le. Csak
az utca keleti oldalán épültek házak 1963-ban. A képen
látható szalagház melletti platánfát az elmúlt években
vágták ki. Az utca nyugati oldalán a Népkert, azaz a mai
Petõfi tér helyezkedik el. A Petõfi utcán 1969. május 31-
ig közlekedett a villamos, majd annak megszüntetése
után, a síneket 1970-ben szedték fel.

A fotót Tulok Ferenc készítette 1971-ben a budapesti
Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: dr. Holmár Zoltán történész)
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A Petõfi utca 1971-ben

A Nyírségben elképzelhetet-
len a húsvét sárgatúró nélkül.
A sárgatúró éppen annyira a
húsvéti menüsor része, mint a
kalács vagy a sonka. Ez az édes
finomság remekül kiegészíti a
sonka füstölt, telt ízét, de fo-

nott kaláccsal is nagyon finom. Érdemes kipróbálni!

Hozzávalók: 10 tojás, 1 liter tej, 3-4 evõkanál cukor íz-
lés szerint, 1 csipet só, 1 cs. vaníliás cukor, illetve ízesít-
hetõ még mazsolával, fahéjjal stb. ízlés szerint.
Elkészítés: A tojásokat jól felverjük, beleteszünk egy csi-
pet sót, a cukrokat, felöntjük a tejjel. Közepes lángon
állandó kevergetéssel addig fõzzük, amíg megtúrósodik
és a savó fel nem jön a tetejére. Tüllbe leszûrjük, erõsen
kinyomkodjuk, összekötjük, hogy csinos gömb alakú le-
gyen. Felkötve hagyjuk kihûlni, és a még benne maradt
savót kicsöpögtetjük.
Elkészítési idõ: körülbelül 1 óra.

HÚSVÉTI SÁRGATÚRÓ RECEPT




