
A járvány elleni védekezés ellenére sem vesznek el
forrásokat a családtámogatás keretébõl, sõt, bõvíteni fog-
ja a kormányzat – ezt a család- és ifjúságügyért felelõs
államtitkár mondta az Operatív Törzs szerdai sajtótájé-
koztatóján. Novák Katalin kiemelte, a kormány 2010
óta dolgozik azon, hogy könnyebb legyen családot ala-
pítani Magyarországon, a demográfiai adatok pedig bi-
zonyítják ennek sikerességét. Hozzátette, az egyetemis-
ták most félmillió forintos rendkívüli diákhitelt igényel-
hetnek, a meghirdetett hitelmoratórium a CSOK és a

Babaváró Támogatások törlesztéseire is vonatkozik, a
GYES, GYED és GYET meghosszabbítása 15 ezer, a
KATA és KIVA megfizetésének elengedése pedig 90 ezer
családot érint. Müller Cecília országos tiszti fõorvos
a sajtótájékoztatón elmondta, hogy kötelezõ ellenõr-
zést rendel el az idõsotthonokban. Kiss Róbert alez-
redes pedig kitért arra is, hogy jelentõs mennyiségû
védõfelszerelés érkezett Magyarországra kedden.

Várhatóan ma dönt a kormány a vírus elleni véde-
kezés további lépéseirõl.

NEM VESZNEK EL FORRÁSOKAT
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EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS:

ELSÕ A TELEFONOS SEGÍTSÉGKÉRÉS!
A veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellá-

tás szempontjából elsõdleges a telefonos segítségké-
rés, ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozások
számát. A nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság részletes tájékoztatást adott a felnõtt-, gyer-
mekorvosi és fogászati ügyeletrõl, valamint a házior-
vosi ellátások folyamatáról. A részletek, elérhetõsé-
gek a nyiregyhaza.hu városi webportálon folyamato-
san elolvashatók, a következõkben a lényeget foglal-
juk össze.

A felnõtt- és gyermekorvosi ügyelet felkeresése elõtt
kérik, hogy a felnõtt lakosság és a gyermekek szülei
elõször telefonon, vagy akár Skype segítségével hív-
ják az ügyeletet, amely alapján tanácsot, tájékozta-
tást kapnak. Amennyiben az ügyeletes orvos a beteg
fizikális vizsgálatát és ellátását szükségesnek látja, ja-
vasolni fogja az ügyelet felkeresését vagy szükség
esetén az Országos Mentõszolgálat értesítésével biz-
tosítja a beteg sürgõsségi ellátását. Lakáson történõ
orvosi ügyeleti betegellátás a veszélyhelyzetre való

tekintettel csak nagyon különleges esetben történhet.
Munkaidõben elsõsorban a beteg saját háziorvosát
kell telefonon keresni. A gyermekorvosi ügyeleti el-
látás hétköznap 18 órától, másnap reggel 8 óráig, il-
letve hétvégi és munkaszüneti napokon folyamato-
san történik. Aki az ügyeletnél megjelenik, elõzetes
szûrésen vesz részt a bejáratnál. Kérik, hogy az oda-
érkezõ betegek lehetõség szerint szájmaszkban ke-
ressék fel az ügyeletet, amennyiben nem rendelkez-
nek vele, úgy az épületben való tartózkodás idejére
biztosítják azt. Sürgõsségi fogászati ügyeleti ellátás
hétvégén és munkaszüneti napokon 8–14 óráig mû-
ködik. A felnõtt betegek és gyermekek háziorvosi el-
látásánál az elsõ a körzetileg illetékes vagy a koráb-
ban választott orvos telefonon történõ megkeresése.
A gyógyszerfelírást is elvégzi a háziorvos – már nincs
szükség papíralapú receptre, bármely patikában át-
veheti a felírt gyógyszert a beteg – és ha az állapota
igényli, idõpontra hívják a beteget. Részletek és tele-
fonszámok a www.eualapellatas.hu honlapon is meg-
tekinthetõek.
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JÁRVÁNY 2020. ÁPRILIS 9.

KORONAVÍRUS:

VÁLTOZOTT A FUTÁRSZOLGÁLATOK FORGALMA
A koronavírus-járvány körül még mindig rengeteg a

megválaszolatlan kérdés. A hétköznapi emberek bizony-
talansága és a bennük felmerülõ kérdések száma egyre
csak nõ. A járvány megfékezése érdekében tömegek
dolgoznak otthonról, azonban ezt nem mindenki teheti
meg: hazánkban egyelõre semmiféle korlátozás nem aka-
dályozza a futárszolgálatok munkáját sem. Gondtala-
nul végzik a csomagok szállítását idehaza és külföldre.
Forgalmukra azonban – mint minden másra – kihatás-
sal van a világjárvány.

A magyar kormány  rendelete  szerint 2020. március
28-tól április 11-ig kijárási korlátozás lépett életbe ha-
zánkban, de ez a DPD szállítási tevékenységét nem
akadályozza, továbbra is zavartalan a bel- és külföldre
szánt csomagok feladása, valamint azok átvétele.

– Futárainkat tájékoztattuk a szükséges higiéniai sza-
bályokról, azok betartását pedig kötelezõvé tettük –
mondta el megkeresésünkre Hajas Gabriella, a vállalat
marketingkoordinátora, aki hozzátette: a kollégák masz-
kot, kesztyût, valamint fertõtlenítõ krémet kaptak, és a
mûszakokat is úgy osztották be, hogy ne találkozzanak
egymással. Mindezeken túl folyamatos, megelõzõ fer-
tõtlenítést végeznek azokban a helyiségekben, ahol
többen megfordulnak.

ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS

– Kollégáink és a szolgáltatásainkat igénybe vevõk
védelme érdekében bevezettük az érintésmentes kiszál-
lítást: az április 6-tól feladott csomagokat egyedi PIN-
kóddal látjuk el. Kiszállításkor a címzett ennek bemon-
dásával is azonosíthatja magát a futárnál, így aláírás nél-
kül is átveheti a csomagot. Amennyiben valamilyen ok-

nál fogva nem rendelkezik PIN-kóddal, a csomagok át-
vételét igazoló aláírás helyett lehetõség van a személyi
igazolvány bemutatására is, aminek utolsó 4 karakterét
futárkollégáink rögzítik az aláírás helyettesítésére.

A HATÁRHELYZET FÜGGVÉNYÉBEN

LEHETNEK CSÚSZÁSOK

– A csomagok kiszállítási ideje belföldi forgalomban
nem változott, nemzetközi forgalom tekintetében viszont
a határhelyzet függvényében lehetnek csúszások, de a
DPD egész Európában továbbra is fenntartja nemzetkö-
zi szállítási szolgáltatását és a teljesen lezárt területek
kivételével mindenhova szállítunk. A koronavírus meg-
jelenése óta egyébként B2B-ben (magánszemélyeknek
történõ kiszállítás) jelentõs visszaesés, B2C-ben (vállal-
kozásoknak történõ kiszállítás) pedig néhány iparágban
volumennövekedés tapasztalható. Egyébként egy átla-
gos évben mindig a december a legerõsebb hónap, a
február pedig a leggyengébb.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Most már aláírás nélkül is át lehet venni a csomagot
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GASZTRONÓMIA 2020. ÁPRILIS 9.

Már a Napló egyik múlt heti számában is írtunk a
nyíregyházi Iglai Jánosról, aki bizonyítottan jól veszi az
akadályokat, már ami az önkéntes karantént illeti: egy
ilyen nem várt elzárás ideje alatt is finomságokat vará-
zsol az asztalra, ötleteit pedig a közösségi portálon is
megosztja. Ezúttal arra kértük, hogy mutassa be nekünk:
Nyíregyháza legismertebb hobbiszakácsa hogyan készíti
el a szabolcsi töltött káposztát.

Hozzávalók: 1-2 fej káposzta, 0,5 kg lapocka, 25–30
dkg füstölt húsos szalonna, 25 dkg kukoricadara (kása-
dara), 1 nagy fej vöröshagyma, fokhagyma ízlés szerint,
1 paprika, 1 paradicsom, pirospaprika, só, bors, darált
pritaminpaprika (esetleg gulyáskrém és ételízesítõ).

Elkészítése: A felforrt vizet sózzuk, beletesszük a tor-
zsájától „megszabadított” káposztafejet. Ahogy válnak le
a levelek – és már „hajlékonyak”, kiszedegetjük azokat,
félretesszük. Ha kihûlt, a vastagabb ereket levágjuk róla.

A ledarált füstölt szalonnát odatesszük egy serpenyõ-
be, ha lepirult, mehet hozzá szintén a ledarált vörös- és
fokhagyma, kicsit késõbb pedig a ledarált paprika és a
paradicsom, azaz egy jó lecsós alapot készítünk. Ebbe
tehetünk még darált pritaminpaprikát és esetleg gulyás-
krémet is, valamint borsot, csípõs paprikát, ízlés szerint.

A darát alaposan átmossuk és összekeverjük a közben
ledarált lapockával, valamint a serpenyõben elkészített
lecsós alappal.

HÚSVÉTI TÖLTÖTT KÁPOSZTA RECEPT JANCSI PAPÁTÓL

Öntünk rá olajat, ha száraznak találjuk, még fûszerez-
hetjük esetleg sóval, ételízesítõvel. Lényeg, hogy jó fû-
szeres és zsíros legyen, a kukoricadara így kívánja.

Ezután a felezett vagy harmadolt káposztalevelekbe
betöltjük.

Fõzése: A lábas alját beterítjük a kimaradt káposztale-
velekkel, erekkel, aztán szépen belerakjuk körbe a meg-
töltött káposztákat is, több sorban.

Teszünk közé szalonnabõrt és szalonna-, valamint kol-
bászdarabokat.

Felöntjük lehetõség szerint házi paradi-
csomlével, de ha nincs, sûrített paradi-
csommal és a hozzáadott vízzel.

Lehet tenni még bele ízlés szerint gulyás-
krémet, ételízesítõt is.

Ezután ráteszünk egy tányért, hogy ne
mozgolódjanak a megtöltött káposzták.
Fontos, hogy mindegyik a lében legyen, így
fõnek meg szépen, egyenletesen.

Fedõ alatt, kis lángon megpároljuk õket,
kb. 25–30 perc alatt (figyeljünk, ez tovább
fõ, mint a rizses változat).

„Jó étvágyat és kellemes fõzõcskét
kívánok hozzá. Én ezt a receptet egy
az egyben egy régi kedves ismerõ-
sünktõl, Szenderákné Deli Annától
vettem át, s fõztük meg anno a Sóstói
Múzeumfaluban, nagy közönségsikert
aratva vele...”
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DÚSKÁLHATNAK AZ ÁLLATOK A VÁLASZTÉKBAN

Kedvencünk egészségének és jólétének megõrzése je-
lentõsen függ attól, hogy milyen minõségû, illetve mennyi-
ségû eledellel tápláljuk, ugyanis akárcsak az emberek
esetében, az õ életminõségüket, várható élettartamukat,
a különbözõ betegségekkel szembeni ellenálló képessé-
güket is kiemelkedõ mértékben befolyásolja, hogy mit
esznek. Azonban míg az emberek betegségére nem min-
den esetben van fõ alternatív forrás, már ami az élelme-
zésüket illeti, addig az állatoknál a tudományos munká-
nak köszönhetõen egyre érzékenyebb ez a szegmens.

 – Mivel a táplálék szinte valamennyi alkotóeleme fel-
szívódik az emésztõrendszeren keresztül, majd a meg-
felelõ helyen beépül a szervezetbe, ezért legyen bármi-
lyen állatról is szó, a táplálással kapcsolatosan a legfon-
tosabb szempont, hogy a fajnak (esetenként fajtának),
nemnek, életkornak és egészségi állapotnak megfelelõ
mennyiségû és minõségû táplálékot biztosítsunk számuk-
ra – hangsúlyozta Horváth József, a már 28 éve a piacon
lévõ Kurcz Állateledel Áruház vezetõje.

 – Magyarországon a '90-es évek elején ezeknek az
állatoknak az etetése nagyrészt konyhai maradékkal, il-
letve vágóhídi hulladékkal történt, és még kevés volt a
részaránya a piacon az állatok számára speciálisan ki-
dolgozott tápoknak. Aztán persze késõbb elkezdtek nö-
vekedni az igények és napjainkra egyre több olyan hob-

biállatot tartó gazdi van, aki tudatosan táplálja állatait.
Ezen a területen folyamatos fejlesztések folynak, és ez a
tudományos munka sok esetben a humán élelmezést is
megelõzi. Addig ugyanis, míg egy humán élelmezési
rendszerben a különbözõ embereknek – kort, életkörül-
ményt figyelmen kívül hagyva – ugyanazokat a termé-
keket kínálja mondjuk egy étterem, mi ebben a nagyon
érzékeny szegmensben sokkal kifinomultabban tudjuk
ellátni az állatokat, fajtajelleghez, tartási körülményhez,
általános egészségi állapothoz, vagy éppen életkörül-
ményhez mérten. Szerencsére egyre több a tudatos gaz-
di, akik szem elõtt tartva, hogy például kutyáik életcik-
lusa is sokkal gyorsabb, mint az embereké, odafigyelnek
arra, hogy mivel táplálják azokat.                                    (x)


