
Koronavírussal fertõzöttek száma Magyarországon
(2020. 03. 30. 06:36-os állapot szerint):

Bár több olvasónk is arra kért minket, hogy írjunk a
területi megoszlásokról is, azonban Magyarország
nem közöl ennél részletesebb adatokat a fertõzésrõl!

447 fertõzött
34   gyógyult
15   elhunyt

73   karanténban
13 301   mintavétel

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK A BÚZA TÉRI PIACON (IS)
A NYÍRVV Nonprofit Kft. a jelenlegi helyzetben is

mindent megtesz az irányítása alá tartozó egységek
zavartalan mûködése, a piacokra kilátogató vásár-
lók és az árusítók védelme érdekében: félóránként
fertõtlenítenek, több ponton kézfertõtlenítõ-adago-
lót és fertõtlenítésre alkalmas szappant, illetve a he-
lyes kézmosás fontosságára felhívó piktogramokat
helyeztek ki, és többek között a piaccsarnokban egy
idõben használható asztalok számát is maximalizál-
ták, hogy az árusok egymás között kellõ távolságot

tartsanak. Kovalecz Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. 
piac- és vásártér-üzemeltetési irodavezetõje szerkesz-
tõségünk megkeresésére elmondta, minden feltétel
adott ahhoz, hogy mind az eladók, mind a vásárlók
biztonságban érezhessék magukat, ezzel is elkerülve
az esetleges fertõzéseket. Ezzel együtt pedig kiemel-
te, a piacokon továbbra is zöldség, virág, gyümölcs
és élelmiszer árusítására van lehetõség, így a híresz-
telésekkel ellentétben, természetesen a virágárusokat
is várják.
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Nyíregyháza világszerte ismert tánccsoportja az el-
múlt több mint másfél évtizedben földön, vízen, leve-
gõben is bejárta a világot, a Föld összes kontinensén,
több mint 40 országban szerepeltek már és mutatták
meg tehetségüket olykor nézõk százezrei elõtt. A világ-
járvány miatt azonban most az õ életük is átalakult.
Mivel egyelõre szünetelnek fellépéseik és a próbater-
met sem látogatják, a sok utazás által, családjaiktól kü-
lön töltött idõt próbálják meg bepótolni.

 – Rengeteg fellépésünk volt és bízunk benne, hogy
még lesz is a jövõben. Bár most átalakult az életünk az
itthonlétre, de ezek a pillanatok nagyon
értékesek számunkra, hiszen az utazá-
sok miatt egyébként is sokat vagyunk
távol a családjainktól. Ezt az idõszakot
próbáljuk meg nagyon értékesen és
hasznosan eltölteni – tudtuk meg Illés
Dánieltõl, aki hozzátette, természete-
sen ennek ellenére sem marad ki a
mozgás az életükbõl, õ például most a
kislányával táncol, ugyanis minden délelõttre beiktattak
maguknak egy-egy táncórát, persze szigorúan csakis ott-
hon.

„OTTHON LEGÉNYESEZÜNK”

A 4 for Dance bár most ilyen értelemben szünetel, és a
koronavírus-járvány miatt nincsenek – nem lehetnek – fel-
lépéseik, otthon „legényeseznek”. A Magyar Nemzeti Tánc-
együttes ugyanis online kampányt indított – Legényesezz
otthon! címmel – néptáncosok részére, felhívva ezzel a fi-
gyelmet arra, hogy ebben a nehéz helyzetben sem szabad
megfeledkeznünk a tánc gyógyító hatásáról és a magyar
hagyományok õrzésérõl. Ebben pedig a 4 for Dance is ak-
tívan részt vállal. Táncoltak, feltöltötték azt a közösségi ol-
dalukra és felkértek aztán újabb embereket a kihívásra.

„SOK TERVÜNK VAN A JÖVÕRE NÉZVE”

 – Bár most nem tudunk próbálni, de a fiúkkal napi
szinten tartjuk a kapcsolatot, fõként videóhívás formájá-
ban. Azt látjuk egyébként, hogy a fellépéseket sem tö-
megesen mondják le. Inkább, ahogy elérünk egy-egy
héthez, hónaphoz, akkor jön az egyeztetõ e-mail. A szer-
vezõk megpróbálnak kitartani a végsõkig. Sok tervünk
van a jövõre nézve, újdonságokkal is készülünk. Ígér-
jük, ahogy újra beindulunk, azt tudatni fogjuk minden-
kivel. Addig viszont a pihenésé és a családé a fõszerep.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Illés Dániel

4 FOR DANCE: „MOST A PIHENÉSÉ
ÉS A CSALÁDÉ A FÕSZEREP”
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AKTUÁLIS 2020. MÁRCIUS 31.

 Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij, Ukrajna elnö-
ke hetek óta sürgette a Nyugat-Európában dolgozó uk-
rán származású vendégmunkásokat, hogy amilyen gyor-
san csak lehet, térjenek haza. Egy részük azonban ezt
nem akarta megtenni, ismerve a hazai egészségügyi
rendszerüket, inkább nyugaton szerették volna átvészel-
ni ezeket a heteket. Munkaadóik azonban egyik napról
a másikra felmondtak nekik és kiürítették a munkásszál-
lókat, így haza kellett menniük.

Csakhogy közben szinte minden európai ország lezárta
a határait, Ukrajna pedig március 15-tõl a saját állampol-
gáraikat sem engedte be. A szigorítások ellenére kollégá-
ink szombaton Záhonyban mégis azt tapasztalták, hogy az
ukrán hatóságok hazaengedik az állampolgárokat. Ez a
gyakorlatban úgy nézett ki, hogy bármivel is érkeztek meg
Záhonyba az utazók, le kellett szállniuk a vonatról, busz-
ról, vagy kiszállni a kocsiból és a határ elõtt megvárni, míg
az ukrán oldalon indított transzferbuszok értük nem jöttek.

RENDÕRÖK ÜGYELTEK RÁJUK

Szombaton fél 12-kor közel 300 ukrán állampolgár
várakozott a határátlépésre. Szinte kivétel nélkül masz-

kot viseltek és türelmesen várták a buszokat. Közben a
magyar rendõrök ügyeltek rájuk, hogy az utazók egy
helyben maradjanak és ne veszélyeztessék a Záhony-
ban élõk egészségét.

– Tegnap délután indultunk – mondta el Baksa
Edina. – Három busszal sikerült eljönnünk idáig.
Elõször úgy volt, hogy két hét karanténba kerü-
lünk, mert nincs elég alapanyaga a cégnek, ahol
dolgoztunk. Aztán egyik napról a másikra szóltak,
hogy elbocsátanak minket, mert nem tudnak mun-
kát biztosítani. Szóval mehet mindenki, ahova tud.
Annyit mondtak még, hogy a leállás minimum fél
év, de az is lehet, hogy 2 éven belül nem is mehe-
tünk vissza...

A kimerült fiatalok hatalmas bõröndökkel, hátizsá-
kokkal jöttek. Benne az egész életük. Az ezeréves Ikarus
csomagtartója hamar megtelt a poggyászokkal. Az uta-
sok felszálltak. A busz pöfögve indult el Csap felé. A
sajtóértesülések szerint, jelentsen is bármit, otthon „el-
különítik” a Nyugat-Európából hazatérõket...

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

UKRÁN VÉDELEM, AVAGY
PATTHELYZET A HATÁRON?

UKRÁN VÉDELEM, AVAGY
PATTHELYZET A HATÁRON?
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EGÉSZSÉGES REGGELI

A SPORTCENTRUMTÓL!
Még nem reggelizett? Akkor tojásra fel! Kõhalmi Orsolya táp-

lálkozási tanácsadó egy igazán izgalmas, finom és gyorsan elké-
szíthetõ tojásmuffinreceptet ajánl a Nyíregyházi Napló olvasó-
inak az „Eddz együtt a Nyíregyházi Sportcentrum edzõivel!”
sorozat keretein belül. Nem csak finom, egészséges is!

ZÖLDSÉGES TOJÁSMUFFIN (1 ADAG)

Hozzávalók: 2 nagy tojás, 4 evõkanál zabpehely, zöldségek
(paprika, hagyma, cukkini), egy kevés reszelt sajt, só, bors,
muffinpapír/szilikon forma.

Elkészítése: Felverjük a tojásokat, hozzáadjuk a 4 evõkanál
zabpelyhet, a zöldségeket felaprítva és a reszelt sajtot. Fûszerez-
zük egy kis sóval és borssal, majd beleöntjük a muffinformába a
masszát. Végül 180 fokon 20 percig sütjük, amíg meg nem pirul.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!




