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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Bár szavakba öntve kifejezni nehéz mindazt a
szeretetet, hálát, ragaszkodást, amit érzünk,
az alábbi szép verssel szeretnénk köszönteni
az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat
anyák napja alkalmából:

Anyám imája
Sok vad vihar vonult el már fölöttem.
Mindbõl kivezetett az Úr. Nem értem,
hogy? s miért? De jól tudom, hogy közben
Anyám imádkozik.
Kifente nyelvtõrét sok ellenségem,
hogy belém döfje. Most megszégyenülten
vonulnak félre. Nem tudják, hogy értem
Anyám imádkozik.
Hányszor hevertem Illés-keserûen
a kétség fenyõlombja csalfa hûsén!
Most mégis ujjongok. De otthon csöndben
Anyám imádkozik.
Az élet útja nem mindig derûs.
Én gyakran jártam az árnyak sûrû mélyét.
Hogy mégis fényben élek?
Csöndben? Békén?
Anyám imádkozik.
Jöhet – míg élek – bármi, én a félést
Nem ismerem. Megyek elõre bátran.
Legyõzöm lelkem minden ellenségét...
Anyám imádkozik.

(Gerzsenyi Sándor)
A vers megjelent a Budai Baptista Gyüleke-
zet MANNA címû lapjában 2010 májusában.

Napanya
Érzelemhullámok söpörnek rajtam végig, könnyekkel küszködöm, ahogy az
érettségi elõtt állókra gondolok. Pedig nincs semmiféle érintettségem. Vagyis,
mégis… Az õ alma materük az enyém is. Azért nem írom múlt idõben, mert ha-
bár már több évtizede annak, hogy odajártam, az anya – legyen az szülõanya, ne-
velõanya, anyaország vagy anya-iskola – mindig VAN. Akkor is, ha elszaka-
dunk, távol vagyunk Tõle, ha fizikailag már nincs, akkor is az örök meghatározó
origó, önállóvá cseperedésünk alapfeltétele. Az anya: körülölelõ test. Anya
egyenlõ érintés. Az érintés hiánya olyan, mintha megszûnne sütni a Nap.

Ezen a tavaszon a diákok és felnõtt „gyermekek” napfogyatkozástól szenved-
nek. Megszeppentõ élmény. Május elsõ hétvégéjén különösen fájó. De a szüle-
inktõl és az iskolában megtanultuk, hogy a Nap az árnyék és a felhõk mögött is
ragyog tovább, és vannak sugarai, amik mindenen áthatolnak.

Hargitai–Kiss Virág

HULLÁMOK A FJORDHULLÁMOK A FJORD
VIZÉNVIZÉN

Írás a 4. oldalon.



2 KÖZÉRDEKÛ 2020. április 30. Bogárd és Vidéke

Friss járványügyi hírek – Sárbogárd
Április 29.

Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatása alapján.
Továbbra sincs igazolt koronavírus-fertõzött Sárbogárdon. Ható-
sági házi karanténban 4 (új) személy van, ebbõl 3 fõ egy család.
Április 29-én délután éreznek a honvédség szkafanderesei fertõt-
leníteni az idõsotthont és a hajléktalanszállót, nem azért mert
gond van, hanem mert kötelezõen elrendelte az Operatív Törzs
az ország minden szociális ellátóintézményében.
Az önkormányzat hetente fertõtleníti a közterületeket.
Ismét jelentõs mennyiségû tojást ajánlott fel egy termelõ, melyért
ezúton is köszönetet mond a polgármester.
Köszönet jár Molnár Zoltánnak is, aki segített a háziorvosok ré-
szére arcpajzsokat beszerezni, így most már minden háziorvos
rendelkezik ezzel a védõeszközzel, amit az önkormányzat egyszer
használható kesztyûkkel toldott meg.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény megkapta az Opera-
tív Törzstõl a maszkokat.
Az önkormányzat a SESZI, a mentõk és az ügyelet részére is jut-
tatott kesztyûket, maszkokat. Emellett az érettségire készülõk-
nek 300 darab, az óvoda által varrott maszkot és egyszer használa-
tos kesztyût vitt a polgármester a gimnáziumba.
Országos szintû, szúrópróbaszerû tesztelés (melyrõl lapunkban
külön cikkben olvashatnak) Sárbogárdon is lesz, a mûvelõdési
házban, fertõtlenített helyiségben, a jövõ hét folyamán.
A polgármester hangsúlyozta: az a legfontosabb, hogy mindenki
tartsa be a szabályokat mind a higiénia, mind a korlátozó intézke-
dések tekintetében. Mindenki tartsa be a 2 méter távolságot egy-
mástól; használjanak maszkot, vagy sálat; ne nyúlkáljanak az ar-
cukhoz, amikor bevásárolnak, ügyet intéznek; ne tapogassák
össze a termékeket, illetve azokat a dolgokat, amikkel sokan
érintkezhettek; és mossanak gyakran kezet!

Hargitai–Kiss Virág

Járványhelyzet a járás településein
Április 29.

Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 1 (tünetmentes) sze-
mély van hatósági házi karanténban.
Alsószentiván: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, 1 (tünet-
mentes, külföldrõl hazatért) személy van hatósági házi karantén-
ban.
Cece: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 6 (tünetmentes) sze-
mély van hatósági házi karanténban.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.
Igar: egy igazolt koronavírus-fertõzöttet kórházban ápolnak, ne-
ki egy tesztje már negatív lett, most várja a második teszt eredmé-
nyét, 4 (tünetmentes) hatósági házi karanténban lévõ személy
van.
Káloz: az önkormányzat és a helyi háziorvos tájékoztatása alap-
ján nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi karan-
ténban lévõ személy a településen. Informálisan van tudomásuk
olyan lakóról, aki állítólag karanténban van és fertõzött, de errõl
semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak más szervektõl.
Minden házhoz ismételten két maszkot juttattak el, minden üzlet
el van látva maszkkal, és fertõtlenítették a közterületeket is.

Mezõszilas: 2 igazolt koronavírus-fertõzött van, õk házi karan-
ténban tartózkodnak. Április 29-én 8 házi karanténos „szabadul”,
már csak 4 fõ marad hatósági házi karanténban.
Dr. Práger Péter orvos tájékoztatása alapján a mezõszilasi ott-
honban 7 tartósan tünetmentes, igazoltan koronavírussal fertõ-
zött beteget izoláltak, õket külön személyzet látja el, 26 fõt pedig
kórházban kezelnek COVID-vírussal. Az intézményt teljes körû-
en fertõtlenítették, az összes lakón és dolgozón elvégezték a CO-
VID-szûrést.
Nagylók: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, aki még várja a
tesztjei végeredményét. Hatósági házi karanténban lévõ személy
nincs.
Sáregres: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.
Sárszentágota: 2 igazolt koronavírus-fertõzött van, akik tesztjeik
végeredményét várják. Egy korábbi fertõzött már meggyógyult.
Az egyik fertõzött családtagjai vannak hatósági házi karanténban.
Vajta: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, és a vele egy háztartás-
ban élõk vannak házi karanténban.

Hargitai–Kiss Virág

2020.
április 29-én

Sárbogárdi
járóbeteg-szakellátás
Csak sürgõsségi sebészeti és tüdõ-

gyógyászati ellátás van.
A többi rendelés szünetel.

SEBÉSZET:
hétfõ, kedd, szerda 8–14-ig.

TÜDÕGYÓGYÁSZAT:
hétfõ–péntek 8–14-ig.

RÖNTGEN:
hétfõ–péntek 8–14-ig,

de csak sürgõsségi ellátás esetén.
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Országos szûrõvizsgálat-sorozatba
kezdenek a hazai orvosképzõk

Reprezentatív minta alapján, csaknem 18 ezer ember bevonásá-
val, átfogó szûrõvizsgálatba kezd péntektõl a Semmelweis Egye-
tem (SE) vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um támogatásával a négy hazai orvosképzõ.
A vizsgálatok célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterje-
désérõl és a koronavírussal fertõzöttek valós számáról. Az ered-
mények alapján országos klinikai epidemiológiai tanulmány ké-
szül arról, mekkora a vírusfertõzöttek valós száma Magyarorszá-
gon, hányan betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek im-
munitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek a szinte tü-
netmentes vírushordozók. A KSH által kiválasztottak vesznek
majd részt „meghívásos alapon”, az ország egész területérõl, 14 év
felett, minden korosztályból, valamennyien „magánháztartás-
ban” élõk.
A szûrõvizsgálatot úgynevezett PCR-teszt segítségével végzik,
mely képes kimutatni a vírus örökítõanyagát.
A légúti váladékból pálcával mintát vesznek, azt speciális csõbe
teszik, és genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. A
PCR-teszt mellett vért is vesznek a vizsgáltaktól, ezzel a megerõ-
sítõ laborvizsgálattal a szervezet vírusra adott lehetséges immun-
válaszát mutatják ki.
Május 1. és 14. között várják az ország hét régiójában azokat, akik
elõzetesen levélben, vagy telefonon értesítést kaptak az egyete-
mektõl. A vizsgálatokat háziorvosi rendelõkben, járóbeteg-am-
bulanciákon és szûrõbuszokban végzik el.
A szûréssorozat lebonyolításában ezren vesznek részt; orvosok,
ápolók, asszisztensek és rezidensek, a négy egyetem laboratóriu-
mi hátterének bevonásával.
A vizsgálatot az egyetemek szintjén a klinikai központok elnökei
vezetik. A szûrést a Semmelweis Egyetem Budapesten, Pest,

Nógrád, Fejér, Komárom-Esztergom, Gyõr-Moson-Sopron,
Veszprém és Fejér megyében, a Debreceni Egyetem Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Hajdú-Bihar
megyében, a Szegedi Tudományegyetem Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyében és a Pécsi Tudomány-
egyetem Tolna, Baranya, Somogy, Zala és Vas megyében végzi el.
A lakossági részvétel a tesztelésben önkéntes és ingyenes, de nagy
a felelõsségük azoknak, akiket mintavételre kértek fel.
A magyar egyetemek kutatói és orvosai az átfogó keresztmetszeti
vizsgálatot a járvány lefolyása során legalább két alkalommal
megismétlik, ezek között legalább egy hónapnak kell eltelnie.
Az országos tesztelés eredményét várhatóan május végén hozzák
nyilvánosságra.
Eddig az egyetemek 33 155 esetben végeztek PCR-tesztet, ezek
2,5 százaléka lett pozitív. Ezen belül a panaszos betegek között
3,5 százalékban találtak pozitívat, a kontaktszemélyek között 4,1
százalékot, emellett vizsgáltak olyanokat is, akik egyik említett
csoportba sem tartoznak.
Az SE rektora azt mondta: az idejekorán bevezetett korlátozó in-
tézkedések hatásosak voltak, tömeges fertõzés nem lépett fel,
ugyanakkor az intézeti fertõzések teszik ki az esetek jelentõs ré-
szét, továbbá a PCR- és a gyorsteszteredmények is alacsony fertõ-
zöttséget mutatnak.
Mag Kornélia, a KSH elnökhelyettese kifejtette: 489 településen
folyik majd a mintavétel. Minden kiválasztott a napokban ügyfél-
kapun, telefonon, postai úton értesítést kap. A szakember hang-
súlyozta: nagyon fontos, hogy az érintettek online, vagy telefonon
visszajelezzenek és részt vegyenek a vizsgálatban, hiszen ezzel já-
rulhatnak hozzá a felmérés minél nagyobb pontosságához.
Forrás: MTI

Állatorvosi ügyelet

2020. május
május 1-3.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;

május 9-10.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;

május 16-17.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;

május 23-24.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;

május 30.-június 1.: dr. Pátzay József, Sár-
bogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Puszta-
egres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfal-
vai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sza-
badegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

A vadászkamara nemes adománya
A Fejér megyei hírportálon (feol) olvastuk a hírt, miszerint az Országos Magyar
Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete – élén Méhes Lajos elnökkel – az
elnökségi tiszteletdíjból és a megyei vadászok hozzájárulásából 1 millió 500 ezer
forinttal támogatja a Szent György Kórház Betegellátási Alapítványát, hogy a
szükséges védõeszközök és tesztek megvásárlásával biztonságosan tudjanak gyó-
gyítani és a betegeknek megfelelõ szintû ellátást biztosítani.
A megyei vadászok 2013 óta rendszeresen jótékonykodnak a kórház javára.
Le a kalappal elõttük! Õrizzék meg ezt az önzetlen jó szokásukat!

Szerkesztõség

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS
HÍVÓSZÁMA: 06 (70) 3703 104

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap
7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig. Hétfõtõl csütörtökig a ren-
delési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható
háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûkö-
dõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE
ÁLLNAK.
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HULLÁMOK
A FJORD VIZÉN

Felébredek, és a telefonom után nyúlok.
Országokra lebontott halálozási rátákat,
fertõzöttségi adatokat böngészek, meg
cikkeket olvasok lezárt országokról, ka-
ranténról, orvosi maszkokról, és kesztyûk-
rõl. Ha fél évvel ezelõtt azt mondja valaki,
hogy így fog kezdõdni a napi rutinom 2020
áprilisának végén, elég furán néztem volna
rá.
A világ furcsa hely lett az utóbbi hónapok-
ban. A normalitás megváltozott, mind-
annyian részesei lettünk valami hatalmas-
nak, valami kollektívnek. Az én generáci-
ómnak eddig még nem volt része hasonló-
ban. Van valami döbbenetes abban, hogy
jelenleg ugyanaz a téma foglalkoztatja az
ausztrál farmert, a New York-i brókert, a
magyar pénztárost, vagy épp a Norvégiá-
ban élõ magyar huszonévest. Koronaví-
rus...
Az ablakhoz sétálok, figyelem a fjord vizét,
a gigantikus hidat, ami összeköti a város-
részt az egyik környezõ szigettel, a távoli,
fehér csúcsú hegyek láncát. A napfény
megcsillan a hullámokon, amiket egy csó-
nak keltett. Olyan nyugodt, idilli – szinte
képeslapra kívánkozik. Az ilyen pillana-
tokban szinte feldolgozhatatlan, hogy a vi-

lág épp a feje tetejére állt, hogy bizonyos
országok egészségügye összeomlóban van,
hogy tömött kórházakban egészségügyi
dolgozók erejükön felül teljesítve harcol-
nak gépekre kapcsolt, fuldokló emberek
életéért.
És hogy mi a helyzet itt, Norvégiában?
Március elején még utazgattunk az orszá-
gon belül, de aztán a vírus annyira elterjedt
néhány hét alatt, hogy a hónap közepére a
túra csak egy távoli emléknek tûnt. Emlék-
nek egy olyan világból, ahol természetes
volt kirándulásokat szervezni, programok-
ra készülni, meglátogatni a rokonokat
vagy a barátokat, nyaralást tervezni. Min-
den olyasmi, ami jelenleg lehetetlennek
tûnik.
Március közepére néhány esetbõl több
száz lett, és a norvég kormány a magyarral
szinte egy idõben kihirdette a különleges
intézkedéseit. Iskolák és irodák bezárása,
repülõjáratok törlése, home office, gyüle-
kezési korlátozások, kötelezõ távolságtar-
tás, a külföldrõl érkezõknek kötelezõ ön-
kéntes karantén, a szupermarketek bejá-
ratánál megjelentek a kézfertõtlenítõs té-
gelyek és gumikesztyûs dobozok. Az itteni
szabályok sok országgal ellentétben azóta

sem lettek nagyon drasztikusak, hiszen az
ország területe hatalmas, a népessége vi-
szont alig több 5 millió fõnél. A városok
nem túl sûrûn lakottak, és az északi embe-
rek vírus nélkül is szeretnek távolságot tar-
tani. Úgy tûnik, hogy a helyzet kontroll
alatt van, nincsenek drasztikus változások
a fertõzések és halálozások számában. Az
iskolák és vendéglátó-ipari egységek las-
san és óvatosan elkezdtek kinyitni az el-
múlt napokban.
A szeretteimért való aggodalmon kívül ta-
lán a bizonytalanság a legnehezebb. Az,
hogy annak ellenére, hogy értem és tudom,
hogy épp mi zajlik a világban, nem tudok
semmi biztosat. Nem tudom, mikor fog tel-
jesen véget érni a járvány, nem tudom, mi-
kor tudok majd aggodalom nélkül elmenni
bevásárolni, nem tudom, mikor fogok tud-
ni elutazni Magyarországra, és meg sem
állni Sárbogárdig, hogy megölelhessem a
szüleimet. Nem tudok semmit. De re-
ménykedem.
Talán egy nap, amikor valamelyik utódom
a Nagy Koronajárványról fog tanulni tör-
ténelemórán, majd elmesélem neki, hogy
milyen is volt. Megosztom vele az én szem-
szögemet, azt, hogy milyen volt az a szürre-
ális idõszak, amikor az ember azzal tehe-
tett a legtöbbet az emberiségért, ha otthon
maradt a fenekén. És majd elmesélem,
hogy milyen érzés volt, amikor vége lett.
Remélem, elég jó sztori lesz, happy end-
del.
Sok kitartást kívánok mindenkinek, és
mossatok kezet!

Leszkovszki Máté (Norvégia, Stavanger)

Képeslapok a távolból
1. rész

Külföldön élõ, sárbogárdi származású, illetve ide kötõdõ ismerõseimet, barátaimat kértem meg arra, hogy tiszteljék meg Olvasóinkat
néhány sorral, s kitekintést adva a nagyvilágra írják le, hogy õk a messze távolban hogyan élik meg a járványt, jelenlegi lakóhelyükön
milyen szabályok között kell túlélniük fizikailag, lelkileg. Mindannyian nagy örömmel tettek eleget a kérésemnek.

E lapszámunkban három levelet közlünk: Gulyás Ibolya, Isti Hanson (Handa István) és Leszkovszki Máté tollából.

Hargitai–Kiss Virág
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KÖSZÖNET A KORONÁNAK
Közvetlenül a februári farsang után Hollandiában is elkezdett ta-
rolni a vírus, elõször éppen Észak-Brabant megyében, ahol én is
lakom.
Az országot olyan sokk érte, hogy pár hétig a vezetõk csak
fejvakarva tanácskoztak, hogyan is lehetne a hirtelen csapást ki-
védeni. Eközben három nagyvárosban már napi több száz, jobbá-
ra 70 éven felüli ember halt bele a fertõzésbe, vagy betegedett
meg. A kórházak kezdtek megtelni fertõzöttekkel.
Március 13-ától a holland kormány bevezette az ideiglenes, úgy-
nevezett „intelligens zárlatot”, ami még belefért a demokrácia
kereteibe. Ez azt jelentette, hogy fölkérték a lakosságot, hogy aki
csak megteheti, otthonról dolgozzon, megfázásos tünetekkel
mindenki maradjon otthon, mindenki tartsa be a 1,5 méteres
„szociális távolságot”, csak virtuálisan látogassák az idõs családta-
gokat és ismerõsöket, az idõsotthonokban ideiglenesen megtil-
tották a látogatást, és inkább maradjanak otthon az emberek.
Legföljebb három személy lehet valakinél látogatóban akkor, ha
ott is betartják a szociális távolságot és ügyelnek a higiéniára.
Az iskolák szinte azonnal bezártak és aránylag zökkenõmentesen
átálltak az internetes oktatásra. Csak olyan gyerekek járhattak to-
vábbra is iskolába, akiknek az egészségügyben dolgozó, takarítást
vagy egyéb hasonló munkát végzõ szüleik vannak.

Nem egyszerre, de az élelmiszert árusító üzletekben és drogériák-
ban megjelentek a földre helyezett csíkok az irány és a távolság
megtartására, és az ajtóknál a fertõtlenítõ. Most, április utolsó
napjaiban is vannak meg például török, vagy egyéb nemzetiségû
élelmiszerboltok, ahol a kasszánál még mindig nincs védõüveg, és
sokkal több mindenfelé bóklászó, semmire nem ügyelõ, jobbára
idegen hátterû vevõ liheg egymás nyakába. Mióta a vírus az egész
világon elterjedt (kivéve persze Észak-Koreát, amit megvédhet-
nek a kommunista eszmék), azóta a vírus gyorsaságával terjednek
az éterben a hírek is az anyaországból, így nyelvtudás nélkül is tá-
jékozódhatnak az itt élõ rászorulók. Amszterdamban kedves kez-
deményezõk járják hangszórós kocsikkal az utcákat, hogy több
nyelven is értesítsék az embereket.
A zárlat bevezetése óta szinte kiürültek az utcák, terek, amiket az
utóbbi idõben legyekként leptek el a tesztoszterontól duzzadó
egyedek, akik motorral, kvadokkal vagy autókkal versenyeznek
egymással abban a hitben, hogy pontosan az õ kedvükért történt a
kiürítés.
A betörések, zsebtolvajlások, személyi támadások száma draszti-
kusan csökkent, az internetes csalások, a házi bántalmazások és a
szomszédok egymás közötti kellemetlenkedéseinek javára.
Hétvégenként a sok sétáló úgy ellepte a nagyobb zöld tereket, ter-
mészetvédelmi területeket, hogy bizonyos bejárókat el kellett tor-
laszolni, és egy különleges csoportot hoztak létre, akik fegyver
nélkül cikáznak erre-arra ellenõrzés, figyelmeztetés és büntetés
céljából. Pontosan ebben a sorrendben. Ha titkos bulikra lelnek,
mindenkit azonnali 390 eurós bírságra ítélnek.
Persze, mindenhez hozzá kell szoknia az embernek. Lassan-las-
san kialakult a víruséletvitel: a szép idõben rengeteg a biciklizõ,

sétáló ember (a megfelelõ távolságot betartva), és ettõl a héttõl
kezdve újra megkezdték a fogorvosok, fogtechnikusok is a mun-
kájukat.
Maszkot csak az egészségügyben és a szociális munkahelyeken
dolgozók viselnek. Hallom a hírekben, hogy tervezik a tömegköz-
lekedés viszonylagos, módosított visszaállítását, de még nem ju-
tottak dûlõre a szakemberekkel való megegyezésben. Belgium-
ban maszkot viselve már májustól visszaáll a tömegközlekedés.
Itt, Hollandiában meg azon töprengenek, hogyan kellene megol-
dani egy internetes, speciális, helyfoglalós applikációval a távol-
ságtartásos tömegközlekedést. Jó holland szokás szerint „tegyük
bonyolulttá azt, amit egyszerûen is meg lehet csinálni”. Vonatko-
zik ez az adó-, segélytámogatási és egyéb rendszerekre és szinte
mindenre.
A múzeumok virtuális tárlatnézéseket kínálnak az interneten, és
függetlenül az elõfizetési csomagtól a tévében számos plusz csa-
tornán mindenféle szórakoztató mûsorokat nézhet ingyen az em-
ber. A vidéki nyaralók bérlése robbanásszerûen megugrott.
Szerencsémre pár utcára a lakásomtól egy kiterjedt természetvé-
delmi terület található, ahol üdítõ sétákat tehetek, bár az elenyé-
szõ városi forgalom miatt bármelyik utcán ugyanezt megtehetem,
mert a levegõ mindenhol kitisztult. A vírus miatt végre a termé-
szet is egy kis lélegzetvételhez jutott. A könyvek visszanyerték a
megbecsülésüket. A hajszolt életmód meghunyászkodott. Most
végre van elég idõ különleges receptek elkészítésére, esténként
mesélni a gyereknek, nagytakarítást végezni a lakásban, lomtala-
nítani, a kertben bíbelõdni – ha van –, játszani a háziállattal – ha
van –, társasjátékozni és még sorolhatnám.
Hajlott korúak tanulnak meg rövid idõn belül a modern technika
vívmányaival bánni, mert ráviszi õket a szükség: viruló arccal cse-
vegnek az éteren keresztül a családtagokkal. Élelmes kulturális
munkások csalogatják lentrõl az erkélyekre tornázni az idõseket.
Sétáim közben föltûnt, hogy az emberek sokkal kedvesebben vi-
szonyulnak egymáshoz ebben az új helyzetben. Sokkal többen kö-
szönnek egymásnak ismeretlenül is, vagy egy mosolyt küldenek a
járda másik oldaláról. Szívesebben állnak le beszélgetni is. Így
tudtam meg például, hogyan is mûködik egy fényképezõs drón, és
hogy azért ül a kutya egy babakocsihoz hasonlatos eszközön, mert
reumája és szívbaja van, de sétálni akkor is jó.
Hozzáértõ szakemberek törik most buzgón a fejüket többek kö-
zött azon, hogyan kéne függetleníteni a gazdaságunkat a távol-ke-
leti, geopolitikai rátelepüléstõl, hogyan kellene megõrizni ezt a
hirtelen adódott alkalmat a természet hosszú távú megóvására.
Minden rosszban van valami jó. Köszönet a koronának!

Gulyás Ibolya (Hollandia, Eindhoven)
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A VÍRUS HATÁSAI
AZ EGYESÜLT

KIRÁLYSÁGBAN
Nehéz idõket élünk. Senki nem emlékszik
ehhez hasonlóhoz. Nemcsak Európában,
hanem az egész világon. A második világ-
háború óta talán soha nem volt ilyen szük-
ségállapot, ilyen apokaliptikus az élet. Hir-
telen valahogy minden más hír eltörpült.
Globális felmelegedés? Ráér az még. Há-
ború zajlik egy távoli országban? Elég
messze vannak, nem érdekes. Egy politi-
kus valakit megsértett egy megjegyzésé-
vel? Kit érdekel?! Nincs most fontosabb
téma, mint a Covid-19 koronavírus.
Ez az Egyesült Királyságban sincs más-
ként. Emlékszem, amikor az elsõ híreket
kaptuk Kínából, hogy egy új, influenzasze-
rû vírus szedi az áldozatait. Akkor még úgy
tûnt, hogy Kína meg tudja akadályozni a
terjedését. De addigra már késõ volt. Az
elsõ brit áldozat február 28-án vesztette
életét egy óceánjáró hajón, a Diamond
Princessen Japán partjainál. Talán akkor
volt elõször, hogy komolyabban vették az
angolok a vírust. Aztán egy angol üzletem-
ber Szingapúrból visszatérve megfertõzött
majd egy tucat embert. Addigra Olaszor-
szágban már egyre többen megbeteged-
tek. Nem volt megállás. A betegek száma
egyre megy feljebb, naponta most már
több száz ember életét követeli ez a látha-
tatlan ellenség. A brit lakosság pánikba

esett. A boltokban egymást nem kímélve,
lökdösõdés és kiabálás közepette vásárol-
ták fel a vécépapír, szappan, fertõtlenítõ-
szerek készleteit. Sok embernek nem is
maradt. Eltartott egy ideig, mire a szuper-
marketek korlátozták, hogy egy vásárló
mibõl mennyit vehet. A pánik eluralkodott
a kevésbé mûveltebbek között is, akik ázsi-
ai diákokat vertek meg vagy köptek le az
utcán, mintha õk hozták volna a betegsé-
get. Sok ázsiai barátom van, közülük sokan
itt születtek, a rasszizmus ocsmány valósá-
ga mégis elérte õket.
Én magam nem pánikoltam, de el kellett
gondolkodnom nekem is, hogyan veszem
majd meg a minimális szükségleteket, ha a
pánikvásárlók kifosztják a boltokat.
Március elsõ felében Magyarországon vol-
tam, Budapesten. Bár fogászati beavatko-
zásra mentem, volt idõm városnézésre, és
meglepõen kevés ember volt az utcákon.
Amikor felszálltunk a repülõre visszafelé,
adtak mindenkinek egy kis alkoholos tör-
lõkendõt. Sokat repültem már életemben,
de elõször volt erre példa. Visszatértem a
munkahelyemre március 17-én, de már én
is csak kesztyûben dolgoztam. Mindent le-
töröltem, amihez hozzáértem. Egyre keve-
sebb emberrel találkoztam.

Március 20-án bezárták az iskolákat. Csak
azok a gyermekek járhatnak iskolába,
akiknek a szülei kulcsfontosságú munkát
végeznek, például egészségügyi dolgozók,
katonák, rendõrök, vagy tömegközleke-
désben, élelmiszeriparban dolgoznak. Na-
gyon csendesek az iskolák. Az egyetemek
bezártak, minden elõadás az interneten
követhetõ. Most még nem dõlt el, ki ho-
gyan fog vizsgázni, az egyetemi oktatás
ugyanis egy kisebb vagyon, ha évet kell is-
mételni, egész családok bukhatnak bele.
Ugyanakkor bezártak minden éttermet,
mozit, kocsmát, sportlétesítményt, min-
den olyan helyet, ahol tömegek huzamo-
sabb ideig lennének egy légtérben.
Március 23-án Boris Johnson brit minisz-
terelnök és kabinetje kijárási korlátozást
vezetett be. Kimenni csak annak szabad,
aki nem tud otthonról dolgozni, aki létfon-
tosságú élelmiszerért megy a boltba, aki
orvoshoz vagy gyógyszertárba megy, illet-
ve napi egy alkalommal el lehet menni fut-
ni, kerékpározni, vagy sétálni. Azt kell
mondanom, hogy a legtöbb ember tényleg
betartja a korlátozást, és így könnyebb be-
tartatni is. Kevesebb az ember a közterüle-
teken, így hamar fel tudják a rendõrök osz-
latni a csoportosulásokat. Annak is szem-
tanúja voltam, hogy egy párt felállított egy
rendõr és elküldte õket haza. Csak az men-
jen ki, akinek fontos! A boltokba ma már
egyesével engedik be a vásárlókat, a pénz-
tárakhoz is csak a padlóra egymástól két
méterre leragasztott csíkokon lehet sor-
ban állni. A buszok és vonatok forgalma
annyira elenyészõ lett, hogy egész héten
még a vasárnapi menetrendnél is kevesebb
jármû áll rendelkezésre. De hova is menne
az ember?! Dolgozni így is el lehet menni,
de semmi más nincs nyitva.
Március végén Károly herceg és Mr
Johnson is elkapta a vírust. Míg Károly 71
évesen hamar kiheverte, a miniszterelnök
állapota súlyosbodott, hiába tizenhat évvel
fiatalabb a trónörökösnél. Sokáig kórház-
ban volt, az intenzív osztályon is eltöltött
néhány éjszakát. Ezen sorok írásakor már
több mint 21 000 ember halt meg a 157 000
betegbõl az Egyesült Királyságban. Ezek
csak azon emberek számai, akiken tesztet
végeztek el és pozitív lett. A valós szám
ennél sokkal több lehet.
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Hogyan éli meg ezt a szörnyû valóságot egy
átlagember? Vegyes érzések töltenek el
manapság. Nemrég egy kollégám belehalt
ebbe a betegségbe. A munkahelyemen
mindenkit megdöbbentett a hír, és mind-
annyiunkat emlékeztetett arra, hogy miért
is fontos a fokozott biztonság. Én dolgoz-
hattam egészen április elejéig, aztán most
itthon vagyok, kényszerszabadságon. A cé-
gem megelõlegezi a kormány által biztosí-
tott bérem 80 %-át az itthonmaradásért,
három hét után megyek vissza dolgozni.
Nagyon kevés ember kell, így felváltva dol-
gozunk. A párom már hetek óta itthon van.
Õ a beteg testvérére vigyáz, de most nem
mehet a közelébe sem, ez a betegség végze-
tes lehet számára. Nem tudjuk, mikor me-
het megint dolgozni. Anyát néhány hete
láttam utoljára, de naponta írunk egymás-
nak, vagy beszélünk telefonon. Õ jól van, és
a család minden tagja, aki Bristolban él.
Az emberek kezdenek kicsit megnyugodni.
Talán kezdünk hozzászokni ehhez az új va-
lósághoz. A levegõ tisztább, feleannyi
szmog sincs a levegõben, mint tavaly ilyen-
kor. A madarak hangos éneke töri meg a
csendet. A természet mintha kicsit felléle-
gezne az emberi tevékenységek által oko-
zott sérelmei után. Az emberek is kedve-
sebbek, még ebben a nagyvárosban is mo-
solyognak egymásra, ha valaki a fûre félre-
állva adja meg a távolságot a másiknak.
Hirtelen ugyanabban a cipõben jár most
mindenki.
Szabadidõ most van bõven. Lakásban
élünk, kert sajnos nincs, így Lilly kutyánkat

le tudjuk vinni, és minden
nap elmegyünk egy nagy sé-
tára vele. Lilly nagyon élve-
zi, hogy mindig vele va-
gyunk, de nem érti, miért
nem engedjük más kutyák-
kal játszani. A lakáson min-
den tavaszi munkát elvégez-
tünk, festést, szõnyegmo-
sást, ablakpucolást, minden
csillog-villog. És csak most
kezdtem az itthonlétet!
Ezt a vírust meg lehet fékez-
ni. Egyszerre mindenki
szakértõ lett, nem is mon-
dok semmit a kézmosásról,
az otthonmaradásról, nem
írok maszkokról és egye-
bekbõl. Mindenki tudja,
mik a teendõk és mik a taná-

csok. De az a javaslatom mindenkinek,
hogy tegyen úgy, hogy büszke lehessen ma-
gára. Legyen mindenkinek tiszta a lelkiis-
merete, hogy õ megtett mindent, amit csak
tudott azért, hogy megóvja az embertársait
ettõl a vírustól!

Nehéz idõket élünk. Ilyenkor derül ki, hogy
mibõl van az ember. Ki az, aki segít ember-
társain, ki az, aki csak magán segít. Melyik
cég áll ki a dolgozói mellett, melyik hagyja
õket munka és bér nélkül. Akárhogyan is
éljük meg ezeket a nehéz hónapokat, soha
nem fogjuk elfelejteni, milyen emberek
voltunk és milyen emberekkel találkoz-
tunk.

Isti Hanson (Nagy-Britannia, Bristol)

KINÉZEK AZ
ABLAKON

Kétezer-húsz áprilisának vége van. Kinn
süt a nap. Minden olyannak látszik, mint
egy, vagy akár öt évvel ezelõtt volt. Micso-
da tévedés! A világ teljesen más, mint
normális idõben lenni szokott. A kihalt
utcán legfeljebb egy-két járókelõ siet vé-
gig. Némelyikükön arcvédõ maszk lát-
szik, de ez semmi ahhoz képest, ami a lel-
kükben sötétlik, ámde kívül ez egyáltalán
nem látszik. Mi az a titokzatos dolog, amit
a lelkükben hordoznak?
Mindenki tudja, hogy ha a lelket említjük,
nagyon rejtélyes világba lépünk. Nincs a
világon rejtelmesebb dolog, mint az em-
beri lélek. Akik most itt végigsietnek az
utcán, de köröskörül ott élnek a lakások-
ban, a munkahelyeken, mindenkiben fel-
sejlik valami, amit a filozófusok létprob-
lémának neveznek. Nem beszélnek róla,
a szívük mélyébe rejtik, de nem kerülhe-
tik el, hogy szembenézzenek vele. A Föl-
dön nagy számban halnak meg az embe-
rek. Mit jelent nekem az, hogy élek? Jó-e
ez, vagy inkább rossz? Mit jelent az, hogy
meghalok? Miért épp most és itt élek?
Lesz velem valami a halál után? Vajon
igaz-e, amit a vallások hirdetnek, hogy a
lelkem halhatatlan?
Ez a gondolatkör mérhetetlenül kitágítja,
elmélyíti sok ember személyiségét. Többé
nem csupán az evésen, iváson, élvezete-
ken gondolkodó élõlények. Nem az a
problémájuk, hogy milyen cipõt, milyen
bort vásároljanak. Másik világba dobta át
õket a jelenük.
Létezik a magyar nyelvben az a kifejezés,
hogy „emberebb ember”. Ahogy lehet va-
laki jobb, vagy rosszabb orvos, szakács, ci-
pész, úgy lehet emberebb ember. Szinte
azt mondhatnánk, hogy az emberség is
egy szakma. Lehet tanulni, jelesre vizs-
gázni, de lehet megbukni is belõle. Ijesz-
tõ, milyen sok bukott ember van a Föl-
dön. Amit most ezek a tüskés vírusok
hoztak ránk, az egy tanfolyam. Azt állít-
ják a tudósok, hogy a reneszánsz pompá-
zatos kibontakozása a 15-16. században
elképzelhetetlen lett volna a 14. századi
pestisjárvány nélkül. Az utcákon temetet-
lenül halmozódó hullahegyek emléke rá-
ébresztette Európát az élet szépségére, a
humánum különleges értékeire. Óvjuk
meg magunkat elõre a csalódástól: aligha
várható, hogy a koronavírus után majd
újabb Sixtus-kápolnák és Shakespeare-
-drámák születnek. Nehezen hihetõ,
hogy a mai Európa képes ilyen tûzijátékot
produkálni. De valami eljöhet. Valami! A
hülyeség visszaszorulása. A gonoszság
térvesztése. Reménykedjünk!

L. A.
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„Két dolgot adhatunk gyermekeinknek: gyökereket és szárnyakat.”

Kedves Végzõsök!
Közel hetvenéves iskolánk legutóbbi iskolatörténetének mottója ez az idézet, amelynek gondolata hatja át mindennapi munkánkat.
Bízom benne, hogy az elmúlt négy és nyolc év alatt ti is erõs gyökereket tudtatok ereszteni, olyan élményekkel gazdagodtatok a gó-
lyaavatástól a tablóbálig, amelyekre mindig szeretettel gondoltok majd vissza életetek bármely szakaszában. S kialakultak olyan ba-
rátságok, emberi kapcsolatok, amelyekre bármikor támaszkodhattok.
S a szárnyak…
Szülõnek, tanárnak úgy kell nevelnie gyermekét, formálnia annak személyiségét, hogy képes legyen szinte a lehetetlennek tûnõ cé-
lokat is elérni. Ehhez a tudás, az ismeretek mellett szükség van még hitre, lelkesedésre, akaratra, kitartásra, alázatra, türelemre és
… Remélem, hogy az elmúlt években ezekbõl is gyûjtöttek bõven képzeletbeli tarisznyátokba.
Magam, tanáraitok és az itt maradó iskolatársaitok nevében kívánom, hogy érjétek el kitûzött céljaitokat, valósítsátok meg
álmaitokat!
S ha egy kis beszélgetésre vágytok, vagy hiányzik az alma mater illata, hangulata, látogassatok meg bennünket!
Ezekkel a gondolatokkal képzeletben mögöttetek is becsukom a kiskaput.
Szervusztok!

Boda János igazgató

Kedves búcsúzó Diáktársaim!
Elképzelni sem tudom, mit érezhettek most, hogyan élitek meg ezt a soha nem látott helyzetet. Életetek egyik legmeghatározóbb
eseményét, a gimnáziumi ballagásotokat szûk családi körben otthon kell megünnepelnetek. Õszintén együttérzünk veletek, érthe-
tõ, ha szomorúak vagytok, csalódottak, vagy éppen dühösek. De sajnos most ezzel kell szembenéznetek, viszont ti sokkal erõsebbek
vagytok annál, hogy ez a kellemetlenség szárnyatokat szegje.

Bár a hagyományos iskolai ballagás most nem megoldható, a legjobb tudásunk szerint igyekszünk még valami emlékfélét a tarisz-
nyátokba tenni. Ahhoz, hogy ezt a napot igazán élvezzétek, próbáljatok megfeledkezni azokról a dolgokról, amelyeket most szemé-
lyesen nem élhettek át, hiszen bármennyire is szeretnénk, ez ellen nem tehetünk semmit. De azt megtehetitek, hogy beszélgettek
egymással az elmúlt évekrõl és a jövõtökrõl. Felidézitek az osztálykirándulások, az órák közötti szünetek hangulatát, az emlékeze-
tes diákcsínyeket és a dicséretes teljesítményeket egyaránt. Egymást megértve és támogatva sokkal könnyebb lesz elfogadni, hogy
ennek most így kellett lennie. Remélem, így is egy életre szóló emlék válik ebbõl az alkalomból, amire évek múlva még kedvesebben
gondoltok vissza: vigasztaljon az a tudat, hogy ebben is egyediek voltatok…

Mindkét osztály egy igazán vidám, összetartó és belevaló közösségnek tûnt a mindennapok során, a tanárok szerint sokszor túlságo-
san is. Bizonyára rengeteg élményt szereztetek, amiket az idõ múlása sem fog feledtetni. Ahogy azokat az embereket sem, akik végig
veletek voltak az elmúlt években. Õk a szeretett osztálytársak, évfolyamtársak és az értetek dolgozó tanárok, különösen osztályfõ-
nökeitek.

Én minden 11. évfolyamos társam nevében azt kívánom, hogy ez a rendkívüli állapot ne szegje kedveteket, hanem adjon lendületet
az életetek következõ szakaszához. Bár most minden olyan nehéznek és bonyolultnak tûnhet, de tartsatok ki álmaitok mellett, soha
nem szabad feladni. Számotokra most kezdõdik csak az élet, és szívbõl remélem, hogy a kitûzött célok elõbb-utóbb megvalósulnak,
mindenki rátalál a pályára, ami neki rendeltetett.

Arany János soraival búcsúzom:

„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,

Az erõtlen csügged, az erõs megállja.”

Tatai Boglárka 11. a osztály
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Kedves végzõs Diáktársaim!
Kedves Barátaim!

Sok érzés kavarog most bennem, nehéz összeszedni a gondo-
laimat és az emlékeimet. Eljött az idõ. Nehezen hiszem el én is.
Nemrég még nyugodtan hallgattam a ballagó osztályok búcsú-
ját, nem gondolva arra, hogy egy nap majd engem is ez vár.
S most eljött a búcsú ideje. Eltelt négy, illetve nyolc év, a gimná-
ziumról már csak emlékeink lesznek. Emlékek, melyeket senki
nem vehet el tõlünk. Nem mondom, hogy könnyû volt velünk,
mert közel sem volt az. A folyton nyüzsgõ, idõnként összetartást
nem igazán mutató osztályokból mégis egy közösség formáló-
dott az évek alatt. Felnõttünk. Együtt megéltünk sok jót, de
rosszat is. Mindig öröm lesz visszagondolni az avatásunkra, az
anyák napi mûsorokra, az osztálykirándulásainkra, különbözõ
versenyekre, Mikulásokra, tanárparódiákra, Petõfi-napokra, a
temérdek aranyköpésre, a szalagavatónkra és az azt megelõzõ
sok-sok próbára. Ez az év hamar ideért. De nem úgy alakult,
mint ahogy azt mi elképzeltük. Nem lesz bolondballagásunk,
ballagásunk, szerenádunk, majd közös bankettünk… Fáj, hogy
ezeket mi nem élhetjük át együtt. De hálásnak kell lennünk az
eddig átélt élményekért is.
Szeretném megköszönni tanáraink és fõleg osztályfõnökeink
rengeteg erõfeszítését. Csak elképzelni tudom, mennyi munka
volt egy-egy óra mögött. Nagyon hálásak vagyunk érte.
Nekünk, négyosztályos gimnazistáknak Anna néni az osztályfõ-
nökünk. S szerintem nem túlzok, ha azt mondom, Önnek volt a leg-
nehezebb velünk, hiszen sokrétûek vagyunk: mindenkinek máshoz
van adottsága. Az osztályban vannak, akik a sportban tehetségesek,
vannak, akik a különbözõ mûvészetekben, nyelvekben, tudomá-
nyokban mélyítették el tudásukat. Ne felejtsük ki a „matekeseket”,
na meg a már-már világrekordot döntögetõ késõinket sem. Nagyon
örülök, hogy Önt kaptuk osztályfõnökünknek, aki mindig gondos-
kodott rólunk, akinek hatalmas a tûrõképessége, a türelme és a
szíve. Köszönjük, hogy nevelgetett minket mint kiscsibéit.

Mi, nyolcosztályos gimnazisták 2012 szeptemberében egy ked-
ves, vicces, ám néha kissé szigorú kalauzt kaptunk vezetõnknek,
aki segített nekünk tájékozódni a hatalmas labirintusban, ami
az iskola volt számunkra. Zsolti bácsinak nem volt egyszerû
dolga velünk, mivel olyanok voltunk, mint a kis hangyák, akik
nyüzsögnek minden percben. S nyolc éven át mindig azon volt,
hogy a legjobban teljesítsünk és a legtöbbet hozzuk ki ma-
gunkból, akár a tanórák elõtti idejét is ránk áldozva. Tá-
mogatott bennünket, tanúja lehetett felnõtté válásunknak. So-
hasem feledjük õt, az évente általa megrendezésre kerülõ tú-
rákat, melyeket felejthetetlen viccekkel koronázott meg.

Gimnáziumi életünk lassan a végéhez közeledik. Nehézségek
árán, de célba fogunk érni. Még egyszer megköszönöm diáktár-
saim nevében is tanáraink és osztályfõnökeink sok-sok munká-
ját, azt, hogy küzdöttek értünk és velünk, terelgettek bennünket
mindig, hogy a legjobbat hozhassuk ki magunkból. Szavakban
nem is lehet kifejezni, mennyire hálásak vagyunk az itt töltött
tartalmas évekért, a rengeteg barátért, lelki támaszért, segítsé-
gért. Sokat tanultunk világunkról, a múltról, a jelenrõl.
Kedves búcsúzó Diáktársaim! Kívánom, hogy találjatok egy
olyan utat folytatásként, ami boldoggá tesz benneteket, és kívá-
nom, hogy érjétek el azt, amire az életben igazán vágytok.
A 12. a osztály Bojtor Zsuzsanna költeményével búcsúzik a sze-
retett iskolától, a tanároktól, a diáktársaktól:

Bojtor Zsuzsanna: Utolsó percek

Csorognak a könnyek arcomról a mélybe,
Mindazért, mi eddig volt, s minek nemsokára vége.
Mi összekötött minket, mi megszokottá vált
Az most egy pillanat alatt a távolba szállt.

Most itt állunk még együtt, s miénk a pillanat,
Nem kell semmit mondani, nem kellenek szavak.
Helyettük beszél a csend és a néma könnyek,
A megszeretett idõk után most újak jönnek.

S az utolsó percek súlya pihen most rajtunk,
Sokat adtunk egymásnak, s cserébe emlékeket kaptunk.
Emlékeket, melyek örökké bennünk élnek,
Még akkor is, ha én, s ti is, más útra léptek.
A 12. c osztály nevében Karnis Imola saját költésû versével kö-
szön el az alma matertõl.

Kedves Iskolám!

,,Habár messze leszel, én mindig gondolok majd rád,
Minden nap felidézem sok szép emléked,
akkor is, ha ez szívemnek kissé fáj.
Így búcsúzom tõled, társaimmal együtt,
Mindent köszönünk, mit adtál nekünk!’’

A beszéd Jákob Ágnes 12. a, Gazsó Anna és Karnis Imola 12. c
osztályos tanulók gondolataiból állt össze.
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Szökõkutak a sivatagban

Üzbegisztán két arca
2. rész

– A szokott csapattal indultatok útnak, ezúttal négyen, földrajz, biológia,
történelem szakos tanárok. Mennyi idõt töltöttetek Üzbegisztánban?
Novák Kovács Zsolt: – Közel három hetet töltöttünk ott 2019 nyarán. Az egyik
legnagyobb problémánk az idõpont kiválasztása volt egyébként. Két fõ szem-
pont volt: mikor érdemes Üzbegisztánba menni, illetve tanárként mikor tu-
dunk menni. A kettõ nem nagyon vágott egybe. Üzbegisztánba tavasszal,
õsszel érdemes menni, mert a tél hideg, zord, a nyár pedig rettentõen meleg. A
lehetõségeink miatt mégis a nyárra esett a választás. Nem mondom, hogy töké-
letes volt az idõjárás, de nem volt elviselhetetlen. A nagy meleg, amitõl féltet-
tek bennünket, tényleg megviselte az embert, de mivel száraz meleg volt, egy
kicsit könnyebben elviselhetõ volt.
– Mi volt az a nagy meleg? 30-40 fok?
– Több is. Júliusban az Aral-tó környékén 50 foknál magasabb volt a nappali
hõmérséklet. Mégsem éreztük, nem volt olyan veszedelmes, mert az izzadtság
rögtön elpárolgott rólunk, ezért nem volt forróságérzetünk. Persze, védekezni
kellett naptejjel, kalappal, sok folyadékot kellett inni. Ami igazán próbára tett
engem személy szerint, az inkább az éjszaka volt. Én földrajzosként mindig azt
tanultam, hogy a sivatagban az éjszaka hideg, akár fagypont is lehet. Amikor
azonban a sivatagban éjszakáztunk, az éjszaka egyáltalán nem volt hideg, ha-
nem rettenetesen forró. Olyan érzés volt, mintha a sátorba egy nagy hajszárí-
tóval fújták volna be a forró levegõt, ami az alváshoz nem volt ideális, de túlél-
tük. Mégsem bántuk meg az idõpontválasztást, mert így viszonylag kevés volt a
turista. Üzbegisztán a magyarok körében nem annyira népszerû, de nagyon
felkapott az ausztrálok, amerikaiak körében.
– Tartottál-e valamitõl, mielõtt elindultatok?
– Sokan féltettek minket, mivel a -sztán végû államoknak nem olyan jó a hírne-
vük az iszlám és a terrorizmus miatt. Az ország keleti részén, a Fergánai-
medence környékén nem ritkák az etnikai villongások. Másrészt Üzbegisztán
egy tipikus rendõrállam, egy kommunista diktatúra utódállama, ahol még ma
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is hihetetlen nagy a fegyelem és erõs a központi hatalom. Jól felis-
merték a turizmusban rejlõ lehetõségeket, ezért a turisták bizton-
sága elsõdleges. Nem kellett semmitõl sem tartanunk, a közbizton-
ság nagyon jó volt, ügyeltek és figyeltek ránk. Bár lehet, hogy ez a
figyelés konkrétan azt is jelentette, hogy picit úgy tekintettek ránk,
mint Vámbéry Árminra. Mindenhol be kellett jelentkezni a helyi
rendõrségen, le kellett adni az útvonalainkat. Nem bóklászhat-
tunk össze-vissza. Pontosabban mindenhová mehettünk, de tud-
ták, merre járunk. A másik félelmünk az étkezéssel volt kapcsola-
tos, hogy Ázsiában a higiénia más, mint nálunk, nehogy ebbõl vala-
milyen betegséget összeszedjünk. Amikor degeszre ettük magun-
kat a legkülönfélébb fogásokkal, jellemzõen dinnyével lezárva az
étkezést, a végén mindig egymásra néztünk, és azzal zártuk a va-
csorát hogy ebbõl tuti gyomorrontás lesz.
– Azt hittem, vittetek magatokkal fertõtlenítõt.
– Megelõzési céllal töltöttünk magunkba jóféle magyar unikumot
meg pálinkát. Ezek megóvtak bennünket, mert nem volt komo-
lyabb problémánk.
– Javarészt autóval jártátok körbe az országot.
– Üzbegisztán sokat fejlõdött az elmúlt 20 esztendõben, mely an-
nak köszönhetõ, hogy földgázvagyona révén óriási exportbevéte-
lekhez jutott. Az infrastruktúra viszont még itt-ott a szovjet idõket
idézi; a közlekedési lehetõségek korlátozottak. Taskentbe repülõ-
vel mentünk, onnan egy belföldi járattal az Aral-tó közeli városba,
Nukuszba, és vissza Taskentbe autóval, vonattal.
– Milyen hosszú volt az út összesen?
– Több ezer kilométer utat tettünk meg, és idõben is nagyon sok
órát töltöttünk utazással.
– Mekkora az ország területe, népessége?
– Körülbelül 30 millióan lakják, de a területe ötször akkora, mint
Magyarországé.
– Milyen írásmódot használnak? Kellett használnotok az orosz-
tudásotokat?

– Nem kellett, de lehetett. Az írásuk sokat változott, eredetileg az arab betûs
írásmódot használták, az orosz hódítással együtt aztán megérkeztek hozzájuk
a cirill betûk. Ahogy a Szovjetunió szétesett és Üzbegisztán önálló állam lett,
egy bõ évtized után államilag átálltak a latin betûs írásmódra. Ennek az lett a
következménye, hogy nincsenek kialakult szabályok, nem egyértelmû, mit ho-
gyan írnak. A fõváros, Taskent nevének is legalább háromféle írásmódja van
(Tas. Azt gondoltuk, hogy az orosz lesz az elsõdleges nyelv, ám nem így van. Az
angol teljesen átvette a szerepét. Mindenütt találkoztunk olyannal, aki tudott
angolul. Az orosz az idõseknél még megvan, de a fiatalok már nem szívesen be-
szélik. Az iskolákban is az angol a kötelezõ tanult nyelv. A nemzeti öntudat mi-
att ily módon is megjelenik az elválás az orosz korszaktól. Pedig rengeteg emlé-
ket hagyott maga után ez az idõszak, jót is, rosszat is. A Szovjetunió révén egy
közös „akolban” voltunk, ennek köszönhetõen bennünket, magyarokat ismer-
nek. Nem pontosan tudják, hol van Magyarország, hogy milyen messze va-
gyunk, mégis, hallomásból nem ismeretlen elõttük a Vengrijá elnevezés. Üz-
begisztánban is találkoztunk „hazánkfiával”: egy világ végi kamionos parkoló
boltjában az öreg szatócsról a harmadik szó után kiderült , hogy ismeri a no-
kedlit, paprikás csirkét, mert Beregszászon volt kombájnos tíz éven keresztül,
és néhány szót még tudott magyarul.
– Milyen Üzbegisztán államformája?
– Elvileg parlamentáris köztársaság, de az elnököt 98 %-kal választják mindig
újra, élethosszig tart a megbízatása. Függetlenné válásakor, 1991-ben az elsõ
elnöke az akkori utolsó pártfõtitkár, Karimov lett, aki vaskézzel irányítva kor-
mányozta az országot, de gyorsan fejlõdõ, látványosan gyarapodó állammá tet-
te. Halála után hatalmas szobrot állítottak neki, mint államalapítónak, és utó-
dai is az õ politikáját folytatják. Elvileg vannak ellenzéki pártok is, de
gyakorlatilag ugyanaz a kör irányítja az országot.
– Kettõsség jellemzõ erre az országra: van egy modern arca és egy középkori.
– Megmutatkozik ez a kettõsség a fejlettségében és a földrajzában is, hiszen a
délkeleti rész a Himalája hegységrendszeréhez kapcsolódóan dúsan termõ vi-
dék, virágzó mezõgazdasággal, míg az ország északnyugati része, az Aral-tó
környéke lakatlan, kopár sivatag. És különbözõ kultúrák találkozási pontja is
Üzbegisztán: megvan itt az iszlám, a keresztény és a szocialista–ateista világ is,
de ezek képesek békésen egymás mellett élni. A Fergánai-medencében sem az
üzbégek miatt vannak gubancok, hanem a tadzsik oldalon vannak inkább
problémák.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág



14 MÚLTIDÉZÉS 2020. április 30. Bogárd és Vidéke

Petõfi, a vándorszínész
3. rész

Ebbe az idõbe esik az is, hogy véglegesen a Petõfi-nevet választot-
ta. Fehérvári lakása a színház mögötti kis utcában (ma Szent Ist-
ván utca és Petõfi-utca sarkán), a Magyar György-féle házban
volt, ahol Némethy György nevû színésszel közösen bérelt szobát.
Közös ágyukért két-két váltó forintot fizettek hívónként. A házon
most is ott áll az emléktábla ezzel a szöveggel: „Itt lakott vándor-
színész korában Petõfi. 1842. nov. 9.–1843. jan. 10.” Ezidõszerint
mozi van Petõfi hajdani lakóhelyén.
Egy ízben a súgó beteg lett és õt kérték fel, hogy a súgót helyette-
sítse. A büszke Petõfi megharagudott. Próba után durcásan ment
haza, este nem is vacsorázott. Pedig csak átmenetileg bízták rá ezt
a tisztséget, míg Görbe Ferdinand, a súgó, ismét jobban nem lett.
Haragjában „A sugó” címmel tízstrófás költeményt írt, abba ön-
tötte ki mérgét. Amint ennek híre ment a társulatnál, maga a di-
rektor, Szabó József, felvilágosította, hogy csak helyettesítés mi-
att használták súgásra. Mire Petõfi is megbékélt, örömében pedig
eltépte az új költeményét. A társulat azonban nemsokára felosz-
lott, Petõfi is különvált. 1843. január 9-én még Székesfehérvárott
játszott, 11-én pedig Kecskemét felé indult. És most átadjuk a szót
az öreg Szupernek, ki a naplójában így emlékszik meg errõl az
utazásról: „Három napig utaztunk Fehérvárról Kecskemétre.
Hiában, tél van és jól föl kellett pakolnunk a podgyászból. Velem,
családomon kivül, még Petõfi és Körmendi Lina utazott egy sze-
kéren. Elsõ nap Pentelére értünk s eddig még csak tûrhetõ volt
utunk Fehérmegyében, de tegnap átkelvén a Dunán, feneketlen
sáron és homokon keresztül vergõdtünk nagy nehezen. A fiatal-
ság azonban vigan utazott és egész uton dalolt. Petõfi is becsípvén
egy kissé a dunai révnél és meglátván Szalk-Szentmártonnál a
Dunaparton a csárdát, hol apja korcsmáros volt, olyan enthusias-
musba jött a kocsin, hogy nem lehetett vele boldogulni. Dalolt,
káromkodott, mindent tett örömében. Nõm fölkérte Petõfit,
hogy ne káromkodik olyan nagyon, mert bizony megveri az Isten,
s még feldõlünk, pedig kis gyermekünk is velünk van a kocsin. In-
kább menjen – úgymond – más kocsira, ahol nincsenek nõk és
gyermekek. Õ aztán el is ment nagy dühösen a nõtlen emberek
kocsijára. No, volt ott aztán danolás, kiabálás, s midõn az
enthusiasmus tetõpontjára ért, amidõn a Rákóczi-induló ezen
strófáját énekelték a legdühösebben: „és ha rája harc, vihar dúl,
síkra szólít bajnokot” … kocsijuk egyszerre felborult. Nõm szen-
tül hitte, hogy Petõfit veri az Isten, amiért oly szörnyen káromko-
dik, – úgymond – jó, hogy tõlünk elment, mert mi fordulhattunk
volna fel. Éjjelre aztán Szabadszállásra, s igy Kunföldre jutottunk.
Itt aztán én is együtt múlattam Petõfivel, annak örömére, hogy
most már Kunságban, azaz: otthon vagyunk!”
Kecskeméten szintén Némethy György volt a lakótársa; egy
Dudásné nevû parasztasszonynál laktak. Az egyablakú kis szobá-
ban egyetlen ágy, fiókos szekrény, festett asztal, két szék volt az
egész bútorzat. De nem hiányzott az íróasztal sem, ezt a búbos ke-
mence padkája helyettesítette, ott írta a verseit, amelyeket már
közöltek a lapok.
Kecskeméten egy érdekes epizód történt vele, amit Szuper így is-
mertet: „Február 8. Este sógoromat a színházba vittem s
Griseldist adtuk, amelyben oly komédiát csinált Petõfi, hogy a já-
ték folyama majdnem megakadt. Statisztának volt öltözve, s épen
nem jutott neki spádé. Hiába követelte a szabótól, hogy adjon ne-
ki kardot, mert ö kard nélkül nem lép színpadra, nem jutott neki.
Hogy hát kardtartója üresen ne fityegjen az oldalán, egy bunkós
botot dugott belé Petõfi, mit talán a közönség észre sem vett vol-
na, miután a bot nem volt hosszabb, mint egy kard s egyenes volt,
mint a spádé. Azonban a mellette levõ vazall meglátta s elnevette
magát s megsúgta a szomszédjának, s igy sorra mindnyájan nevet-
tünk e bohóságon. Dézsi a trónon ült, mint Percival, ette a méreg,
s mormogott, hogy ily nagy tragédiában mit tudnak nevetni.
Azonban szájról szájra neki is megsúgták, hogy tekintsen csak Pe-
tõfi kardjára, melyre õ is ugy kijött a sodrából, hogy elfelejtette a
szigorú szavakat, mellyel Percival elûzi magától Griseldist.

Általános lett a nevetés s csaknem a kortinát le kellett ereszteni,
hogy a szomorujátékot tovább is folytathassuk.”
Petõfit e cselekedetéért 5 forintra büntették, de ezt a jólelkû igaz-
gatója elengedte.
Kecskeméten egy õszi esõs délután találkozott Jókaival is. Petõfi
a már ismert katonaköpenyt viselte, Jókai errõl ráismert és így ki-
áltott fel: „Petrovits!” Mire Petõfi így válaszolt: „Nem Petrovits,
hanem Petõfi” – és mindjárt hozzátette, hogy õ most színész a
helybeli társulatnál. A találkozás örömére Petõfi másnap Jókai
vendége volt ebédre. Petõfi csinos violaszín frakkot vett fel, sárga
gombokkal, melyek mindegyikén más-más állatfej pompázott.
Késõbb lemásolta Jókai „Zsidó fiú” címû drámáját, amely akadé-
miai pályázatra volt szánva. Ezt azért vállalta el, mivel Jókai pénz-
zel segítette és ellenszolgálat fejében az õ ismert gyöngy betûivel
lemásolta a darabot.
Március 23-án tartotta Petõfi jutalomestéjét. Ez alkalommal
„Lear király”-ban a bolondot játszotta, amelyben jelentõs sikert
ért el s Deésy Zsigmond rendezõje „össze-vissza csókolta”. Az
estbõl 10 váltóforintot kapott.
Folytatása következik.

Forrás: Színházi Élet 1922/52. szám – Arcanum.hu
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Sárbogárd Város Önkormányzata képvi-
selõ-testületének hatáskörében eljáró
Sárbogárd város polgármestere 10/2020.
(IV. 27.) önkormányzati rendelete a Sár-
bogárd város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati ren-
delet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az
épített környezet alakításáról és védelmé-
rõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (to-
vábbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a 13.§ (1) bekezdésében, vala-
mint a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településfejlesztési eszközökrõl,
valamint az egyes sajátos jogintézmények-
rõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tr.) a 32. § (3) bekezdé-
sében foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. szá-
mú mellékletben megjelölt véleményezési
jogkörben eljáró szervek és az érintett
területi és települési önkormányzatok, il-
letve a partnerségi egyeztetés szabályai
szerint a partnerek véleményének kikéré-
sével a következõket rendeli el:
1. § (1) Sárbogárd Város Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 1/2017 (II. 2.) önkormány-
zati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 2.
mellékletét képezõ SZT/B06; SZT/B07 és
SZT/B10 jelû Belterületi Szabályozási
tervlapok (M=1:2 000) megnevezésû terv-
lapjának tervezési területre vonatkozó
normatartalma helyébe jelen rendelet 1.
melléklete szerinti SZT/B06/m1; SZT/
B07/m1 és SZT/B10/m1 Szabályozási terv
módosítása tervlap tervezési területre
vonatkozó normatartalma lép.
2. § (1) A HÉSZ 18. § (13) bekezdés helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:
(13) Településközpont vegyes területen a
szabályzatban meghatározott és Szabályo-
zási Tervben is jelölt építési övezetek:
Vt-O, Vt-SZ, Vt-Z, Vt-Int-1, Vt-Int-2, Vt-
Tmpl; Vt-O-1
3. § (1) A HÉSZ 19. § (1) bekezdés helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
Településközpont területen a telekalakí-
tásra és a beépítésre vonatkozó paraméte-
reket az 5. számú táblázat tartalmazza.

5. számú táblázat
4. § A HÉSZ az alábbi 49/A. § kiegészül:
26/A. Jármûvek elhelyezése

49/A. § (1) Az új építmények, önálló ren-
deltetési egységek, területek rendeltetés-
szerû használatához az OTÉK-ban elõírt
mennyiségû és fajtájú jármûvek elhelyezé-
sét kell biztosítani. (2) Ha az adottságok
szükségessé teszik, oktatási, nevelési,
egészségügyi szociális, kulturális, igazgatá-
si, és kereskedelmi rendeltetésû épületek
– kivéve a kereskedelemrõl szóló törvény
szerinti napi fogyasztási cikket értékesítõ,
300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületû
üzlet – esetén a gépjármû-várakozóhelyek
a telekhatártól mért 500 m-en belül más
telken parkolóban is elhelyezhetõk,

amennyiben a tulajdonosok a parkoló-
használattal kapcsolatban megállapodást
kötnek.
(3) Közterületen, a jármûvek elhelyezésé-
re szolgáló parkolóhely kiépítése az érde-
kelt építtetõ kötelezettsége, és a haszná-
latbavétel után közparkolóként funkcio-
nál.
Záró rendelkezések 5. § (1) Ezen rendelet
az elfogadását követõ 15. napon lép ha-
tályba.
Sárbogárd, 2020. április 23.

Dr. Sükösd Tamás polgármester,
dr. Venicz Anita jegyzõ

Kihirdetve: 2020. április 27.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

1. melléklet a 1/2017. (II. 2.) önkormány-
zati rendelethez
SZT/B06/m1; SZT/B07/m1
és SZT/B10/m1 tervezési terület
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Elõzze meg a konyhatüzet!
A járványügyi helyzet miatt az emberek nagy része több idõt tölt ottho-
nában, az éttermek, szórakozóhelyek korlátozott nyitva tartása, majd
bezárása miatt megnövekedett a konyhában sütéssel, fõzéssel töltött
idõ. A tûz keletkezése szempontjából a konyha az egyik legkockázato-
sabb helyiség.
A tûzhelyen felejtett lábasból kifutó forró olajtól, zsírtól lángra kaphat-
nak a berendezési tárgyak. A túlhevült olaj pillanatok alatt meggyullad-
hat, a lángokat az edényre helyezett fedõvel, vagy nedves ronggyal le-
het megszüntetni, az olajat aztán hagyjuk lehûlni. Semmiképpen ne
próbáljuk a zsiradékot vízzel eloltani, ugyanis az égõ olajba jutó víz azon-
nal gõzzé alakul és szétveti a lángokat az egész konyhában, azok égési
sérüléseket és komoly tûzkárokat okozhatnak.
Évente átlagosan 230 lakástûzhöz riasztják a tûzoltókat Fejér megyé-
ben, idén csaknem 80 alkalommal vonultak ilyen jellegû eseményhez.
Az otthonokban bekövetkezõ tûzesetek legfõbb kiváltó oka a sütés, fõ-
zés közbeni figyelmetlenség, az elektromos berendezések nem rendel-
tetésszerû használata és az ágyban dohányzás.
Az otthoni tûzesetek pár egyszerû szabály betartásával megelõzhetõk:
– A tûzhelyen készülõ ételt soha ne hagyja felügyelet nélkül!
– Tartson készenlétben egy tûzoltó készüléket a konyhában!
– A kenyérpirító, a kávéfõzõ és a fõzõlap környékén ne legyen éghetõ
anyag, érdemes hõálló alátétet használni!
– Ne engedje gyermekének, hogy sütés, fõzés közben a nyílt láng köze-
lében játsszon!
– A meggyulladt olajat, zsiradékot soha ne próbálja vízzel oltani! He-
lyette egy fedõvel, vagy vizes konyharuhával takarja le azt!
– Körültekintõen elhelyezett füstérzékelõvel még kezdeti stádiumában
észlelheti a tüzet!
– Ha úgy ítéli meg, hogy képes a tüzet eloltani, akkor haladéktalanul
kezdjen neki. Az ilyen esetet is be kell jelenteni! Ha nem biztos abban,
hogy a lángokat egyedül el tudja fojtani, azonnal értesítse a katasztrófa-
védelmet az egységes 112-es segélyhívó telefonszámon!
A Magyar Biztosítók Szövetsége képregényt készített.

Üdvözlettel: Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A fûtésnek vége, de a
szén-monoxid-mérgezés

veszélye megmarad
Április 15-én hivatalosan is véget ért a fûtési szezon, ez azonban nem
jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések veszélye. A
fûtési szezonban több tragédia, mérgezéses eset következik be, de ahol
nyílt lánggal mûködõ vízmelegítõ mûködik, ott egész évben potenciális
veszélyt jelent a csendes gyilkos. A balesetek általában a készülékek
rossz, engedély nélküli telepítése, vagy a szellõzés hiánya miatt, eset-
leg a karbantartás elmaradása következtében következnek be.

Azok a készülékek jelenthetnek veszélyt, amelyek a szoba, konyha,
vagy fürdõszoba levegõjét használják az égéshez. A nyílt égésterû víz-
melegítõ nagyon hamar elhasználja egy kis szobakonyha, vagy kisebb
fürdõszoba levegõjét. Egy nem megfelelõen szellõzõ helyiségben
hosszabb idõt eltöltve az életünkkel játszunk. A mérgezéses esetek fele
a fürdõszobában történik.

Három egyszerû módszerrel megelõzhetõk a tragédiák:

A nyílt égésterû fûtõeszközök és vízmelegítõk számára biztosítani kell a
levegõ-utánpótlást! Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy rés-
szellõzõt kell beszereltetni az ablakba. A szellõzõnyílásokat tilos leta-
karni vagy átépítésnél megszüntetni.

A fûtõeszközöket, vízmelegítõket évente legalább egyszer szakember-
rel kell ellenõriztetni. Használjuk ki erre az otthon töltött idõt és hívjunk
szakembert!

Egy megfelelõ minõségû szén-monoxid-érzékelõ életet menthet, hiszen
jelez, ha veszélyes mennyiségû szén-monoxid keletkezik.

Az alábbi linken érhetõ el az érzékelõk pozitív és negatív listája:
https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok

Idén eddig 14 alkalommal riasztották a tûzoltókat szén-monoxid miatt
Fejér megyében. A szén-monoxid-érzékelõknek köszönhetõen ezeknél
az eseteknél senki sem szenvedett mérgezést.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN.
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Úton a papíralapú tervezetek
2020. április 15-éig kérhették az szja-bevallási
tervezetük postázását azok, akiknek nincsen ügy-
félkapus regisztrációjuk. A telefonos, a postai, a
netes és a személyes igényléssel több mint 300
ezren éltek. A tervezeteket a NAV folyamatosan
postázza az igénylõknek a nyilvántartásában sze-
replõ címekre. Sõt azok is számíthatnak levélre,
akiknek a tervezete a munkáltatók, kifizetõk hiá-
nyos, vagy téves adatszolgáltatása miatt ellent-
mondást tartalmaz.
A postai csomag általánosságban tartalmaz egy
rövid, személyre szabott tájékoztatót, az adóbe-
vallási tervezetet, az 1+1 százalékos rendelkezõ
nyilatkozatot (19EGYSZA) és az annak visszakül-
désére szolgáló válaszborítékot.
Bizonyos esetekben ettõl eltérhet a boríték tartal-
ma. Kiegészítõ nyilatkozatot kapnak azok, akik-
nek a hibátlan tervezete visszaigényelhetõ, vagy
befizetendõ adót tartalmaz. Visszaigényelhetõ
adót tartalmazó tervezet esetén elég a kiegészítõ
nyilatkozatot aláírva visszaküldeni, melyben kivá-
lasztható, hogy azt a NAV postai úton, vagy átuta-
lással juttassa el. A nyomtatvány kitöltésével és
visszaküldésével válik a bevallási tervezet érvé-
nyes bevallássá, a visszaigényelhetõ összeg ki-
utalása annak beérkezésétõl számított 30 napon
belül megtörténik.
Ha befizetendõ adót tartalmaz a tervezet, és an-
nak összege nem haladja meg a 200 ezer forintot,
a csatolt kiegészítõ nyilatkozaton kérhetõ legfel-
jebb hat hónapra a részletfizetés. Szintén feltün-

tethetõ, hogy az adózó melyik önkéntes pénztár-
hoz kívánja a rendelkezés összegét utaltatni, ha
több pénztárnak is tagja volt.

Kiegészítõ nyilatkozat egyébként csak akkor te-
hetõ, ha a tervezet tartalmaz minden olyan jöve-
delmet, amelyrõl bevallást kell benyújtani.

Akik egyetértenek a postán kapott tervezettel és
kiegészítõ nyilatkozatot nem kaptak, nem kell
tenniük semmit, a tervezetbõl automatikusan be-
vallás lesz.

Az áfás magánszemélyek és az õstermelõk a ter-
vezet adatainak felhasználásával készíthetik el a
19SZJA bevallást. Az õstermelõknek az idei évtõl
a szociális hozzájárulási adót a személyijövede-
lemadó-bevallásban kell bevallaniuk. Az év köz-
ben megfizetett szociális hozzájárulási adóból az
adókulcs 2019. július 1-jei csökkenése miatt
visszajáró összeget is a bevallásban tudják
visszaigényelni.

Ha a mezõgazdasági õstermelõ e tevékenységbõl
származó bevétele 2019-ben nem haladta meg a
600 ezer forintot, akkor elegendõ visszaküldenie
a kiegészítõ nyilatkozatot, a 19SZJA bevallást
nem kell benyújtania.

Aki nem ért egyet a tervezetben szereplõ adatok-
kal, a 19SZJA bevallást kell benyújtania 2020.
május 20-áig, mivel a papíralapú tervezet adatait
nem lehet módosítani.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Garázdaság és
rongálás Sárbogárd

külterületén

A Sárbogárdot Nagykarácsonnyal össze-
kötõ, 6219-es számú úton 2020. április
22-én 11 óra 45 perc körül egy 40 éves
kunadacsi lakos gépjármûvel egy másik
jármûvet vontatott. A jármûszerelvény egy
úton dolgozó mezõgazdasági haszongép
mellett haladt el, és a vontatott jármû
visszapillantó-tükrét a munkagép forgóré-
sze letörte. A 40 éves férfi megállt, majd a
földrõl felvett tükörrel odament a munka-
gép kezelõjéhez, azt hozzávágta, közben
szidalmazta a férfit, majd a tükröt a ha-
szongép elsõ szélvédõjének dobta, amely
betört. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
munkatársai az agresszív férfit a rendõr-
ségre elõállították, és garázdaság, vala-
mint rongálás vétség megalapozott gyanú-
ja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

A NAV is segíti az online hitelfelvételt
A jelenlegi helyzetben egyre több bank vezeti be
az online, személyes ügyintézés nélküli hitel-
igénylést. A hitelfelvételhez elengedhetetlen a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított
jövedelemigazolás, vagy keresetkimutatás. A
NAV február óta elérhetõ szolgáltatása, az online
keresetkimutatás ezt a lépést egyszerûsíti jelen-
tõsen, hiszen a szükséges dokumentum néhány
kattintással, akár otthonról is beszerezhetõ. Ed-
dig csaknem 15 ezer keresetkimutatást kértek a
NAV-tól ezzel a gyors és biztonságos lehetõség-
gel.

A NAV-nál már jó ideje szinte minden ügy online
is intézhetõ, ehhez a magánszemélyeknek mind-
össze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfél-
kapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefo-
nos azonosítás).

A pár kattintással, akár okoseszközrõl is igényel-
hetõ online keresetkimutatás, amellett, hogy biz-
tonságos otthoni ügyintézést tesz lehetõvé, je-
lentõsen gyorsítja és egyszerûsíti is a hiteligény-

lési folyamatot. A kimutatás az eBEV Portálon
igényelhetõ. A belépés után az elektronikus ke-
resetkimutatás a Szolgáltatások / Keresetkimu-
tatás lekérdezés menübõl indítható.

Az igénylés minden lépése elektronikusan zajlik,
az igénylõnek csupán az elkészült kimutatás ada-
tait kell ellenõriznie, ha ezek rendben vannak, a
NAV eljuttatja azt a KHR-t (központi hitelinformá-
ciós rendszert) kezelõ pénzügyi vállalkozásnak,
ami pedig közvetlenül a megjelölt banknak továb-
bítja. Egyes bankoknál így a teljes hiteligénylési
folyamat végigvihetõ online, a keresetigazolás
miatt pedig biztosan nem kell kimozdulni otthon-
ról.

Általános tájékoztatás a NAV Infóvonalán, az in-
gyenesen hívható 1819-es telefonszámon kérhe-
tõ. A NAV online szolgáltatásairól bõvebb infor-
máció a https://nav.gov.hu/nav/nav_online lin-
ken található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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a Hírház facebook-oldalán is!

Pénteken hidegfront,
pár fokos lehûlés jön

Csütörtökön már kevesebb helyen, leginkább keleten, észak-
keleten fordulhat elõ elszórtan zápor, zivatar. Nyugaton sok
napsütésre lehet számítani. Élénk nyugati-délnyugati légmoz-
gás várható. Délután 19-24 fokig emelkedik a hõmérséklet.
Pénteken egy kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, sokfelé ki-
alakulhat esõ, zápor, zivatar. A délies szél északnyugatira for-
dul, és erõs, viharos lökések kísérhetik. Az újabb hidegfront az
esõ mellett már pár fokos lehûlést is hoz, 15-21 fok várható.
Szombaton még elszórtan kialakulhatnak futó záporok, kevés
zivatar, de napközben nyugat felõl egyre többfelé kitisztul az
ég. A Dunántúlon élénk, erõs lesz az északnyugati szél. 17-21
fokos maximumokra számíthatunk. Vasárnap elõreláthatóan
ismét hidegfront érkezik, viharos széllel, záporokkal, zivata-
rokkal, lehûléssel.
Forrás: idokep.hu

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig. 06 20 437 4869

GÉPKOCSIVEZETÕT keresünk
nyerges szerelvényre, belföldi munkára.

06 70 453 0509

ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ,
TERMÕFÖLD, SZÕLÕ külön-külön

ELADÓ. Érdeklõdni: 06 20 386 8222

Eladó egy KEREKESSZÉK
és egy 5 ponton állítható, elektromos,

távirányítós BETEGÁGY matraccal
együtt. +36 30 34 83 320

Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.

(Kosztolányi Dezsõ)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édes-
anyám, nagymamánk, testvérünk,

FODOR JÁNOSNÉ
született Tóth Ilona, életének 70. évében méltósággal viselt
betegségben 2020. április 13-án elhunyt.
Utolsó útjára szûk családi és baráti körben kísértük 2020.
április 24-én.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban
együttérzéssel osztoznak. Külön köszönetünket fejezzük ki a
Fejér Megyei Szent György Egyetemei Oktató Kórház dolgo-
zóinak, akik elviselhetõvé tették számára az elmúlt idõsza-
kot.

Szeretõ családja

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzata képviselõ-testületének hatáskörében eljáró Sárbo-
gárd város polgármestere 2020. április 27-én elfogadta:
– a 10/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Vá-
ros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Házasságkötés
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. április 24-én:

VOLSLÉGER ZSANETT sárbogárdi lakos és
FÉSÜ GYÖRGY sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Túlélõbajnokok
A természet a leglehetetlenebb
helyzetekben is próbál megol-
dást találni a túlélés érdekében.
Ennek két példájával is szembe-
sültünk a héten. Tavaly árvács-
kák pompáztak a déli ablakunk-
ban. Magjuk az ablak alatti be-
tonjárdára hullott. Ott nem sok
lehetõségük volt az életben ma-
radásra. Egy mag azonban a jár-
dán lévõ hajszálnyi repedésbe
hullhatott, mert most ott díszlik
csodálatos virágpompában
azon a puszta betonon egy kis
árvácskabokor.
Tegnap a suszterhegyi szõlõnkben már második alkalommal
kapáltunk. Elsõ alkalommal a meggyfa körüli sok csihatagot
nyûttem ki nagy veszõdséggel. Az egyik kivágott gyökérdarab a
földben maradt. Ez az egy kis gyökér aztán egész csokorra való
sarjat hozott. Ez még rendjén van, láttam ilyet évrõl évre. No,
de olyat, hogy ezen a kis gyökérdarabon minden egyes sarj kivi-
rágozzék! – Ilyen „állat” nincs! – mondaná a pesti flaszteron
született régi viccben a parasztbácsi, aki elõször látott zsiráfot.
És mégis van ilyen, mint a fénykép is mutatja! Most a homok-
ból, szinte a semmibõl hófehér meggyfavirágcsokor dugta ki a
fejét. Nem elég, hogy visszagyökerezett, még gyorsan termést
is akar érlelni a kis hamis!?

Hogyan veszíthetnénk hát el az életkedvünket mi itt, a vírusfe-
nyegetés miatt karanténba zárva, amikor a bennünket körülve-
võ növényvilág ilyen optimizmust sugároz?

Nagyapám jutott az eszembe, aki az 1929-es gazdasági világvál-
ságban egyik pillanatról a másikra földönfutó lett. A bank min-
den vagyonát elárverezte. Feleségével, két gyerekével ott állt
minden nélkül. Csak a rajtuk lévõ ruha és Izsákon, a Matyóban
az apai örökségbõl egy semmirevaló, sívó homokbucka maradt
neki, amin a tüskés királydinnyén kívül semmi se termett. Ott
sírt nagyanyám a vállára borulva a két gyerekkel, hogy most
már éhen hal a család. Nagyapám soha nem veszítette el a re-
ményt. Most se. „Ne búsulj, anyjukom! Ha a kocsi kereke ki-
esik, akkor is tovább megyünk és majd lesz valahogy!” Így is
lett. Beballagott Kecskemétre. Ott fölkereste világháborús ka-
tonatársát, a híres növénynemesítõ Kocsis Pált, akinek Kato-
natelepen volt növénynemesítõ kísérleti gazdasága. Kapott tõ-
le ezer szál sárfehér szõlõvesszõt és néhány alma- és körtecse-
metét azzal, hogy ha termõre fordul, egy demizson borral fizet
érte. Tavasszal elültette nagyapám ezt az ezer szál szõlõvesszõt
és a gyümölcsfákat arra a matyóbeli homokbuckára. Aztán jött
a nyári aszály. Hogy ki ne pusztuljanak a gyenge kis szõlõ-
vesszõk, nagyanyámmal rúdra fûzött dézsában hordták föl a
forró kánikulában a vizet az ültetvényt megöntözni. Anyám
akkor négy-ötéves lehetett. Mezítláb futott sírva utánuk, mert
égette a talpát a homok. Mit tehettek a szülõk, beleállították a
gyereket a dézsa vízbe, aztán így vitték föl a drága terhet a
„högyre”.

Néhány év alatt talpra álltak. És akkor így történt ez több ezer
földönfutóvá lett családdal Izsákon és Kecskemét körül min-
denütt. Ma Izsák, Orgovány, Kiskõrös, Soltvadkert környékén,
a híres „Aranyháromszögben” sok ezer család él a homoki szõ-
lõk, gyümölcsösök mûvelésébõl. Õk teremtettek a semmireva-
ló futóhomokból sok verejték árán „Aranyhomokot”.

Nagyapám mondása a családban azóta szállóige lett. Amikor
valami nagyon reménytelennek tûnik, ez valakinek mindig
eszébe jut. Aztán a magunk baján is nevetve csak sikerül meg-
oldani azt a reménytelennek tûnõ helyzetet.

Hargitai Lajos


