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Az én naplóm
Hat nulla nulla, ébresztõ. Lenyomom. Öt perc
éledezést engedélyezek magamnak a meleg ta-
karó alatt. Hétkor sürgetem a csimotákat, hogy
öltözzenek fel, aztán irány reggelizni. A macska
nyávog, hogy elhallgasson, õ kap elsõnek, de
akkor már körbeszaladok az udvaron is megön-
tözni a virágokat. „Hú, a málna… – sóhajtok az
egyre bujább növényre tekintve –, ma muszáj
lesz megnyesnem!” (Hetek óta ez a cél.) A gye-
rekek még falatoznak, amikor én már végzek az
evéssel. Amíg ázik a teafû, gyorsan berakok
egy-egy adag holmit száradni és mosni. Zavar-
ják a szememet a tükrön a szertelen fogmosás
következményei; tisztítószerért nyúlok, letaka-
rítom. De akkor már a mosdót is. Meg fölsöp-
röm a reggeli morzsáit.

Kilenc nulla nulla, tanulás. Kiadom, elmagyará-
zom a délelõtti szentenciát. Leülök a közelükbe
dolgozni én is. Ötpercenként „anya segíts”, „ké-
rek inni”, „elegem van”, „hagyjál békén”, „kér-
lek szépen!”, valamint hirtelen érzelmi kitörések
és telefonhívások kuszálják össze a szépen el-
tervezett napot. Mióta járvány van, úgy érzem,
sose érem utol magam. Néha háborgok ezen
magamban, de nincs mit tenni, ez van, most
még gyerekõrt se hívhatok.

Elillan a délelõtt, fõzni kell. Iszonyatos mennyi-
séget nyel be a bendõjük, mióta itthon vannak.
Egyik nap, mikor a tej fogyott el hirtelen, tejszínt
oldottam föl vízzel a tejbegrízhez; másnap a liszt
pótlására zabpelyhet daráltam porrá. A szükség
találékonnyá tesz.

Ebéd utáni pihenõben haladhatnék a munkával,
de vagy különbözõ behatásoktól megsokszoro-
zódik a teendõk sora, vagy a ház apró lakói tá-
masztanak váratlan igényeket.

Kettõ nulla nulla, délutáni tanulás, fentihez ha-
sonló körülményekkel. Utána jöhet a pihenés,
ami az én esetemben bevásárlás, fûnyírás, ga-
zolás, takarítás. Hatkor vacsora, hétkor fürdés
(könyörgésre), rendrakás, kilenc elõtt altatás.

Tíz nulla nulla – hulla. Regényt veszek a kezem-
be. Egész nap ezt a pillanatot vártam. Egy oldal
után kiesik a könyv a kezembõl. Majd talán hét-
végén…

Hargitai–Kiss Virág

A FRONTVONALBANA FRONTVONALBAN

Írás a 4. oldalon.

Újfajta szabadságÚjfajta szabadság
Írás az 5. oldalon.
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Friss járványügyi hírek – Sárbogárd
Május 6.

Megvan az elsõ igazolt koronavírus-fertõzöttje Sárbogárdnak,
eddig tartott hát a kegyelmi állapot. Az illetõ egészségügyi dolgo-
zó Székesfehérváron. Ezúton is mihamarabbi gyógyulást kívá-
nunk Neki!
Házi karanténban rajta kívül összesen 9 (tünetmentes) személy
van a városban.
A honvédség által végzett fertõtlenítés eredményesen zajlott le
múlt héten a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény épületei-
ben, és az ÁNTSZ-ellenõrzés is rendben találta a dolgokat.
A közterületek fertõtlenítését továbbra is hetente végzik.

A Petõfi Sándor Gimnázium és a Mezõföld Gimnázium érettségi-
zõ diákjai részére védõfelszerelést juttatott az önkormányzat a
vizsgák biztonságos lebonyolítása érdekében.

Dr. Sükösd Tamás polgármester úgy látja, nyugalom honol a vá-
rosban, az életben lévõ rendelkezések szerint zajlik a védekezés.
Köszöni a lakók fegyelmezettségét, és továbbra is kéri tartani egy-
mástól a 2 méter távolságot, illetve zárt helyeken, üzletekben vi-
seljenek maszkot, sálat! Más intézkedéseket nem tart szükséges-
nek foganatosítani, ha mindenki civilizáltan viselkedik és betartja
ezeket az egyszerû szabályokat.

Hargitai–Kiss Virág

Járványhelyzet a járás településein
Május 6.

Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött,
1 (tünetmentes) személy van hatósági házi
karanténban.
Alsószentiván: nincs igazolt koronaví-
rus-fertõzött, 1 (tünetmentes, külföldrõl
hazatért) személy van hatósági házi
karanténban.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõ-
zött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fer-
tõzött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.

Igar: nincs igazolt koronavírus-fertõzött;
aki beteg volt, õ meggyógyult. 4-en jár-
ványügyi megfigyelés alatt vannak, azaz
hatósági házi karanténban.
Káloz: nincs se igazolt koronavírus-fertõ-
zött, se hatósági házi karanténban lévõ
személy.
Mezõszilas: 2 igazolt koronavírus-fertõ-
zött van, nincs hatósági házi karanténban
lévõ személy.
Nagylók: 1 igazolt koronavírus-fertõzött
van, aki még várja a tesztjei végeredmény-
ét. 1 személy van hatósági házi karantén-
ban.

Sáregres: nincs igazolt koronavírus-fertõ-
zött, 1 személy van hatósági házi karantén-
ban.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronaví-
rus-fertõzött, se hatósági házi karantén-
ban lévõ személy.
Sárszentágota: 2 igazolt koronavírus-fer-
tõzött van, akik tesztjeik végeredményét
várják. Az egyik fertõzött családtagjai van-
nak hatósági házi karanténban.
Vajta: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van,
és a vele egy háztartásban élõk vannak házi
karanténban.

Hargitai–Kiss Virág

2020.
május 6-án
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Véradás különleges feltételei
a koronavírus-járvány ideje alatt

A járvány alatt van-e lehetõség
irányított véradásra?

Jelenleg az irányított véradás tekintetében
nincs változás. Az irányított véradás kere-
tében (egy adott beteg részére) keletkezett
vérkészítményeket minden esetben bizto-
sítjuk a kedvezményezettnek.

Történik-e szûrõvizsgálat
a véradásokon koronavírusra?

A levett vérmintákból nem történik koro-
navírus-szûrés.
A koronavírus – ahogy az élet minden más
területére – természetesen veszélyt jelent
a vérellátásra is. A veszély azonban nem
abban áll, hogy a koronavírus a vérátöm-
lesztések során megfertõzheti a betegeket.
A koronavírus cseppfertõzéssel terjedõ
betegség, a fertõzés tehát vérátömlesztés-
sel nem adható tovább.
A koronavírus-fertõzés kapcsán beveze-
tett korlátozásokra azért van szükség,
hogy megóvjuk a vérgyûjtéseken részt vevõ
véradók és dolgozók egészségét. A koro-
navírus legnagyobb veszélye ugyanis az,
hogy a betegség miatt meghiúsul a betegel-
látáshoz szükséges vérek levétele.

Milyen intézkedéseket vezettünk be
annak érdekében, hogy

minimalizáljuk kollégáink körében
a koronavírus-fertõzés lehetõségét?

Az Országos Vérellátó Szolgálatnál a hiva-
talos külföldi utakat határozatlan idõre
felfüggesztettük, valamint a magánjellegû
utak lemondását kértük kollégáinktól.
Amennyiben elkerülhetetlen külföldi uta-
zásra kerül sor – legyen szó munkaválla-
lónkról vagy annak közeli hozzátartozójá-
ról – úgy a hazaérkezést követõ 2 hétben az
érintett kolléga nem léphet be a munka-
végzés területére, önkéntes, házi karan-
ténba vonul.
Ugyanígy nem szabad felvenni a munkát
annak a dolgozónak, aki koronavírussal
fertõzött személlyel került kapcsolatba.
Kollégáink elkötelezettek a véradók, a
vért kapó betegek, valamint munkatársaik
egészségének védelme iránt. Feladatain-
kat annak tükrében végezzük, hogy tevé-
kenységünk a hazai egészségügyi ellátás
egyik alapköve, hiszen vérkészítmények
nélkül számos beteg felépülése vagy élete
válságba kerülhet. A szabályok betartásá-
nak fontosságát minden munkatársunk
átérzi.

Tisztelt Véradó!

A véradók és a vért kapó betegek egészsé-
gének védelme érdekében kérjük, hogy
NE JELENTKEZZEN VÉRADÁSRA,
ÉS KÉRJÜK, NE LÉPJEN BE A VÉR-

ADÁS TERÜLETÉRE, HA AZ UTÓB-
BI 1 HÓNAPBAN:
– külföldön járt;
– kimutatták Önnél a koronavírust;
– valószínûsítetten, vagy igazoltan korona-
vírus-fertõzött (COVID-19) személlyel
került szoros kapcsolatba;
– egy háztartásban él a beteggel;
– zárt légtérben, 2 méter távolságon belül
és 15 percnél hosszabb ideig tartózkodott
együtt a beteggel (beteg ellátásakor, mun-
kahelyen, iskolában stb.);
– kapcsolatba került koronavírussal fertõ-
zött személlyel (pl. kézfogás útján);
– védõeszköz alkalmazása nélkül új koro-
navírussal fertõzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad
kézzel ért használt papír zsebkendõhöz);
– koronavírusos beteg gondozását végezte;
– jármûben koronavírusos beteg környe-
zetében utazott: ugyanabban a személy-
gépkocsiban, buszon, vonaton, repülõn,
bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban;
– a jármû vezetõjeként vagy személyzete-
ként látott el szolgálatot és a betegtõl 2
ülésnyi távolságban tartózkodott;
– az elõírt egyéni védõeszköz megfelelõ al-
kalmazása nélkül a COVID-19 beteg köz-
vetlen ellátásában, ápolásában, mintavéte-
lében vett részt;
– az elõírt, egyéni védõeszköz megfelelõ
alkalmazása nélkül, laboratóriumi dolgo-
zóként, betegek koronavírus-vizsgálatra
levett mintáit kezeli;
– hirtelen megjelenõ betegsége volt: láz
(magasabb, mint 37,5 °C), köhögés, erõs
fáradékonyság, légszomj, izomfájdalom.
Ha Ön a fenti korlátozásban nem érintett
és egészségesnek érzi magát, sok szeretet-
tel várjuk véradásainkon!
Az Országos Vérellátó Szolgálat mindent
megtesz annak érdekében, hogy a véradó-
eseményeken biztonságos környezetet
biztosítson mind a véradók, mind a dolgo-
zók számára. A fenti elõzetes elbírálás
mellett az alábbi intézkedések kerültek
bevezetésre:
Bevezettük a web-felületen történõ idõ-
pontfoglalás lehetõségét.
A véradás helyszínére történõ belépés
elõtt biztosítjuk és elvárjuk a kézfertõtle-
nítést.
A véradás helyszínére történõ belépés
elõtt érintésmentes lázmérõ eszközzel
megmérjük a jelentkezõk testhõmérsékle-
tét. A 37,5 °C-os, vagy az azt meghaladó
hõemelkedést mutató személyek nem lép-
hetnek a véradás területére.
A véradási helyszínen korlátozzuk a helyi-
ségben tartózkodó véradók számát.
A kérdõívek kitöltésére, várakozásra, vér-
adásra szolgáló terület mindig úgy kerül
kialakításra, hogy biztosított legyen az

egyes véradók között a minimum 1,5 m-es
távolság.
Gyakoribbá tettük a felületfertõtlenítést
és rendszeresen felhívjuk a munkatársaink
figyelmét a személyi higiénés tevékenység
fontosságára.
Azok a munkatársaink, akik valamilyen
szempontból kockázatot jelentenek, nem
állhatnak munkába.
Minden véradó számára saját íróeszközt
biztosítunk a kérdõív kitöltéséhez és egyéb
dokumentumok aláírásához.
Igény szerint sebészi maszkot biztosítunk a
véradóknak és tájékoztatjuk õket a maszk
helyes használatáról.
Tájékoztatjuk kedves véradóinkat, hogy a
levett vérmintákból nem történik korona-
vírus-szûrés. A koronavírus cseppfertõzés-
sel terjedõ betegség, a fertõzés tehát vérát-
ömlesztéssel nem adható tovább.

Véradási lehetõségek

A véradások pontos címérõl és idõpontjá-
ról a http://www.ovsz.hu/ver/veradasok ol-
dalon tájékozódhat, valamint egyes vér-
adóeseményekre idõpontot is foglalhat.
Tekintettel arra, hogy a külsõ helyszíni
véradóesemények – a bevezetett korláto-
zások miatt – folyamatosan lemondásra,
módosításra kerülnek, kérjük, hogy indu-
lás elõtt ellenõrizzék a fenti weboldalon,
hogy az adott véradóesemény megrende-
zésre kerül-e.
Véradással kapcsolatos általános tudniva-
lók itt találhatók:
http://www.ovsz.hu/ver/ki-lehet-veradó. A
védõmaszkok helyes használata érdeké-
ben, kérjük, tekintse meg a következõ vi-
deót: A védõmaszk viselésének szabályai a
koronavírus idején, Magyar Vöröskereszt.
Megértését és együttmûködését köszön-
jük!

Országos Vérellátó Szolgálat
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A FRONTVONALBAN
KAPOLI ADÉL Angliában, azon belül is Kentben, Ashford vá-
rosában él jelenleg, és ápolónõként dolgozik. Sárbogárdról közel
egy évtizede indult el szerencsét próbálni. Interneten keresztül
beszélgettem vele tapasztalásairól, és arról, hogy egészségügyi
dolgozóként hogyan éli meg a járványt a szigetországban.

– Egy ideig Ausztráliában éltél és dolgoztál.
– Egy évig voltam Ausztráliában úgynevezett „work and holiday”
vízummal, és szeretnék még oda visszatérni, ha feloldják a
zárlatokat.
– Ott is egészségügyi területen dolgoztál?
– Inkább vendéglátásban, mert meg van szabva, milyen munkakö-
rökben lehet elhelyezkedni. Egy munkakörben hat hónapot lehet
dolgozni, aztán váltani kell. Az egészségügybe nem vesznek fel
hat hónapra odakint külföldieket.
– Egyébként mi a végzettséged?
– Óvónõként végeztem Szekszárdon, rögtön utána kiköltöztem
Angliába.
– Szerelem, barátok, vagy kalandvágy miatt?
– Úgy éreztem, ki kell magam próbálni az életben, függetlenül at-
tól, hogy nem ismertem senkit, nem nagyon beszéltem angolul,
nem volt se munkám, se pénzem. Úgy voltam vele, hogy így lehet
igazán megpróbálni, mire vagyok képes, családtól, barátoktól,
mindenkitõl távol.
– Félteni szoktam az így megindulókat, akik „hazardíroznak”,
mert volt már, aki nagyon pórul járt. Ezek szerint neked sze-
rencséd volt.
– Nagyon úgy érzem. És kitartó voltam. Nekem is voltak nehéz
idõszakok az elején. Volt, hogy annyira nem volt már pénzem,
hogy meg kellett gondolni, mire adjam ki azt a kis maradékot, de
már csak önfejûségbõl se mentem haza, és nem kértem segítséget.
A túlélõösztön nagyon ki tud jönni az emberbõl egy-egy ilyen szi-
tuációban, és ez erõsebbé teszi. Legközelebb már sokkal egysze-
rûbben vesz egy ilyen akadályt. Nem bántam meg.
– Talán egy kicsit más fénybe kerül egy csomó dolog. Úgy indul-
nak neki sokan, hogy „kimegyek és sokat keresek”. Aztán kimen-
nek és szembesülnek azzal, hogy nulláról kell kezdeni. Éppen
ezért talán az igények is lejjebb épülnek, mert tudod, mennyit kell
érte tenni.
– Pontosan. Átalakul, hogy mi fontos és mi nem az. Amit alapve-
tõnek gondoltunk, rájövünk, hogy nem az. Életrevalóvá nevel ez a
helyzet. Vannak, akiknek nem jön össze elsõre, és inkább haza-
mennek. Nem találkoztam még olyannal, hogy aki tényleg komo-
lyan gondolta, az ne talált volna munkát. Mindenkit biztatok,
hogy lépjen ki a komfortzónájából, nem szabad félni egy kicsit
nagyobbat ugrani.
– Hosszú távra tervezel külföldön? Vagy kikalandozod magad és
hazatérsz?
– Ez még nyitott kérdés elõttem. A családom szeretné, ha haza-
mennék. 8 éve vagyok távol tõlük, azóta külföldön élek. Termé-
szetesen meglátogatom õket évente minimum kétszer. Úgy látom

magam idõs koromban, hogy talán otthon fogok élni, de nem tu-
dom biztosan kijelenteni. Majd ahogy alakul.
– Hány éves vagy?
– 30.
– Most milyen egészségügyi intézményben dolgozol?
– Amikor Angliába kerültem, egy ideig a vendéglátásban dolgoz-
tam. Aztán egy barátnõm ösztönzésére jelentkeztem az egészség-
ügybe. 4 évig egy Alzheimer-kóros idõseket gondozó otthonban
dolgoztam mint ápolónõ. Megcsináltam az ápolónõi iskolát, és je-
lentkeztem a helyi kórházba, Maidstone-ba. Felvettek a belgyó-
gyászatra, ahol 2 évet dolgoztam. Nagyon szerettem, közel álltak
hozzám a munkatársaim is. 2018 végén úgy hozta az élet, hogy sze-
rettem volna egy kis szabadságra menni az életembõl, akkor utaz-
tam egy évre Ausztráliába. Tavaly novemberben jöttem vissza.
Ashfordba költöztem, és májustól az itteni kórházban fogok dol-
gozni a fül-orr-gégészeten. Az elmúlt hónapokban egy helyi idõ-
sek otthonában dolgoztam mint ápolónõ. Ott ért utol minket a
vírus.
– Mikor köszöntött be a COVID olyan közelre, amikor már meg-
ijedtél?
– Április végén jöttek vissza néhány lakó elsõ eredményei pozití-
van. Akkor kezdtünk el igazán felkészülni. Elõtte is használtunk
kesztyût, védõköpenyt, de maszkot csak akkor, ha valamelyik be-
teg köhögött, vagy hõemelkedése volt. Olyan betegek is visszajöt-
tek pozitív eredménnyel, akiknek semmilyen látható tünetük nem
volt. Ezután úgy döntött az intézményvezetõ, hogy az arcvédõ

KÉPESLAPOK A TÁVOLBÓL
2. rész

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

E lapszámunkban Dörögdy Flóra levelét közöljük, és a frontvonalban dolgozó Kapoli Adéllal olvashatnak interjút.

Hargitai–Kiss Virág
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pajzs is szükséges minden esetben, amit egész nap hordani kell. 12
órás mûszak alatt nem egyszerû. Az elmúlt idõszakban én gondoskod-
tam a vírusos betegekrõl. Mindenki külön szobában van, csak egy ápo-
ló mehet be hozzájuk egész nap, aki eteti, fürdeti õket. Ez lelkileg és
fizikailag is megterhelõ volt.
– Hogyan került be hozzátok a vírus?
– Mindenre odafigyelünk, mindenhol kézfertõtlenítõk vannak, rend-
szeresen használjuk. A legtöbb beteg azok közül került ki, akik bármi-
kor kimehettek az intézménybõl sétálni. Lehet, hogy köztünk volt va-
laki, aki behozta, de lehet, hogy egy tárgyon került be. Március 23-án
jelentette be a miniszterelnök a karantént. Az iskolák már huszadikán
bezártak. Akkortól vették komolyan az emberek az egészet. A helyi
kisvállalkozók hozták nekünk a tojást, hogy ne menjen kárba, a helyi
McDonald’s a zsemlét, tejet osztogatta szét a helyieknek.
– Elõször nem voltak szigorúak az intézkedések Angliában.
– Itt lazábban veszik a dolgokat, fõleg a fiatalabbak. De a rendõrök
komolyan büntetik, ha fiatalok csoportosan mászkálnak az utcán. 60
fonttal kezdõdik a tarifa. Megállítják az autósokat is, hogy hová tarta-
nak, akinek nincs valamiféle igazolása, azt megbüntetik és hazakül-
dik.
– Titeket teszteltek már?
– Minket most kezdtek tesztelni, amit a helyi kórháznál lehet igénybe
venni. Szájból, orrból vesznek kenetet. A munkáltató felírja; aki ko-
csival oda tud menni, csak az mehet egyelõre.
– Mint egészségügyi dolgozó, nagyon kitett vagy a vírusnak. Van ben-
ned félelem?
– Nincs bennem félelem. Mivel kórházban dolgoztam már, nem ez az
elsõ vírus, amivel az ember találkozik. Volt már, hogy pontosan ilyen
védõfelszerelést kellett felvenni nap mint nap. Lehet, hogy azért nincs
bennem félelem, mert nincs kisgyerek vagy idõs körülöttem, akivel
együtt élek. A betegeimet nagyon féltem, ezért én is megpróbálok
mindent elkövetni, hogy óvjam õket. Aki ilyen munkára vállalkozik –
márpedig az ember nem azért lesz ápolónõ, mert jól fizet, vagy mert
nagyon meg van becsülve (bár most nagyon meg van becsülve) –, elfo-
gadja, hogy ezeknek ki van téve. Azt vallom, hogy a mi immunrend-
szerünk sok mindent el tud viselni, sokkal többet, mint egy átlagos em-
bernek, mert sok mindenen átesik és megerõsödik. Szedem az alapvi-
taminokat, és immunerõsítõ injekciót is szoktunk kapni.
– A maszkviselés kötelezõ?
– Nem, de én kesztyûben, maszkban járok boltba. Felelõsségteljesen
kell ezt az egészet végigcsinálnunk.
– Megfordult a fejedben, hogy hazagyere erre az idõre?
– Apukámtól minden nap megkapom, hogy „Miért nem jössz haza?”.
Ilyenkor mindig elmondom neki, hogy nem nyaralni vagyok itt. A csa-
ládom biztonságban van, nekem ez a legfontosabb. Itt jól érzem ma-
gam, és úgy érzem, jó helyen vagyok. Szeretném a nõvérképzõt is elvé-
gezni.
– Még mindig hiánycikk a vécépapír Angliában?
– Március végén volt pánikbevásárlás, amikor hiánycikk volt a vécépa-
pír, a konzervételek, kézfertõtlenítõk. Élesztõt még most sem lehet
kapni. Mostanra normalizálódott a helyzet. Már nincs nagy tömeg a
boltokban. Egyszerre csak bizonyos számú ember tartózkodhat a bol-
tokban, sorban kell állni, és tartják egymástól a két méter távolságot
az emberek. A többség jól alkalmazkodott ehhez a helyzethez. Min-
denkinek az érdeke, hogy mielõbb vége legyen. Az egészségügyi dol-
gozóknak a multiknál van egy-másfél óra, amikor csak õk vásárolhat-
nak, amit nagyon jó dolognak tartok. Olyan is elõfordul, hogy ha le-
fogy a polcról valami, és mondod, hogy egészségügyi dolgozó vagy,
hoznak neked a raktárból. Ezek a támogató gesztusok nagyon jól es-
nek, éreztetik, hogy fontos az, amit csinál az ember. Ezért is megéri!
Este nyolckor pedig tapsolnak az emberek. Büszkeséggel tölti el az
embert, hogy gondolnak rá.
– Ti vagytok a katonák, akik az élen harcolnak. Amikor van egy kis
idõd, hova tudsz menni kikapcsolódni?
– Vettem egy biciklit, és az tölt el a legnagyobb boldogsággal, amikor a
környéken el tudok menni egyet kerékpározni. A kamerámat a vál-
lamra veszem, és felfedezem a környéket. Nagyon szép helyek van-
nak! Kentet Anglia kertjének is hívják. Sok hely van még a listámon,
ahova szeretnék eljutni.
– Õrizd meg a pozitív kisugárzásodat, a mosolyodat! Nagyon szurko-
lunk neked, nektek!

Hargitai–Kiss Virág

Személy szerint javarészt pozitívan élem meg ezt az oly’ hirte-
len betoppant új valóságot. Az életünk ugyan egy csapásra je-
lentõsen megváltozott, de ez nem szükségszerûen jelenti azt,
hogy rosszabb lett. Éttermek helyett a férjemmel most felfe-
deztük az évek során felhalmozódott szakácskönyveink leg-
jobb receptjeit. Edzõterem helyett jobb híján a nappali vált az
edzéseink színterévé, a múzeumlátogatásainkra pedig –
amennyire lehet – a digitális térben kerítünk sort. Az utóbbi
pár hétben sokkal több idõnk maradt kertészkedésre, a régen
ajándékba kapott könyvek elolvasására, új projektek tervezé-
sére vagy a már meglévõk megvalósításához szükséges új utak
keresésére. Ugyan változatlanul napi nyolc órán át dolgozom,
a Hofburg helyett elég a dolgozószobába átsétálnom és már
indulhat is a munkanap. Az így felszabadult idõmben végre
ráértem elõszedni a holland és török nyelvkönyveimet és egy
kicsit felfrissíteni a korábban tanultakat.
Azt az újfajta szabadságot pedig, hogy az interneten keresztül
lehetõségem nyílik a bécsi mellett a sárbogárdi, az alapi vagy
akár a szadai vasárnapi istentisztelet meghallgatására is, kife-
jezetten élvezem. Erre a lelki táplálékra ugyanis minden nap
szükségünk van, hiszen az evangéliumból meríthetünk nap
mint nap új erõt. Ha pedig valamit el kell engednünk a vírus
miatt, azt elengedjük. Jelen helyzetben mindennél fontosabb,
hogy társadalomként összetartsunk és figyeljünk egymásra.
Ez a fajta körültekintõ viselkedésmód szerencsére elég jól
mûködik itt az osztrák fõvárosban most, hogy a bécsiek egy ki-
csit visszakapták a városukat és nem botlanak bele minden
méteren kamerákat csattogtató turistahadakba. Az utcára ki-
lépve az embernek az utóbbi hetekben már-már az az érzése
támadhatott, hogy minden nap vasárnap van, akkora lett egy-
szerre a nyugalom még az egyébként sûrûn látogatott turiszti-
kai látványosságok körül is. Persze itt sem mindenki tartja be
a szabályokat, de öröm látni, hogy a legtöbb gyalogos a járdán
törekszik a másfél méteres távolság megtartására.
Természetesen nagyon hiányzik Sárbogárd és borzongató a
tudat, hogy gyakorlatilag lehetetlen hazamenni, de a video-
hívások lehetõségének hála továbbra is láthatom a családo-
mat. Bár ez sajnos nem helyettesíti a személyes találkozást,
azért sokat enyhít a honvágyon.

Dörögdy Flóra (Ausztria, Bécs)

ÚJFAJTAÚJFAJTA
SZABADSÁGSZABADSÁG
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Szökõkutak a sivatagban

Üzbegisztán két arca
3. rész

Novák Kovács Zsolt: – A 21. századi és kö-
zépkori világ nagyon jól egymás mellett él
Üzbegisztánban. Az orosz cári korszak a
vasutat hozta el a térségbe, mellyel bekap-
csolták az orosz gazdasági vérkeringésbe
az országot. A szovjet korszakban épült ki
az út- és közmûhálózat, a nagyvárosok la-
kóépületei. Persze, mi is tudjuk Magyaror-
szágon, hogy ez milyen.
– Megvolt az ára.
– A minõség elég gyenge, és nehéz eltaka-
rítani ezt az örökséget. Az 1991-es függet-
lenedés után az üzbégek ölébe hullott az a
földgázkincs, amivel rendelkeznek, ami-
nek révén a világban olyan bevételi forrás-
hoz jutottak, amibõl aztán elindult egy új
gazdasági fejlesztés. Jól megtervezett irá-
nyai vannak, hogy mire költik ezt a jövedel-
met, és láthatóan jók a befektetéseik. Pél-
dául meglepõ volt, hogy a gépjármûparkot
fiatal, korszerû autók alkotják, és a Chev-
rolet dominál. Amikor az amerikaiak be-
nyomultak az oroszok helyére, észrevet-
ték, hogy van igény személyautókra. Ha-
sonlóan, mint ahogy nálunk a Suzuki a mi
autónk szlogennel betört Magyarországra,
és a legnagyobb eladott példányszámú au-
tóvá tudott válni, ugyanúgy a Chevrolet is
Üzbegisztánban saját márkává tudott vál-
ni. A teherautópark viszont nem fiatal,
megvannak a régi, benzinfaló jármûvek,
de ezek jól bírják a strapát az adott termé-
szeti viszonyok között, a karbantartás hiá-
nya mellett is. Emellett hihetetlen sok

építkezés zajlik, elsõsorban a városokban.
Taskent „fiatalsága” annak is köszönhetõ,
hogy 1966. április 26-án egy földrengés po-
rig rombolta. A középkori Taskent jelen-
tõs része elpusztult, teljesen újjá kellett
építeni. Ennek hátulütõje a szocialista
építkezés: a hatalmas, széles sugárutak,
óriási méretû középületek. A régi városok-
ban modern, turizmust kiszolgáló építke-
zések zajlanak, gomba módra szaporod-
nak a turistaszállók, szállodák és ehhez
kapcsolódó intézmények, nagyon jó minõ-
ségben, viszonylag olcsón kínálva szolgál-
tatásaikat. Ebbõl az is látszik, hogy nem
csak a földgázra építenek. Jól tudják, hogy
az elõbb-utóbb el fog fogyni, és kell más

pillér is, amin majd nyugodhat a gazdaság.
Harmadik, gyengülõ pillére a gazdaságnak
a gyapot. Üzbegisztán a szovjet korszak-
ban a világ egyik legnagyobb gyapotterme-
lõje volt. A gyapottermesztés negatív kö-
vetkezményei most már kézzel foghatók: a
vízigényes gyapotra elöntözött víz hiánya
miatt az Aral-tó gyakorlatilag teljesen ki-
száradt. A középkoriság kétféleképpen is
érezhetõ. Egyrészt a tekintetben, hogy a
selyemút régi városainak – Khiva, Buk-
hara, Szamarkand – középkori városmag-
ját szépen rendbe tették, másrészt van az
igazi „középkor”, a vidék elmaradottsága.
A sivatag közepén a régi téeszközpontok,
vagy a folyóparti halásztelepek rettenete-
sen lepusztultak, ott megállt az idõ, nincse-
nek nagy ipari üzemek, bányák, a földgáz-
kitermelésen kívül talán még az uránérc
kitermelése van jelen, más nincs.
– A lakosság zöme, feltételezem, a fejlet-
tebb régiókban él.

– A nagyvárosokba tömörül a lakosság zö-
me, a vidéki részeken nagyon kicsi a népsû-
rûség. Etnikailag homogén a népesség, a
lakosság nagy része üzbég. Mellettük jelen
vannak a környezõ országokhoz kapcsol-
ható kisebbségek: türkmének, kazahok,
tadzsikok, kirgizek, karakalpakok, melyek
hasonló kultúrával rendelkeznek. Fizimis-
kát tekintve az ázsiai gyökér szembeötlõ, a
mongoloid rasszhoz tartoznak.
– Járjuk végig az útvonalat, amit ti végig-
jártatok!

– Taskent, ahonnan indultunk, már a kö-
zép-ázsiai kánságnak, majd az orosz fenn-
hatóságnak is központja volt. A már emlí-
tett földrengés miatt a régi épületei közül
kevés maradt meg. Az újjáépítéshez a
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Szovjetunió minden részébõl érkezett se-
gítség, munkások, technika és technológia
formájában. Ennek köszönhetõen gyorsan
újjáépült a város, a szocialista építészet jel-
lemzõit tükrözve. A metróhálózatot is ek-
kor építették ki, mely hasonlatos a moszk-
vai metróhoz: az állomások egyediek, kü-
lönbözõek és monumentálisak. Az iszlám
elemek is megjelennek a díszítésükben. A
metróállomások rendezettek, tiszták, kö-
szönhetõen annak, hogy rengeteg élõ erõ-
forrás van ezeknek a mûködtetésére. A
mozgólépcsõk tetején és alján is õrök fi-
gyelik az utasokat. Az egyik állomás az ûr-
hajósok állomása, ahol az ûrhajózás törté-
netének alakjai elevenednek meg. Az
egyik képen például Tyereskovát láthat-
juk, õ volt az elsõ nõ a világûrben. A mási-
kon Dzsanyibekov szerepel, az elsõ üzbég
ûrhajós. Az õ magyar vonatkozása az, hogy
amikor 1980-ban a Farkas Bertalan–Va-
lerij Kubaszov páros a világûrbe repült,
Magyari Béla illetve Vlagyimir Dzsanyibe-
kov volt a tartalékpáros.
– Mekkora Taskent?

– Nagyjából akkora, mint Budapest. 2 mil-
liós város, mégis több a metróvonal, mint a
mi fõvárosunkban. A szerelvények nagy
tömegeket tudnak föld alatt vinni, ami a
klíma miatt különösen elõnyös. A szovjet
korszak öröksége, hogy óriási terek van-
nak a város központjában. A parlament
épülete elõtti oszlopsoron található daru-
motívum jellegzetes üzbég jelkép. Ugyan-
csak ezen a téren található a II. világhábo-
rú áldozatainak emlékmûve, egy nõalak,
aki háborúban elveszített gyermekét sirat-
ja. Az áldozatok falán elhelyezett hatal-
mas réztáblákat, melyekre az elesettek ne-
vei vannak felvésve, könyvszerûen lehet la-
pozgatni. A fõvárosban meglepõ látványt
nyújt a rengeteg szökõkút. Azt gondoltuk,
hogy itt a víz drága kincs, és takarékoskod-
ni kell vele. Taskentben ez nem volt érzé-
kelhetõ. Pedig vízgazdálkodási szempont-
ból a szökõkutak a legpazarlóbbak a forró
klímájú területen, hiszen rengeteg víz el-
párolog. Nyilván hûtik és elviselhetõbbé
teszik a város központját, habár 40 fokban
ezt nem annyira éreztük. Az öntözés elõ-
nye viszont, hogy mindenütt zöldellnek a
parkok.

– Honnan nyerik a vizet?
– Taskent a Tien-san hegység lábánál he-
lyezkedik el. A hegyekbõl jön a Csircsik
nevû folyó, ennek vizét használják. Ebbõl
az is következik, hogy Taskenten túl nem
nagyon jut senkinek víz ebbõl a folyóból. A
szovjet nemtörõdömség példája, hogy az
öntözésnek még az elektromos szekrények
is ki vannak téve.
Taskentben a hagyományok õrzése jelen
van nemcsak a múzeumokban, hanem a
hétköznapokban is. Tipikus példája ennek
a csorkolya, ami egyszerre ágy és asztal. Ez
egy 30-40 cm magas kerevet, olyan terebé-
lyes, hogy elfér rajta több ember is. Nap-
közben étkezésre használják, leülnek a
párnákra és a középen álló kis asztalra terí-
tenek, éjszaka pedig alvóeszközként funk-
cionál.
– Ez az iszlám világ hatása, hiszen ott is
szõnyegeken esznek és alszanak.
– Minden családnak van egy ilyen ágya.
– Jellemzõen díszesen faragottak?
– Igen, a faragás tükrözi, mennyi munkát
fektettek bele, mennyire módos a család.
nyáron kiteszik árnyas helyre, télvíz idején
pedig beviszik a házba. A másik hagyo-
mány a szuzanne nevû szõnyeg, amit a lá-
nyok – készülvén a házasságukra – kézzel
szõnek, egyedül, segítség nélkül, már fia-
talkoruktól fogva. Kettõt-hármat is készí-
tenek, a lényeg, hogy egyedi legyen. Ennek
köszönhetõen nincs két egyforma darab.
Minél díszesebb a kelengye, annál értéke-
sebb. Amikor a leendõ võlegény háztûzné-
zõbe érkezik, akkor magával viszi az édes-
anyját is, aki szakértõ szemmel megszem-
léli, mit szõtt a kiszemelt leányzó, mennyi-
re szorgalmas, mennyire alkalmas az õ fi-
acskájának. Szintén jellegzetes üzbég ha-
gyomány a négyszögletes fejfedõ, a tube-
tejka, melynek színvilága, díszítése kifeje-
zi, ki milyen családhoz tartozik.
– Ma is hordják?
– Igen, jellemzõen az idõsebb korosztály.
Régebben a nõk is hordták, ma már csak a
férfiak. A fiatalabb fiúk viszont inkább ba-
seballsapkában járnak.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág

Május végéig
használhatók fel

a megmaradt
rezsiutalványok

A rezsiutalványt a kormány tavaly õsz-
szel megbecsülése jeleként biztosította
nagyjából 2,6 millió nyugdíjas részére.
A juttatás, annak kézbesítése és felhasz-
nálása sikeresnek tekinthetõ, hiszen a
jogosultak 98 %-a kézhez vette az utal-
ványt. Az átvett utalványok 95 %-át –
több mint 21,5 milliárd forint értékben
– pedig már fel is használták a gáz- és
villanyszámlák kifizetésére. Az átvett,
de még fel nem használt utalványokat
(5 %) az érintettek 2020. május 31-éig
válthatják be.

Egy hónap maradt a még fel nem hasz-
nált rezsiutalványok beváltására. A ve-
szélyhelyzet miatt ez jelenleg csak a
postákon lehetséges. Javasoljuk az idõ-
sebb, a járványban veszélyeztetett kor-
osztálynak, hogy a rezsiutalványok fel-
használását, postai beváltását bízzák a
család fiatalabb tagjaira. Ha mégis saját
maguk kénytelenek megtenni, akkor
érdemes nyitáskor érkezni, a postákon
ugyanis a nyitást követõ elsõ órában el-
sõbbséget biztosítanak az ügyintézés-
ben.

A rezsiutalványok beváltására 2019
szeptemberétõl volt lehetõség, a fel-
használási határidõt a kormány meg-
hosszabbította 2020. május 31-éig. Az
utalványokat földgáz- és villamosener-
gia-szolgáltatás kifizetéséhez lehet fel-
használni. A befizetésnél az utalványok
összege nem haladhatja meg a csekken
szereplõ összeget, a különbséget csak
készpénzzel lehet kiegészíteni. A rezsi-
utalványokról érdeklõdni továbbra is a
1818-as kormányzati ügyfélvonalon le-
het.

Fónagy János, nemzeti vagyonnal kap-
csolatos parlamenti ügyekért felelõs ál-
lamtitkár elmondta: „A kormány által
nyújtott rezsiutalvány jelentõs segítsé-
get nyújtott a nyugdíjellátásban része-
sülõk számára. Továbbra is fontosnak
tartjuk az idõsek támogatását, hiszen õk
az életüket ledolgozták ezért az orszá-
gért, és felnevelték gyermekeiket. Ezért
is döntöttünk úgy, hogy 2021-tõl vissza-
építjük a 13. havi nyugdíjat. Ezen felül a
nyugellátásban részesülõk a gazdaság
eredménye alapján nyugdíjprémiumra
is jogosultak.”

Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelõs Tárca
Nélküli Miniszter

Sajtó- és Kommunikációs Fõosztály
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Fordított világ
Azt mondja az egyik vezetõ politikusunk a másik vezetõ politiku-
sunkról, hogy rabló, tolvaj. Õróla meg válaszul azt mondják a
megvádoltak, hogy hazaáruló. A kiváló orvosprofesszorról, aki-
nek sok száz ember köszönheti az életét, azt jelenti ki a nemze-
tünk egyik országgyûlési képviselõje, hogy hentes. Elvileg lehetsé-
ges, miért ne lenne lehetséges, hogy az imígyen nyilatkozó képvi-
selõ valamely hozzátartozóját ez a hentesnek minõsített pro-
fesszor hozta ki a halálos betegségbõl. És a tolvajnak mondott em-
berrel kapcsolatban nincs ám semmiféle nyomozati anyag a vá-
daskodó birtokában! Bírósági tárgyalás sem történt, tanúk, vád-
beszéd, védõbeszéd meghallgatása révén ítéletet sem hozott sem-
miféle bíróság. Akkor miért nyilatkozik ilyen magabiztosan, mini-
mális gátlást sem érezve a saját munkatársa rablóságáról? Nyoma
sincs valamiféle gátlásnak. Miért van ez? Ez a kérdés, amely pisz-
kálja a közember tudatát. Aztán meg kit nevezünk a magyar nyelv
egyértelmû szava szerint árulónak? Geréb áruló volt, mert elárul-
ta a Pál utcaiak titkait a vörösingeseknek. És Júdás is áruló volt,
mert a mesterét beárulta a fõpapoknak. Lehet, hogy a politikus
olyasmit feltételez a társáról, aki mellette ül a Parlamentben,
hogy elment egy másik ország követségére, és államtitkokat ho-
zott azok tudomására? Ámde miért ne volna lehetséges, hogy a
hazaárulónak bélyegzett illetõ azzal kel és azzal fekszik, hogy a
hazája ügyeit a saját esze és módszerei szerint valahogy elõre
mozdítsa? De az a legfurcsább, amikor valaki lepatkányozza azok
csoportjait, akik másképp gondolkodnak, mint õ. Váltig törhetjük
a fejünket azon, hogy miféle azonosságot lát õ a húsz csatornalé-
ben megfürdött, lucskos rágcsáló és ama ember között, akinek
egy véletlenszerû találkozás alkalmával, finom félmosollyal visz-
szaköszön az utcán, s akivel esetleg vált is néhány szót a Parla-
ment folyosóján. Vagy az is lehet, hogy az adott körülmények
között annyira elromlott az ember és ember közötti viszony ezek-
ben a körökben, hogy nem is köszönnek egymásnak sehol, és noha
munkakörükbõl adódóan órákig egy légtérben tartózkodnak,
nem szólnak egymáshoz a büfében egy szót sem, miközben egy-
más mellett kanalazzák a kaszinótojást?
Valami nagy bajnak kell itt lenni, hogy magyar emberek, akiket
magyar anya szült, s akiket a sorsuk olyan helyzetbe hozott, hogy
irányt adjanak a népüknek, ennyire kivetkõznek emberi mivol-
tukból. Megint azt kérdezem, igenis, a történelem ítélõszéke elõtt
egyes emberektõl, hogy miért kell indulatos állapotukban össze-
vissza beszélni, aztán ebbõl kifolyólag elmebetegként viselkedni.
Van egy szép magyar szó, amelynek valóságos jelentésérõl kevés-
sé gondolkodnak el a népek. Emberség. Azaz: emberként élni, vi-
selkedni, gondolkodni. Nem könnyû pontos fogalmat alkotni ar-
ról, mi is az ember. Legjobb, ha az anyjára gondol, aki jobban sze-
retné érteni. Arra, aki világra hozta õt, élettel ajándékozta meg,
táplálta, tisztába tette, apró csókolgatással egy elemi életöröm-
mel ismertette meg. Akit pedig megfosztott a sors egy ilyen anyá-
tól, annak a barátaira, szeretõ nevelõire, kedves szomszédjaira le-
het gondolni. Mindenkinek van ismerõse, aki ember. Egy becsü-
letes, bölcs, öreg parasztember, egy néni, aki almát nyújt. Vannak
még emberek szerencsére. Ezekre kell gondolni. Bizony!

L. A.

Környezetvédõk
faültetése

Az Élhetõbb Sárbogárdért Környezetvédõ Egyesületet sokan egy
szemétszedõ csapatként skatulyázták be, holott számos más terü-
leten is tenni kívánunk környezetünk megóvásáért, élhetõbbé
tételéért.
Egyesületünk tervei kö-
zött szerepel többek kö-
zött Sárbogárd fásítása,
zöldebbé, tétele. Ennek
keretein belül április
17-én elültettük elsõ vá-
rosi fánkat az önkor-
mányzattal együttmû-
ködve az Ady Endre úti
lakótelepen. A platán-
csemetének a helyet
Békési Józseffel, a mû-
szaki osztály munkatár-
sával együtt néztük ki.
A fát Vollár Zsolt fel-
ajánlásának köszönhet-
jük.
Nagyon szépen köszön-
jük mindkettejük szíves
közremûködését!
Ha a kialakult globális helyzet miatt bevezetett szankciók enyhí-
tésre kerülnek, a jövõben is várjuk mindazok jelentkezését, akik –
akár egyesületi tagként, vagy csak segítõként – szabad idejükbõl
szívesen áldoznának környezetünk szebbé, élhetõbbé tételéért.

ÉSKE

Kötelezõ a vasúttársaság
járatain az arc eltakarása
Május 4-étõl, a védekezés második szakaszában a tömegközleke-
désben, így a vasúton is mindenkinek kötelezõ az arc eltakarása
(maszk, sál, kendõ) és a másfél méteres védõtávolság betartása a
fertõzésveszély csökkentése érdekében. A MÁV mintegy 3100
szerelvényt indít naponta, így biztosítva a 30 %-os kihasználtsá-
got, hogy az utasok be tudják tartani az elõírt másfél méteres vé-
dõtávolságot utazásaik során.
A vasúttársaság má-
jus 4-étõl a vonatok
fedélzetén szolgálatot
teljesítõ jegyvizsgá-
lóknak és a jármûve-
zetõknek is kötelezõ-
vé tette az arc eltaka-
rását. A járványügyi
helyzetben szükséges
egészségvédelmi esz-
közök és fertõtlenítõ-
szerek beszerzése folyamatos a vasúttársaságnál. A MÁV eddig
több mint 800 ezer maszkot biztosított a munkavállalóinak.

A forgalomban lévõ összes jármû fertõtlenítése naponta megtör-
ténik, ez több mint 1200 kocsit jelent. A pályaudvarokat, üzemi te-
rületeket is vírusellenes takarítószerekkel takarítják, a legforgal-
masabb állomásokon az utasoknak ingyenes kézfertõtlenítést
biztosítanak.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sárbogárd Város Önkor-
mányzata képviselõ-testületének hatáskörében eljáró Sárbo-
gárd város polgármestere 2020. április 28-án elfogadta:
– a 11/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának 2020. évi költségvetésérõl szóló
3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Tanácsok állattartóknak koronavírus-járvány idején
A koronavírus-járvány miatt kialakult – a mindennapi életvitelt
jelentõsen megváltoztató – járványhelyzetben a felelõs állattar-
tóknak a kivételes helyzetekre is érdemes elõre felkészülniük,
hogy kedvenceiket biztonságban tudhassák.
A vonatkozó jogszabályok értelmében az állattartó köteles a jó
gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és életta-
ni szükségleteinek megfelelõ életfeltételekrõl gondoskodni. Ezek
kialakítása során tekintettel kell lennie az állatok korára, nemére
és élettani állapotára. A „jó gazda gondossága” mindazon állat-
tartói magatartásokat magában foglalja, melyek egy állat jólét-
éhez nélkülözhetetlen. Különösen e körbe tartozik a megfelelõ
elhelyezés, ellátás, táplálás, valamint a mozgás lehetõségének biz-
tosítása.
Annak érdekében, hogy az állattartók kedvenceiket biztonságban
tudhassák, érdemes elõre felkészülniük a váratlan helyzetekre.

1. Házi karantén elrendelése
Az állatok napi ellátása alapvetõen biztosítható házi karantén
esetén is, de elõvigyázatosságból érdemes a megszokott tápokból
kicsit többet beszerezni, hogy legyen tartalék.
Tartós beteg, vagy speciális tápszert igénylõ állat esetén szerez-
zünk be minél hosszabb idõre gyógyszert és speciális tápot.
Miután a házi karanténból személyek nem, vagy csak korlátozot-
tan mozdulhatnak ki, az esetleges sétáltatás lehetõségét elõre
egyeztessük barátokkal, ismerõsökkel, természetesen a minden-
kori járványügyi szabályok betartása mellett.
Megfelelõ mennyiségû alomanyag és tisztítószer beszerzésérõl is
gondoskodni kell, amennyiben a sétáltatás egy ideig nem kivite-
lezhetõ.
A rendszeres szellõztetés az emberek és az állatok számára egy-
aránt fontos.
Az állattartók kövessék figyelemmel az állatorvosi rendelõk köz-
leményeit! Kedvenceiket csak indokolt esetben vigyék orvoshoz,
ekkor is kérjenek idõpontot. Kisebb problémák esetén inkább te-
lefonon kérjék ki az orvos véleményét, a halasztható ügyeket (pl.
ivartalanítás) halasszuk el.

2. Kórházi karantén elrendelése
A felelõs állattartónak érdemes elõre átgondolnia, hogy tartós tá-
vollét esetén hogyan tudja kedvence ellátását biztosítani.
Egyeztessenek elõre családtagokkal, szomszédokkal, barátokkal,
hogy tudnak-e ilyen helyzetben segíteni. Az ellátás történhet akár
az állat tartási helyén – amennyiben ezt a járványügyi elõírások le-
hetõvé teszik –, vagy a segítõ személy lakhelyén, környezetében.
Ha az egyedül maradt házikedvenc(ek) ellátását az eredeti tartási
helyül szolgáló lakásban oldják meg, az elsõ belépést követõen a
lakást ajánlott alaposan fertõtleníteni (beleértve az állatok ellátá-
sára szolgáló eszközöket is!) és átszellõztetni, illetve az állatokat
lehetõség szerint samponnal megfürdetni. Ekkor maszk és gumi-

kesztyû viselése ajánlott. Ezt követõen a továbbiakban már nem
szükséges a belépéshez védõfelszerelés használata.
Egyedülálló személyek esetében felmerülhet az a lehetõség is,
hogy az állattartó lakhelye szerinti önkormányzat bevonásával
biztosítják a kedvencek ideiglenes elhelyezését. Az önkormány-
zatoknak célszerû elõre felmérniük azon civil önkéntesek körét,
akik ilyen helyzetben bevonhatók.
A környékbeli állatmenhelyeknél is érdeklõdhetnek, hogy adott
esetben tudnak-e segíteni az ideiglenes elhelyezésben.
Az állat oltási könyvét, esetleges gyógyszereit, az adagolási infor-
mációkat, orvosi feljegyzéseket célszerû összekészíteni és köny-
nyen elérhetõ helyen tartani.

3. Társállatok mentése
(a Nemzeti Népegészségügyi Központ

javaslatai alapján)

Koronavírussal fertõzött ingatlanról történõ társállat mentése so-
rán az ingatlan területére védõfelszerelésben (egyszer használa-
tos gumikesztyû és maszk) ajánlott belépni.
A helyszínrõl kizárólag az érintett állatokat lehet elhozni, azok
eledelét, táljait, fekvõhelyét, játékait stb. a helyszínen kell hagyni.
Az ingatlant a lehetõ legrövidebb idõn belül el kell hagyni, majd a
gumikesztyû levételét követõen virucid hatásspektrummal ren-
delkezõ, min. 60 % alkoholtartalmú kézfertõtlenítõ szerrel aján-
lott kézfertõtlenítést végezni.
A mentett társállat szállítása után a gépjármûvet ajánlott virucid
szerrel (pl. 70 %-os alkohollal, vagy 50-szeresre hígított háztartási
hipóval) fertõtleníteni.
A mentett társállatot gumikesztyû és szájmaszk használata mel-
lett alaposan meg kell fürdetni. A samponos fürdetés elpusztítja
az esetlegesen a szõrére tapadt víruspartikulákat.
Jelen tudásunk szerint a társállatok nem fertõzõdnek meg az új
koronavírussal, továbbá nem válnak az ember számára fertõzõ-
forrássá, így fertõtlenítésükre, illetve karanténba helyezésükre
nincs szükség.
Javasolt azonban ezen állatok gondozásánál is a higiéniai elõírá-
sok fokozott betartása, valamint az állatok egészségi állapotának
folyamatos monitorozása. Amennyiben a mentett állatoknál bár-
milyen tünetet észlelnek, telefonon keresztül vegyék fel a kapcso-
latot egy állatorvossal.
Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a társállatok vagy más háziál-
latok, illetve a vadállatok megfertõzõdhetnek az új 2019-es koro-
navírussal, mint ahogy arra sem, hogy az állatok a fertõzés további
forrásaivá válhatnak az ember számára. Mivel az állatok és az em-
berek egymás között terjeszthetnek bizonyos betegségeket
(zoonózisok), az állatok kezelése és gondozása során, elõvigyáza-
tosságból, az alapvetõ higiéniai feltételeket mindig be kell tartani,
célszerû elkerülni, hogy idegenek simogassák kedvenceinket!

Forrás: portal.nebih.gov.hu
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PETÕFI,
a vándorszínész

4. rész

Kecskeméten egy ízben megengedte az
igazgatója, hogy saját versét szavalhassa. A
„Szatmári ólmos botok” címû költeményé-
vel nagy hatást ért el. A diákság tomboló
lelkesedéssel tüntetett mellette. Ez tet-
szett az igazgatójának is, aki most fizetés-
javítást is ígért. Most már lehetõség nyílt
arra, hogy pecsenyéhez is jusson, mert Pe-
tõfi eddigelé csak ritkán jutott ízes falatok-
hoz. Petõfi kecskeméti színészkedése egy-
ben a színlaphordással volt egybekötve, de
õ ezt sem bánta meg, hiszen ez is kis hasz-
not hajtó mellékjövedelmet jelentett. Köz-
ben verselgetett, bár a cenzor nem engedte
meg, hogy versei napvilágot lássanak, még-
is megjelentette a verseket sokszorosítás
útján. Ezt az érdekes epizódot Szilády Kár-
oly nyomdász így adja elõ: „Bejön hozzám
egy sovány, sápadt, szegényes öltözetû ifjú
s jelentve, hogy õ a most itt mûködõ szín-
társulatnak tagja s illetõleg egyik cédula
hordozója, kezembe ad egy lap kéziratot
azzal a kéréssel, hogy azt nyomatnám ki
neki újévkor kiosztás végett. Akkoriban
még erõs cenzúra alatt lévén a sajtó, meg
kellett néznem, mit akar kinyomatni s ez
egy kedélyes vers volt, a már eléggé isme-
retes „Disznótorban” címmel és „Petõfi
S.” aláírással. Mondám neki: magam vi-
szem el a cenzorhoz s ha ez megengedi, szí-
vesen kinyomatom az õ javára. Cenzorunk
akkor az itteni kegyesrendi tanitószerzet-
nek fõnöke: Schembera Kaláz József nevü
tót ember volt, ki mindenre inkább alkal-
mas lehetett, mint elmemüvek megbirálá-
sára, mert amint elolvasta a verset, egész
indignációval mondá: „Micsoda bolond-
ság már ez, hogy „a világban töltelékek va-
gyunk!?” stb. Ezt nem engedhetem meg!
Non admittitur!” Erre Petõfi jó pajtásai:
Jókai, Gyenes Pál nekifeküdtek, Õk má-
solgatták a verseket.

Kecskeméti színészéletébõl való az itt kö-
vetkezõ dokumentum, amely élénk világot
vet az akkori idõk viszonyaira:

Kötelezvény.

„Elismerem, hogy Vargáné asszonynak hét
heti koszt fejében 22 ft, mondom huszonkét
forinttal váltóban adós maradtam, mellynek
lefizetésére a következõ húsvéti hétre maga-
mat okvetetlen kötelezem. Addig is, mig a
fönt nevezett summa, kezéhez adatik, zálog-
ban marad nála 2 pár fehér ruhám, 2 lajb-
lim, 7 trikó, egy pár csizma, egy törüközõ, egy
aranyos rámájú kis tükör, mellyeknek hoz-
zám való szállítását a fönt nevezett asszony-
ság magára vállalja. Ezekre magamat köte-
lezem.

Kecskeméten, ápr. 7. napj. 1843.”

Petõfi Sándor színész

Kecskeméten összesen tíz verset írt.
Pozsonyban is megfordult a társulat. Itt
nagy nyomorban élt, szerepet nem kapott,
másolási munkákból tengõdött. Állandó
lakása sem volt, mert az országgyûlések
tartama alatt borsos árakat kértek a lakás-
adók. Úgy segített a helyzetén, hogy a szín-
házi öltözõben rendezkedett be. Ekkor
mondta, hogy „Ezek a színészek meg az
oláhcigányok a legszabadabb emberek
Magyarországban”. Késõbb színészisme-
rõsei meghívását vette igénybe. Üres idejét
ekkor is verselgetésre használta fel. Po-
zsonyban majdnem német színésszé lett,
de Pokorny színigazgató az ajánlkozását
visszautasította, mert Petõfi magyaros ki-
ejtéssel beszélte a német nyelvet.

Egyszer aztán megunta a nyomorgást, fel-
ment Pestre és Vachott Imre meghívására
elfogadta a „Pesti Divatlap” szerkesztését.
Vachott igen érdekesen írja le a költõszí-
nész érkezését: „Egyszer csak egy mogor-
va, de jelentõs, lelkesarcu fiatalember top-
pan a szobámba, borzas hajjal, világosszí-
nû vagy inkább színehagyott kabát- és nad-
rágban s magastetejü fehér kalappal. Igazi
vándor bolygó-lélek a viszontagságos,
hányt-vetett kalandoros élet sajátszerû bé-
lyegével, épen, mint egy felhõbõl cseppent
garaboncás deák...” Eszerint segédszer-
kesztõ lett Petõfi, amit egy gyönyörû vers-
ben is megénekelt. Címe „Bucsu a szinész-
élettõl.”

Adom tudtára mindazoknak,
Kiket tán sorsom érdekel,
Hogy tiszta látkörét jövõmnek
Sötét, nehéz köd lepte el.
Eddig Thália papja voltam,
Most szerkesztõ-segéd leszek,
Isten veled, regényes élet!
Kalandok, Isten veletek!

Szép élet a színészi élet,

Ki megpróbálta, tudja jól,

Bár ellene a balítélet

Vak órjásának nyelve szól.

Hogy én lelépek a színpadról,

Szivem nagyon, nagyon beteg,

Isten veled, regényes élet!

Kalandok, Isten veletek!

Igaz, hogy ottan a rózsának

Sokkal nagyobb tövise van,

De oly rózsákat, mint ott nõnek,

Máshol keresni hasztalan.

Mindezt szivemben igazolják

Két évi emlékezetek,

Isten veled, regényes élet!

Kalandok, Isten veletek!

Mert nem lesz már nekem kalandom,

Pedig e nélkül e világ

Elõttem untató, kietlen,

Egyalaku nagy pusztaság.

Ki egy országon átfuték, most

Egy kis szobában ülhetek,

Isten veled, regényes élet,

Kalandok Isten veletek!

De sorsom egykor még azt mondja,

Ha majd rám megbékülve néz:

„Eredj, ahonnan számüzélek,

Légy ami voltál, légy színész!”

Hát addig is, mig újra elzárt

Menyországomba léphetek:

Isten veled, regényes élet,

Kalandok, Isten veletek!

A szerkesztésért jó magyaros kosztot, szál-
lást és havi 15 forintot kapott és ezenkívül
minden versét külön díjazták. De nyugha-
tatlan természetével nem bírt. Megint csak
elment vándorszínésznek.

Folytatása következik.

Forrás:
Színházi Élet 1922/52. szám – Arcanum.hu

De Caux Mimi, énekesnõ,
Petõfi kecskeméti pályatársnõje
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Berger Vilmos (1852–1920) tanító
A sárbogárdi izraelita népiskola legkorábbi tanító–igazgatója bi-
zonyíthatóan Singer Mór, aki 1868–1870-ig tanított. Weisz Samu
neve 1881-ben szerepel a megyében lévõ népiskolák tanítói kö-
zött. 1889-ben Fischer Jenõ tanít Berger Vilmossal. 1891–1909-ig
a már említett Berger Vilmos és Künsztler Salamon a két tanító.
Berger Vilmos (1852–1920) tanítóról – unokájának, dr. Bogárdi
Mihálynak köszönhetõen – részletes életrajzot tudunk közölni.
1852-ben született Berger Áron cipész és Fischoff Anna diplomás
szülésznõ gyermekeként. Pesten szerzett tanítói oklevelet.
Ránk maradt Berger Vilmos 1876 novemberétõl a következõ év
januárjáig íródott diákkori naplója, amelyben beszámol nyomo-
rúságos, sokat nélkülözõ budapesti diákéveirõl. Rengeteget kel-
lett nélkülöznie a vidékrõl származó tanítóképezdés diáknak. Sok-
szor feküdt le vacsora nélkül. Igen hálás volt, amikor megérde-
melt magántanítói tevékenységét szerény kis adománnyal hono-
rálták, vagy ha a fõbérlõ háziasszony vacsorával lepte meg.
A naplójából megtudjuk kritikus hangvételû véleményét a pesti
tanítóképezde alacsony színvonaláról és egyik tanára felkészület-
lenségérõl. Többször elégedetlen érdemjegyeivel és az ottani
képzés rossz minõségével, ezért szeretne az izraelita tanítóképzõ-
be átiratkozni. De mivel ott kevés a hely, így maradni kénytelen.
Kifejti saját éles kritikáját a zsidó és a keresztény vallásról. Nem
rejti véka alá politikai nézeteit sem. Elítélõen beszél Lónyay
Menyhért ex-miniszterelnökrõl.
1878-ban kezdte meg pedagógusi munkáját a Zemplén megyei
Tolcsván, ahol 1880-ig tanított. 1880-tól 29 éven át a sárbogárdi
izraelita népiskola igazgatója és tanítója. Kitûnõ képzettségû, je-

les tanítási modorú, példás magaviseletû tanító. 1883-ban köt há-
zasságot Engel Reginával, akitõl 7 gyermeke születik: Elek, Adél,
József, Ilonka, Bella, Ignácz Iván és Benõ. Iván nevû fia híres or-
vos lett.
Aktívan részt vett a település szellemi életében: az Izraelita Nõ-
egylet jegyzõje volt, továbbá két olvasókörben töltött be vezetõ
tisztséget.
Berger tanító úr a településen lévõ diákoknak korrepetálást tar-
tott latin és görög nyelvekbõl is. A királyi tanfelügyelõ 1909-ben
kelt levelében így emlékezik meg a nyugdíjba vonuló pedagógus-
ról: „… részint saját tapasztalatom alapján, részint pedig az
általános köztudatból merítve igazolom, hogy Berger Vilmos, mint
tanító teljes odaadással és kitûnõ eredménnyel mûködött, nagy iro-
dalmi tevékenységet fejtett ki és irodalmi tevékenységével kizárólag a
tanügynek és a közérdeknek tett elismerésre méltó szolgálatokat”.
Berger tanító úr nyugdíjazása után feleségével Budapestre költö-
zött, ahol egy biztosítótársaságnál kapott munkát. A sárbogárdi-
ak még évek múlva is fölkeresték, tanácsot, véleményt kérve tõle
családi és közösségi ügyekben. Budapesten, 1920-ban halt meg
mellrákban.
Berger tanítótól fennmaradt egy 1902-ben általa írt beszéd Ünne-
pi szózat! Kossuth Lajos nagy hazánkfiának 100. születési évfor-
dulóján címmel, amelyet 1902. szeptember 21-én, a sárbogárdi
zsinagógában adott elõ. A szózatot a helyi hitközség nyomtatás-
ban is megjelentette Spitzer Jakab nyomdájában.

Forrás: Lakk Norbert – A sárbogárdi zsidóság története, 71–74. o.

A Sárbogárdi Ifjúsági Olvasókör tagjainak levele Berger tanítónak,
amelyben házasságkötése alkalmából fejezik ki jókívánságaikat,

Sárbogárd, 1883. március 20.

Bizonyítvány Berger Vilmos tanítói mûködésérõl,
Sárbogárd, 1909
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Elismerések Szent Flórián napján
Május negyedike Szent Flórián, a tüzes mesterségek, így a tûzol-
tók és a kéményseprõk védõszentjének napja. Ebbõl az alkalom-
ból évrõl évre elismerést, elõléptetést, ajándéktárgyat vehetnek
át a katasztrófavédelem arra érdemes tagjain kívül mindazon civi-
lek, önkéntesek is, akik tevékenységükkel támogatják a szervezet
munkáját.
2020-ban a járvány miatt ugyan elmaradt a hagyományos állo-
mánygyûlés, azonban a miniszteri, fõigazgatói elismeréseket el-
juttatják az érintetteknek. A belügyminiszter még április végén
adott ki díszparancsot a közelgõ tûzoltónap alkalmából. Ebben
Pintér Sándor úgy fogalmazott: „Az Önök elhivatott, nagy szak-
mai alázattal és tisztességgel, az esküjükben foglaltaknak megfe-
lelõen, kiemelkedõ színvonalon ellátott, a közrend és a közbiz-
tonság kiegyensúlyozottságának megõrzése, a nemzetgazdaság
stabilitásának biztosítása érdekében, Magyarország szolgálatá-
ban végzett munkája elismerést érdemel… Magyarország büszke
Önökre! ...a hivatásos tûzoltóság megalakulásának 150. évfordu-
lójának évében szolgálatuk teljesítése példaként szolgáljon a jövõ
rendvédelmi nemzedéke számára!”
Hosszú idõn át végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elisme-
réséül dr. Pintér Sándor belügyminiszter a tûzoltóság napja alkal-
mából tûzoltósági tanácsosi címet adományozott Ruzicska Ta-
más tûzoltó törzszászlósnak, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mûveletirányító referensének, és miniszteri emlék-
tárgyat adományozott Hadlaczki István tûzoltó õrnagynak, a
Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat kiemelt fõ-
elõadójának.
Dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagy, a Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója munka-
körében hosszú idõn át végzett, kiemelkedõ teljesítménye elisme-
réseként soron kívül elõléptette tûzoltó õrnaggyá Rideg Norbert
tûzoltó századost, a székesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancs-
nokság parancsnokhelyettesét, és tûzoltó századossá Szabó-
Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagyot, a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szóvivõjét.
Beosztásában hosszú idõn át végzett, kiemelkedõ munkája elis-
meréseként az országos katasztrófavédelmi fõigazgató pénzjuta-
lomban részesítette Bubelka Máté tûzoltó törzsõrmestert, a du-
naújvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,
Egerszegi Zoltán tûzoltó fõtörzsõrmestert, a székesfehérvári hi-

vatásos tûzoltó-parancsnokság gépjármûvezetõjét és Szabó Ger-
gõ tûzoltó õrmestert, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnok-
ság beosztott tûzoltóját.
Magosi Lajos tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója a tûzoltóság napja alkalmából példamuta-
tó szolgálatteljesítésért és eredményes munkája elismeréséül ve-
zetõi tárgyjutalomban részesítette Horváth Tamás tûzoltó alezre-
dest, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mûszaki
Osztályának vezetõjét, Berta Bence tûzoltó fõtörzsõrmestert, a
székesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancsnokság beosztott tûzol-
tóját, Szûcs Zoltán tûzoltó zászlóst, a Pusztaszabolcsi Katasztró-

favédelmi Õrs gépjármûvezetõjét és Görbe Tibor tûzoltó fõtörzs-
õrmestert, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság beosz-
tott tûzoltóját.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL
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FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN.
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EGYSZERÛBB ÉS GYORSABB,
MINT EGY PIZZARENDELÉS

Az szja 1+1 százalékáról idén is – csakúgy, mint a korábbi években – egészen május 20-áig lehet rendel-
kezni. A tapasztalatok szerint a legtöbben gyermekek gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel
adójuk egyik 1 százalékát. A felajánlás a NAV felületén kevesebb idõbe telik, mint egy pizzarendelés, a tá-
mogatott szervezeteknek pedig óriási segítséget jelent.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, az szja-bevallás webes felületén is elérhetõ az szja 1+1
százalékos rendelkezés azért, hogy minél többen a lehetõ legegyszerûbben támogathassanak civil szerve-
zetet, vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetség Programot.
Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes
kitöltõprogramjával lehet. A rendelkezõnyilatkozat a bevallás részeként, vagy akár önálló nyilatkozatként
is benyújtható május 20-áig.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a munkáltatók továbbra is összegyûjthetik a munkavállalóik
1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben a nyilatkozatot a munkáltatónak legkésõbb 2020. május
10-éig lezárt borítékban kell átadni, aminek leragasztott felületét a munkavállalónak saját kezûleg alá kell
írnia. A dokumentumot sértetlen állapotban, kísérõjegyzékkel együtt, zárt csomagban 2020. május 20-áig
kell a munkáltatónak továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag a NAV-nál korábban regisztrált civil szervezetek, a technikai számmal rendelkezõ
vallási közösségek és a kiemelt költségvetési elõirányzat kaphat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges
kedvezményezett megtalálható.
A vallási közösségek technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automa-
tikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számmal
rendelkezõ kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és
a kiemelt költségvetési elõirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente
kell megtenni a felajánlást.

GYORSABBAN KAPHATJÁK VISSZA
AZ ÁFÁT A KKV-K

Jelentõs humánerõ-átcsoportosítással teljesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Gazdaságvédelmi
Akcióterv szerinti rövidebb áfa-kiutalási határidõket a kis- és középvállalkozásoknak (kkv). Az ellenõrzést
és kockázatelemzést végzõk átcsoportosításával azt is biztosítják, hogy csak a valós, jogszerûen igényelt
összegek kerüljenek vissza a vállalkozásokhoz 30, illetve 20 nap alatt, a visszaélésszerû, költségvetésnek
kárt okozó adózókat pedig kiszûrjék a tisztességes igénylõk közül.
A Pénzügyminisztérium kérése alapján a NAV azzal próbál segíteni a jelenleg is mûködõ kis- és középvállal-
kozásoknak, hogy a visszaigényelt áfát rövidebb idõ alatt utalja ki. A NAV gyorsasága a jogalkotó szándé-
ka szerint támogatja a vállalkozások likviditását.
Az érintett kkv-k az eddigi 75 nap helyett már 30 nap alatt megkaphatják a nekik visszajáró pénzt. Az adó-
zási elõéletük alapján megbízhatónak minõsített kis- és középvállalkozások pedig még korábban juthatnak
a visszaigényelt összeghez, esetükben 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalás ideje. Akik a veszélyhely-
zet elõtt – a tisztességes adófizetõk és a költségvetés kárára – megsértették az adószabályokat, azaz koc-
kázatos adózóknak számítanak, továbbra is csak 75 napon belül kaphatják vissza az áfát.
A jogosulatlan visszaigénylések kiszûrését és a folyamat gyorsítását a NAV megduplázott ellenõrzési és
kockázatelemzési erõforrásokkal segíti, még differenciáltabb, több kockázati paramétert magába foglaló,
széles körû kockázatelemzést végez a visszaigénylõ adózóknál. Ehhez felhasználja az online adatszolgálta-
tásokat, amelyek a legfrissebb információkkal szolgálnak a gazdasági eseményekrõl. Az Online Számla
rendszerbõl és az EKÁER adatokból nemcsak az adózók értékesítései, hanem beszerzéseik, partnerkap-
csolataik is nyomon követhetõk, és ugyancsak segítik a kockázatelemzést a nemzetközi információcseré-
ben érkezõ adatok.
A járványhelyzet miatt az ellenõrzéseket a NAV elsõsorban elektronikusan végzi. Ez mind az adózók, mind
a hivatal munkatársai számára biztonságos ügyintézést tesz lehetõvé. Az ügyfelek is elektronikusan
(ELLUGY nyomtatványon) adják át bizonylataikat ellenõrzésre, csakúgy, mint ahogy a NAV küldi az ellen-
õrzést lezáró jegyzõkönyvet. A járványhelyzet elõtt a NAV 2020 elsõ negyedévében csaknem 10 ezer alka-
lommal végzett elektronikus módon ellenõrzést.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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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

Ittas jármûvezetés
miatt történt rendõri

intézkedés
A járõrök Alapon, a Honvéd utcában el-
lenõriztek 2020. május 5-én délután egy Fi-
at személygépkocsit és az azzal közlekedõ
52 éves helyi lakost. A sofõrnél pozitív ér-
téket jelzett az alkoholszonda, ezért õt a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra további
mintavételre elõállították, ahol az újabb
két légalkoholmérés eredménye az ittas-
ság gyanúját megerõsítette. A férfi vezetõi
engedélyét a rendõrök elvették, és
büntetõfeljelentést tettek ellene.

Segítségre szoruló idõs
férfihez hívtak mentõt
a sárbogárdi járõrök

A bejelentés szerint 2020. május 1-jén dél-
elõtt otthonából zavart állapotban távo-
zott az a 77 éves férfi, akire nem sokkal ké-
sõbb Sárbogárdon, az Árpád utcában fi-
gyeltek fel a járõrök. Az egyenruhások
mentõt hívtak a segítségre szoruló férfi-
hez, akit a mentõszolgálat munkatársai a
kórházba vittek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Kedves karate
sportbarát!

Kérem, hogy személyi jövedelemadója
1 %-ának felajánlásával támogassa a
NIHON KARATE KYOKAI Sport-
egyesületet!

Adószámunk: 19025513-1-07

Köszönettel: Németh Attila elnök
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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!
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

Eladó egy KEREKESSZÉK és
egy 5 ponton állítható, elektromos,

távirányítós BETEGÁGY
matraccal együtt.

+36 30 34 83 320

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. április 30-án:

SZABÓ VANDA sárbogárdi lakos és
RIGÓ LÁSZLÓ 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

Kedves Barátunk!
Adód 1 %-ának felajánlásával idén is támogathatod a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Népfõiskola mûködé-
sét, fennmaradását.
Kishantoson azon dolgozunk, hogy továbbadhassuk a több
mint 20 év alatt felhalmozott tudást és tapasztalatot a vegyszer-
mentes növénytermesztés és ökológiai szemléletmód terén.
Ennek érdekében színes és örömteli rendezvényeket szerve-
zünk, és folytatjuk a gyakorlati bemutató- és oktatótevékeny-
séget. Biokerteket tartunk fenn, régi magyar gyümölcsfajtákat
telepítettünk, õshonos rackajuhokat és régi magyar tyúkfajtá-
kat tartunk. A kishantosi kastélyban és a gyönyörû parkban
madarak és fák napját, öko jurtatábort, családi napot szerve-
zünk – épületeinket családi és céges rendezvényekre is kiadjuk,
ezek szervezését is vállaljuk. Mindennek most a koronaví-
rus-járvány megálljt parancsolt, így mi is nehéz helyzetben va-
gyunk, mert a központunk fennmaradásához szükséges bevé-
telek a rendezvények elmaradása miatt nem folynak be, ezért
nagy segítség számunkra, ha adód 1 %-ával támogatod mun-
kánkat!
A támogatáshoz szükséges adatok:

A kedvezményezett neve:
Mezõföld Népfõiskolai Társaság

Adószáma: 19098337-1-07

A járvány lecsengése után szeretettel várunk rendezvényein-
ken!
Addig is egészséget, biztonságot, bölcsességet és türelmet kívá-
nunk.

Üdvözlettel: Ács Sándorné Éva és a kishantosi csapat

Nyárias meleg jön hétvégére
Csütörtökön sok napsütés várható, keleten lehet több gomoly-
felhõ az égen, de számottevõ csapadék már nem várható. Ma-
rad az erõs, helyenként viharos északnyugati szél. Hajnalban
2-9, délután 17-22 fok között alakul a hõmérséklet.

Pénteken nyugat felõl erõsen megnövekszik a fátyolfelhõzet,
így leginkább szûrt napsütésre készülhetünk. Csapadék nem
valószínû. Gyenge, mérsékelt lesz a délies légmozgás. Tovább
melegszik az idõ, délután 19-23 fok várható.

Szombaton is fõleg fátyolfelhõk zavarhatják meg a napsütést.
Kisebb esõ, zápor az esti órákban fordulhat elõ nyugaton. A
délies szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. A maxi-
mum-hõmérséklet 21-26 fok között alakulhat. Vasárnap a vál-
tozóan felhõs, többfelé szeles idõben néhol alakulhat ki
egy-egy zápor. Délután 23-28 fokra van kilátás.

Forrás: idokep.hu

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk
1 %-ával támogassák tevékenységét.
Az elõzõ évben a gyermekek sárbogárdi református egyház ál-
tal szervezett nyári táborozását támogattuk.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának
támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével, melyet az
SZJA-bevallási tervezet kézhezvétele után megtehet.

Adószámunk: 18483118-1-0
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy a múlt évben 1 %-os adományával hozzájá-
rult egyesületünk mûködéséhez.
Az idén ismét „Mindent megragadunk” mottóval kérjük, hogy
jövedelemadója 1 %-ával legyen segítségünkre. Erre a célra
nyerje meg családját, kollégáját, barátját, ismerõseit is.

Adószámunk: 18491074-1-07

Fáradozását nagyon köszönjük!
A minimális 1 % is aranyat ér számunkra!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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