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A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

LIEZONLIEZON
A PERONONA PERONON

Ült a vonaton, és a kerekek monoton,
ritmusos kattogására éber álomban
süppedt a plüssbe. Szemei nyitva voltak,
bámulta az elsuhanó tájat, de agya telje-
sen kikapcsolt. Ha hirtelen megkérde-
zik, nem tudta volna megmondani, me-
lyik állomást szelte éppen át a szerel-
vény, de még talán azt sem tudta volna,
hogy fiú-e, vagy lány. Megszûnt körü-
lötte a külsõ világ. Háta mögött az ott-
hon és a család, elõtte a munka. Itt, a sí-
neken haladó kocsiban sajátos szabad-
ságot élvezhetett: a bódító semmit, a
napi rutin és kötelességek vonatútnyi
szünetében.
Az egyik állomáson megálltak. Leszállt
pár utas, és meg kellett várni, hogy át-
húzzon egy tehervagonsor. A bamba-
ságból egy szürreális jelenet rántotta a
jelenbe. Ablaka mellett, a peronon egy
lány feküdt, széttárt põre combjai közt
pedig egy fiú, teljesen belefeledkezve
egymásba, mintha a világ körülöttük
nem is létezne.
A zavarba ejtõ liezon fogva tartotta a te-
kintetét. Azon törte a fejét, hogy vajon a
viszontlátás, vagy a búcsú szenvedélyé-
nek lángja lobog-e ily hévvel a peron hi-
deg kövén.
„Lehet még ízlelnünk az élet javait.
Szemünk együtt játszik,
szívünk együtt dobog.
Még égek! még lángom teljes hévvel lobog!
Hadd nyomjam pihegõ melyedre szívemet!
Hadd leheljem forró szájadba lelkemet!
Mi édes pillanat! mi édes képzelet!
Melly egybe forralja lelkem újra veled.
Fonj öledbe! szoríts szívedre!... csalódunk?
Mit árt? csak elérjük, a mire vágyódunk!
Ámor titkos zsoldját tõled nem kívánom:
Boríts el csókokkal… a többit nem bánom!”
(Dayka Gábor)

Hargitai–Kiss Virág Írás a 6. oldalon.

VIRTUÁLISVIRTUÁLIS
ÖLELÉSÖLELÉS

Írás a 4. oldalon.

T E S T Õ R IT E S T Õ R I
K U C S M AK U C S M A

Madarak és fákMadarak és fák
napjanapja

Írás a 9. oldalon.
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Friss járványügyi hírek – Sárbogárd
Május 13.

A 63-as út belterületi szakaszán (a vasúti átjáró és Vágóhíd utca
között) zajló felújítási munkákon kívül nyugalom honol a város-
ban járványfronton. Az egy – jó egészségi állapotnak örvendõ –
koronavírus-fertõzöttön kívül további megbetegedést nem re-
gisztráltak Sárbogárd területén. A házi karanténok java szeren-
csésen lejárt, vagy hamarosan lejár, 4-en kerültek újonnan ható-
sági házi karanténba, de mindenki tünetmentes.
Több üzlet újra kinyitott, illetve – a törvényi szabályozás keretei
között – meghosszabbította eddig korlátozott nyitvatartási idejét.
Tehát lassanként újraindul az élet. A város játszótereirõl is le-
szedték a szalagokat, így a gyermekes családok ismét használatba
vehetik ezeket a közösségi tereket, természetesen az érvényben
lévõ kötelezõ 2 méter távolságtartás figyelembevételével!

A több egyetem összefogásával zajló reprezentatív koronaví-
rus-szûrés keretében Sárbogárdon 28 fõt választottak ki. Akikrõl
tudomása van az önkormányzatnak, azok együttmûködõk voltak.
A szûrést településünkön a mentõszolgálat közremûködésével
bonyolítják, házhoz menve veszik le a mintákat. A mentõket a
polgárõrség kíséri.
Az üzletek, s egyúttal a vevõk számára is elõírás a maszk viselése
zárt térben. Ha a vásárló nem tartja be ezt az szabályt, akkor a ke-
reskedõ kiküldheti illetve megtagadhatja a kiszolgálását, mert ha
a kereskedõ nem tartja/tartatja be az elõírást, akkor megbüntet-
hetik.
Dr. Sükösd Tamás az eddigi fegyelmezett, türelmes magatartásra
kéri a lakosságot a továbbiakban is, hiszen a vírus, s vele együtt a
veszély még nem múlt el.

Hargitai–Kiss Virág

Járványhelyzet a járás településein
Május 13.

Alap: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 1 (tünetmentes) sze-
mély van hatósági házi karanténban.
Alsószentiván: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.
Cece: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, 1 házaspár van házi
karanténban.
Hantos: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi
karanténban lévõ személy.
Igar: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi ka-
ranténban lévõ személy.
Káloz: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági házi ka-
ranténban lévõ személy.

Mezõszilas: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, 4 személy van ha-
tósági házi karanténban.
Nagylók: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, aki még várja a
tesztjei végeredményét. 1 személy van hatósági házi karanténban.
Sáregres: nincs igazolt koronavírus-fertõzött, 1 személy van ható-
sági házi karanténban.
Sárkeresztúr: nincs se igazolt koronavírus-fertõzött, se hatósági
házi karanténban lévõ személy.
Sárszentágota: 2 igazolt koronavírus-fertõzött van, akik tesztjeik
végeredményét várják. Az egyik fertõzött családtagjai vannak ha-
tósági házi karanténban.
Vajta: 1 igazolt koronavírus-fertõzött van, és a vele egy háztartás-
ban élõk vannak házi karanténban.

Hargitai–Kiss Virág

2020.
május 13-án
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Átfertõzöttségi kutatás
Az eddigi 8276 tesztbõl csak 2 lett pozitív

Az eddig elvégzett 8276 PCR-tesztbõl kettõ lett pozitív a pénteken
záruló, csaknem 18 ezer ember bevonásával történõ, országos,
reprezentatív koronavírus-szûrõvizsgálaton – jelentette be Mer-
kely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, a klinikai jár-
ványelemzõ munkacsoport vezetõje a részeredményekrõl tartott
videokonferencián.

A vizsgálatot május 1-jén kezdte el az SE vezetésével és az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a négy hazai
orvosképzõ és a Központi Statisztikai Hivatal.
Merkely Béla ismertette: e részeredmény alapján a reprezentatív
minta alapját képezõ 14 éven felüli lakosságból 243 és 7230 között
van a fertõzöttek száma.
Az átfertõzöttek száma az elsõ 1524 mintából 9. Amennyiben ez
lenne a teljes reprezentatív minta, akkor a 14 évnél idõsebb lakos-
ságra vonatkoztatva az átfertõzöttség gyakorisága (95 százalékos
biztonsággal) 2,7 ezrelék és 1,1 százalék között lenne, vagyis 22
399 és 92 624 között lenne a fertõzésen átesettek száma – közölte.
Hangsúlyozta: az eredmények részeredmények, a vizsgálat vég-
eredményét május végén közlik.
Megjegyezte: a vizsgálatban nem vesznek részt az idõsotthonok,
illetve a húsznál nagyobb létszámú intézmények lakói.
Merkely Béla hozzátette: a vizsgálat elsõ szakaszát további méré-
sek követik, amelyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie.
Ha a járványügyi adatok nem változnak nagyon, akkor következõ
mérés elõreláthatóan szeptemberben lesz.
Elmondta: a tesztelésre a KSH által kiválasztott 17 787 ember ka-
pott meghívást az ország egész területérõl, 14 év felett, minden
korosztályból, valamennyien magánháztartásban élõk.
A kedd reggeli adatok alapján 8744 tesztelést elvégeztek, további
2113 meghívott jelezte, hogy elmegy a tesztelésre, 354 ember azt
kérte, hogy az otthonában végezzék el a tesztet, 1589 meghívott

nem jelezett vissza, és nincs róluk információja a kutatást végzõk-
nek, 505 átmenetileg külföldön van, vagy meghalt, 1875 kiválasz-
tottal pedig nem sikerült felvenni a kapcsolatot.
A kutatásban részt vevõk közül 11 302 ember már kitöltötte a vizs-
gálat részét képezõ, 50 kérdésbõl álló kérdõívet, és 8276 levett
mintát teszteltek.
A SE rektora hozzátette: a szûréssorozat lebonyolításában 1500
orvos, ápoló, orvostanhallgató, PHD-hallgató vesz részt.
Merkely Béla megköszönte a szakemberek munkáját, valamint a
szûrésen részt vevõ lakosság, a polgármesterek és a jegyzõk segít-
ségét.
Berényi Ervin, a Debreceni Egyetem klinikai központjának elnö-
ke elmondta: négy megye 110 településén a 3904 vizsgálatra behí-
vottak 41 százaléka, 1613 ember esett már át a vizsgálaton.

A Szegedi Tudományegyetem klinikai központjának elnöke,
Lengyel Csaba közölte: négy megye 88 településén 15 team végzi
a szûréseket. A behívottak 47 százalékánál, 1488 embernél
történtek meg már a vizsgálatok.
Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjá-
nak elnöke tudatta: öt megye 110 településén a kiválasztott részt-
vevõk 45 százalékát, 1769 embert teszteltek.
Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai központjának veze-
tõje kifejtette: a felsõoktatási intézmény munkatársai 158 telepü-
lésen és 23 kerületben végeznek szûrést. A kiválasztottak 54 szá-
zalékát, 3608 pácienst vizsgáltak már meg. A professzor a telepü-
lések közül kiemelte Révfülöpöt, ahol már valamennyi kijelölt
ember tesztelése megtörtént.
2020. május 12.
Forrás: koronavirus.gov.hu

ÁRAMSZÜNET
Társaságunk a rendkívüli, pandémiás idõszakban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleink számára
biztosítsa a folyamatos áramellátást. Az alábbi tervezett üzemszünet megtartása elengedhetetlen az üzem-
biztonság növelése és a késõbbi üzemzavarok megelõzése érdekében.

Az áramszünet ideje: 2020. június 8. és 9.
Az áramszünet helye: Sárbogárd (Töbörzsök)

Érintett utcák, szakaszok:
2020. június 8-án várhatóan 9–13 óráig: Balassi Bálint utca, Katona utca 1–9., 2–24.
2020. június 9-én várhatóan 8–17 óráig: Balassi Bálint utca, Katona utca 1–9., 2–24., Abai út 2–48., 1–35.
A meghirdetett áramszünet oka: szolgáltatásunk minõségének javítása, hálózat-átépítés.
Köszönjük együttmûködésüket és az áramszünet miatti megértésüket, türelmüket!

E.ON

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása: recepció, táp- és
gyógyszerforgalmazás

H–P 14–19 óráig,
RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal:
+36 (30) 287 4652
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Képeslapok a távolból – 3. rész

VIRTUÁLIS
ÖLELÉS

Ezúttal az Alapról indult Rohár Anita levelét közöljük, aki férjével, Turi Péterrel 2014
óta él Németországban, Augsburgban. Három gyermek szülei: Zsombor 8 éves, 2.
osztályos; Noel 3 éves, bölcsõdés; Daisy 10 hónapos. Anita legkisebb gyermekük érke-
zése elõtt újszülöttfotózással foglalkozott (de emlékezhetnek rá mint aerobik- és pila-
tesedzõ, dietetikus, és Radnai Zoltán oldalán is táncolt korábban). Férje tetovál, saját
stúdiójuk van.

Lassan újraindul az élet… Arról sajnos
még sejtésünk sincs, hogy mikor lesz min-
den olyan, mint régen volt, de már leg-
alább nem vagyunk teljesen bezárva.
Március 13-án voltak a gyerekek utoljára
iskolában. Pénteken hazaküldtek minden
könyvet (nálunk csak a tízórai és egy map-
pa van a táskában általában, minden mást
bent tartanak), füzetet, tornacuccot, egy
tucat leckével együtt, hogy talán majd a ta-
vaszi szünet után (5 héttel késõbb) újra

mehetnek az alsósok is iskolába. Akkor
csináltunk egy tervet, szépen beosztottuk
az összes feladatot, hogy végezzünk vele
húsvétig. Aztán jött a következõ intézke-
dés, bizonytalan ideig még biztosan nem
mehetnek. Ekkor az iskola bekérte az ad-
dig kiadott és elkészített feladatokat, és
kaptunk egy új rendszert. Minden héten
vasárnap, kedden és csütörtökön küldik a
következõ két napra a feladatot, amit min-
dig pénteken kell leadni kijavításra. 2 hete
jött még egy újítás, lett egy online felület,
ahova oktató–magyarázó videókat tölt fel
a tanító néni, hogy az otthoni leckeírást se-
gítse. A bölcsõde is ugyanakkor zárt be,
mint az iskola, de az apróságok könnyen
lehet, hogy szeptemberig nem fognak tud-
ni újra menni, ami nekünk különösen ne-
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KOLOZSVÁR
Elõbb a Tiszántúl asztalsima rétségei. A határnál útlevélvizsgálat, szokatlan élmény: is-
meretlen egyenruhák, hivatalosan mogorva arcok. Aztán Románia. Egyre zordabb he-
gyek, fenyvesek. Az egyik hegyoldal fenyõi közül az egykori Boncza-kastély néz le ránk,
ahonnan régen Ady Endre szemlélte a halálba vonatozó „nótázó, vén bakákat”, s amely
kastély jelenleg valami román múzeum.
1955 kora õsze, kolozsvári vendégszereplésre utazik az egyetem énekkara. Akkor még
létezett ott magyar egyetem, õk várnak bennünket. Nagy dolog ez, csodaszámba megy,
hogy ilyen népes csoport átlépheti a román határt. Talán a Sztálin halála utáni csekélyke
enyhülés eredménye. A román állam magyar ügyben több mint óvatos, inkább örök gya-
nakvó. Az utazás elõtt magas tudományos minõsítésû tanár tartott „fejtágítót” számunk-
ra. Szegény, talán nem is tudta, hogy mit is kell mondania. Mert amit mondhatott volna,
azt nem mondhatta.
A vonatablakon át álmos szemmel néztük Erdélyt, ezt a külországi vidéket, amely ezer
évig Magyarország volt, s most valami érthetetlen okból Románia lett. Az egyik állomá-
son be is száll jó néhány román ember. Furcsa kucsmák, furcsa bekecsek, némelyik lábon
akkor még bocskor. Érezni az állattenyésztõ populáció jellegzetes szagát. Bethlen Gábor
nemzetközi befolyású Erdélyországa, vagy Kolozsváron a világ legelsõ magyar nyelvû
kõszínháza, amelynek avatására Katona József a Bánk bánt küldte be sikertelenül, s ahol
az ifjú Blaha Lujza próbálgatta szárnyait, mindez mintha sose lett volna.

Vonatozás egész éjjel. A szem össze akar ragadni, az agy kábult. Kolozsvárhoz közeled-
vén szaporul a szívdobogás, mindenki az ablakban tolong. S mikor a szerelvény begördül
a pályaudvarra, majdnem eláll a lélegzet. Mint egy tömeggyûlésen, a peront tömeg
árasztja el. S minden kézben virágcsokor. Mi ez? Itt van az egész város? Felvirágozva vo-
nulunk a szállásra. Éreznünk kell, hogy itt nem mindennapi események kezdõdnek.
Olyan találkozás történik két egyetem diákjai közt, amelynek mibenlétérõl eddig fogal-
munk sem volt. Valami kölcsönös kiéheztetettség kapott tápot hirtelenül. Nem moccan-
tunk el egymás mellõl, csak egymást kerestük mindig. Nem lankadó szóáradat közepette
mentünk mindenhova. A Házsongárdi temetõ… Egy temetõ nem hazudik, nem lehet
befogni a száját. Vagy lehet? Aztán a fõtér Mátyás lovas szobrával. A ló indulatosan le-
szegi a fejét, a király büszkén felemeli a magáét, végigtekint a téren. Nem hiszem, hogy
létezik jobb lovas szobor. A délutáni szûrt napsütés valami varázslatos hatást adott az
egész térnek, megéreztük, hogy életünk kivételes ideje érkezett el. Az élmény csak annak
adatik meg, aki átéli. Elmesélni nem lehet.
A koncertünk elõtt elénekeltük a magyar és persze a román himnuszt. „Megbûnhõdte
már e nép…” Tomboló lelkesedés. Romániában a magyar Himnusz tiltott csemege, csak-
is e kivételes alkalommal szólalhat meg. Suttogva mesélik az itteniek, hogy õk másodren-
dû állampolgároknak számítanak azon a földön, ahol már a dédapáik is megszülettek, vi-
szont a jelenlegi hatalom birtokosainak õsei a Kárpátok lejtõin legeltették a nyájukat.
Az utolsó estén szerenádot adunk a kolozsvári magyar egyetemistáknak. „Hosszú útra
megyek én, nem látlak tán soha én.” És másnap megint a vonat, eszeveszett integetés, az-
tán Románia tájai. A barátom a ballonjába csavarja a fejét, a kemény focista sír. Azt hi-
szem, ez a legpontosabb kifejezése a helyzetnek.

L. A.

héz lesz, mert a középsõ gyerkõc most még
bölcsis, de szeptembertõl már óvodába fog
járni, csak így el sem fog tudni búcsúzni a
bölcsis nevelõktõl. Mindkét gyereknek na-
gyon hiányzik a közösség, nehéz volt nekik
megérteni és elfogadni, hogy most nem le-
het menni, és nemcsak hogy az oktatási in-
tézményekbe nem lehet menni, hanem a
gyerekek sehova nem mehettek. Mi sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mert egy nagy
udvarral rendelkezõ családi házban élünk,
így legalább friss levegõhöz juthatnak,
amikor csak akarnak.
Az iskolák bezárása utáni héten megszûnt
minden más munka is. Peti tetoválómû-
vész. Nyilvánvaló, hogy nem tudja a 1,5
méter távolságot betartani a vendége és sa-
ját maga között. Szerencsére május 11-én a
stúdiónk újra kinyithatott, de így is 8 hétig
bevétel nélkül voltunk (mint sokan mások
is).
Én személy szerint örültem, hogy ebben az
idõben legalább volt egy kis segítségem
otthon és nem egyedül kellett a három po-
rontyot terelgetnem. Meglepõ volt, hogy
mekkora a család fogyasztása, ha mindig
mindenki otthon van, és megdöbbenve ta-
pasztaltam, hogy bármennyi sütit csinálok,
abból másnapra már nincs semmi.
Az intézkedések nagy vonalakban olya-
nok, mint Magyarországon, leszámítva az
idõsávos vásárlást. Nálunk az idõsek egy-
szerûen otthon maradnak, és mindenki, de
tényleg mindenki segít nekik. Kiakasztják
a kiskapura a szatyorkájukat a bevásárló-
cetlivel, és beviszik, amikor meghozzák ne-
kik a kívánt dolgokat, emberi kontakt nul-
la. Õk ezt itt tényleg szigorúan veszik.
Amíg kijárási korlátozás volt, az egész vá-
ros üres volt, csak az ment, akinek nagyon
muszáj volt. Most már maszkban és
kesztyûben lehet menni mindenhová.
Mi nem ismerünk senkit, aki megbetege-
dett volna, olyat meg végképp nem, aki ko-
ronavírusban halt volna meg. Sokan fél-
nek, sokan azt gondolják, hogy ez az egész
egy butaság. Mi nem pánikolunk, és a gye-
rekeinket sem ijesztgetjük. Próbáljuk ve-
lük megértetni, hogy miért nem találkoz-
hatnak a kis barátaikkal, és tartjuk bennük
a lelket, hogy talán hamarosan vége lesz.
Reméljük, lassan végre teljesen.
Addig is, aki teheti maradjon otthon, virtu-
ális ölelés Augsburgból!

Pásztor Mátyás rajza:
a gólya tálalja a napi fogását.
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Szökõkutak a sivatagban

Üzbegisztán két arca
4. rész

Novák Kovács Zsolt: – A kán testõrségének, a baszmacsoknak a
fejfedõje szintén üzbég jellegzetesség. Mint annak idején a bizán-
ci birodalomban is, a káni testõrségnek idegeneket fogadtak föl,
mert azok hûek voltak az uralkodóhoz, nem esküdtek össze elle-
ne. A baszmacsok eredendõen kaukázusi társaság voltak, és a
szõrkucsmájukat hozták magukkal, ami aztán késõbb minden
testõrnek „tartozéka” lett, amirõl fel lehetett õket ismerni. A régi
üzbég emlékek között két kis faeszközzel is találkozhatunk, me-
lyet a gyereknevelés során alkalmaztak. A gyereknevelés a zord
természeti viszonyok között nehezebb volt, mint a mai világban.
Az üzbégek eredendõen állattenyésztõ nomádok voltak, akik ké-
sõbb a folyók mentén telepedtek meg, és az öntözéses gazdálko-
dásból, nem túl ideális körülmények között éltek. Mivel nem sok
idejük volt a gyerekekkel foglalkozni, betették õket a bölcsõbe.
Mivel se a nyári melegben, se a téli hidegben nem volt jó, ha a be-
bugyolált gyereket állandóan kibontották, visszaöltöztették, ezért
furcsa módját választották a pelenkázásnak. Fából készítettek egy
praktikus eszközt, külön a fiúknak és a lányoknak, amit a bölcsõ
alján lévõ lyukba tûztek, és ami a gyermekek „kivezetéséhez”
csatlakozott.
– Le voltak kötözve a gyerekek, meg se mozdulhattak.
– Ott feküdtek egész nap bepólyázva, jóformán csak enni vették ki
õket.
Jó példa a hagyományok és a modern világ ötvözõdésére a tasken-
ti nagy bazár–piac: egy szép, új épületben sorakoznak az árusok
pultjai, kik mindennapi szükségleti cikkeket árulnak.
– Gondolom, a piac felkapottabb, mint mondjuk a bevásárlóköz-
pontok.
– Így van. Itt még nincsenek hipermarketek, hanem hagyományos
a termelõi piacok dominálnak. Üzbegisztán egyik csodája, hogy a
szélsõséges klíma ellenére a természet mennyi mindent tud adni
az itt élõknek. Hihetetlen bõség van gyümölcsökbõl, magvakból,
melyek nagyok és zamatosak a sok napfény miatt. A gyümölcsö-
ket vagy aszalással tartósítják, vagy valamilyen édes mázba forgat-
ják. Minden gyümölcs magját meg lehet enni, a cseresznye- vagy
barackmagot, héjastól, vagy már feltörve. Júliusban mindenféle
gyümölcs volt egyszerre, az epertõl a szõlõig, körtéig. A magas-
hegységi különféle éghajlati szintek miatt lehet egyszerre min-
denféle terméssel találkozni.
Az üzbégeknek „igazi” kenyerük, kelt tésztájuk nincsen. Kovász-
talan, lepényszerû tésztát esznek, amit kerek, fonott formában kí-
nálnak. Ezt eszik minden étkezés kísérõjeként. Egy tilolószerû
szerszámmal díszítik a tésztát különféle mintákkal.

Az itt élõ emberek életszínvonala nem túlságosan magas, de nem
is alacsony. A mindennapi betevõ mindenkinek megvan, minden-
kinek van tiszta ruházata, munkahelye, de mindenkinek dolgozni
kell, hogy elõrébb jusson. A munka nem idegen tõlük, de nem
kapkodnak, komótosan dolgoznak.

– Nyilván a meleg idõvel kapcso-
latban van. Náluk van szieszta
nyáron?
– Igen. Napközben kicsi volt a for-
galom, este viszont fölélénkültek a
városok és teli voltak az utcák sétá-
ló emberekkel.
– Említetted a gázt, mint megél-
hetést, a gyapotot, a mezõgazda-
ságot. Mik még a jellemzõ szak-
mák náluk?
– A teherautósofõrök, földmûve-
sek mellett vannak tanult embe-
rek, de nem sokan, ennek köszön-
hetõen viszont nagy presztízse van
az értelmiségi foglalkozásoknak.
A bazárjellegû kiskereskedelem

szintén jellemzõ, és a selyemút öröksége az olyan értékes porté-
kákkal való kereskedés, mint a kézi szõttesek, rézmûvesáruk
(kancsók, díszfegyverek). A fiatalok körében viszont igen népsze-
rû az informatika, mellyel be tudnak kapcsolódni a nemzetközi
vérkeringésbe. Az internet ugyan még nehézkesen mûködik, de a
mobiltelefont az egész országban tudtuk használni, mindig volt
térerõ.
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– Többször is említetted, hogy az Aral-tó környéke mindenkép-
pen megér egy külön misét, mivel a tó kiszáradt, javarészt a gya-
pottermesztésnek köszönhetõen, és egészen más világot képvisel
az eddig látottakhoz képest.
– Azt tanultuk, hogy az Aral-tó a világ egyik legnagyobb tava, tér-
képen is könnyen megtalálható volt a hatalmas kiterjedésû vízfe-
lület. A területe körülbelül háromnegyed magyarországnyi, 70
ezer négyzetkilométer. Viszont a sorsa az emberi civilizáció egyik
legnagyobb tragédiája, szégyene, vagyis példája annak, hogy az
emberi tevékenységnek „köszönhetõen” hogyan lehetett eltün-
tetni a térképrõl egy ilyen csodálatos tavat. A tó a Kaszpi-tenger-
tõl keletre található, és a Kaszpi-tengerhez hasonlóan egy régebbi
földtörténeti idõszak tengerének a maradványa. Ebbõl következ-
ne, hogy sós, de éppen a sok millió évnek köszönhetõen, amikor
már a tengertõl elzárva mûködött, a vize édesebbé vált, és igen
gazdag élõvilág lakta be a medencét. Több mint 20 féle ehetõ ha-
lat tudtak belõle kifogni, gazdag puhatestû-, ízeltlábú-élõvilága
volt, azonban a 60-as évektõl kezdõdõen a tó sorsa rossz irányba
fordult, mára szinte teljesen kiszáradt.

– Döbbenetes, hogy mindössze 60 év alatt kiszáradt, miközben a
tó története évmilliókra nyúlik vissza.
– Pedig az Aral-tó vízmennyisége sem volt kevés. Átlagos vízmély-
sége a 15 métert is meghaladta. A Balaton legmélyebb pontja 11
méter, átlagos vízmélysége három méter. Az, hogy a vize eltûnt,
több dologgal függ össze. Nem a globális felmelegedés az alapve-
tõ magyarázat, hanem az, hogy az Aralt tápláló vízfolyások nem
érik már el a tavat. A tó északi része Kazahsztánhoz tartozik, a dé-
li Üzbegisztánhoz. Két nagy folyó táplálja: az Amu-Darja és a
Szir-Darja. Ezek õsidõktõl fogva jelentõs mennyiségû vizet szállí-
tottak az Aral-tóba, mindkét folyó a közép-ázsiai magashegysé-
gekbõl ered, vagyis a hegyek csapadékvizét, gleccservizét szállí-
tották az Aral felé. Hogy nem érnek el ezek a folyók az Aralhoz,
annak az ember az oka, mert a folyók vizét elöntözik. Az egyre ke-
vesebb bejutó víznek köszönhetõen az Aralon a párolgás mennyi-
sége meghaladta a feltöltés és a csapadék mennyiségét, és ez hoz-
ta magával, hogy elkezdett szûkülni a vízmedence, a vízzel borí-
tott terület, és az Aral vize egyre sósabb lett. Ma már a sótartalma
sokkal magasabb, mint az átlagos tengervízé. Ez pedig tönkretet-
te az élõvilágát. Ma egy halott tó, nincsenek benne halak, kipusz-
tultak. Megmentésére szövögettek terveket. Egy picit elõrébb jár-
nak a kazahok ebben a vonatkozásban, ugyanis õk az északi olda-
lon egy gátat építettek a tó medencéjébe, ezzel próbálják bent tar-
tani a csekély mennyiségû vizet, és több métert sikerült a vízszin-
ten emelniük, de az üzbég részen nincs ilyen elõrelépés, ott telje-
sen kiszáradt a tó. Akik ebbõl éltek, azok megélhetés nélkül
maradtak. Az egykori part menti települések pedig elnéptelened-
tek.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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TALÁN EZÉRT IS…
Szülõi megvalósítással új díszkert a Mezõszilasi Németh László Iskolában

Munkám során sok helyen megfordulok,
rengeteg emberrel kerülök kapcsolatba, s
szeretek beszélgetni is velük. A sport olyan
kapocs, ami gyorsan képes összehozni az
embereket, megnyílnak, s õszintén beszél-
getnek.

Az ilyen beszélgetések során többször elõ-
került, hogy miért olyan „jó” az a szilasi is-
kola, miért s mire vagyok olyan büszke, sõt
néha talán elfogult is. Ilyenkor el szoktam
mondani, hogy nagy titkok nincsenek, kö-
vetkezetesen, rengeteget dolgozunk –

megkövetelve és elvárva az általános em-
beri értékek betartását – a gyerekekért az
oktatás és a nevelés minden területén. Az
eredmények alapján úgy tûnik, nem is csi-
náljuk rosszul.
Ez a munka azonban nem lehetne ilyen
eredményes a szülõi támogatás, elfogadás
nélkül. Nagy örömünkre ez is megvan, s ez
ad alapot ahhoz, hogy a pedagógusok is jó
munkát tudjanak végezni.
Ennek legújabb bizonyítéka volt tanítvá-
nyom, Kiss Péter, jelenlegi barátom és szü-
lõtársam felajánlása, amivel szebbé, ottho-
nosabbá tette gyermeke, s az õ iskoláját.
Segítségére volt Pordán István, Koncz
Sándor, Seres István és Seres Ferenc.
S szerencsés az ilyen igazgató, hogy több
ilyen ember segíti a munkáját, napjaink-
ban sok mezõszilasi ember érzi magáénak
az iskolát, s így jobban is lehet dolgozni.
Köszönjük! Mindenkinek…

Zámbó Tibor igazgató

Szaporodó trágyadomb
A Kertalja utcát és Hatvani utcát összekötõ földút mellett, mely
szántóföldek között vezet el, egyre csak szaporodik és szûnni nem
akar egy trágyadomb. Állítólag többen is oda hordják az állatok
alól a ganét. Azt nem tudni, hogy az érintett földek tulajdonosai-
nak tudtával és/vagy engedélyével teszik ezt, vagy sem. Minden-
esetre nem úgy tûnik, mintha beszántás céljából vinnék oda, mert
akkor azonnal föl kellene használni. A domb viszont növekszik. A
gond „csak” az, hogy 100 méternyire lakóházak vannak dél és
észak felé, nyugat felé pedig a város ivóvizét biztosító Fejérvíz Zrt.
három kisglóbusza található. A trágya útja frissiben nyomon kö-
vethetõ a szállítóalkalmatosságról lehulló maradványoknak „kö-
szönhetõen”. A szag és a földbe, útra szivárgó lé mellett a trágyá-
ban dõzsölõ kártevõk, férgek is okot adnak az aggodalomra. A
halom pedig egyéb zsákokat is odavonz.
A földtulajdonos(ok) személyérõl nincs rendelkezésre álló érde-
mi információnk.
A Fejérvíz Zrt.-nek jeleztem a problémát, érdeklõdve, hogy õk
milyen lépéseket tudnak tenni a probléma megszüntetésének ér-
dekében. A cég szakembere azt mondta, hogy a kút védterülete a
kerítésig tart, és az a tapasztalatuk, hogy az azon kívül esõ, lehet-
séges problémaforrásokkal nem foglalkozik az ÁNTSZ. Ilyen
ügyekben az önkormányzat közbenjárását szokták kérni.
Mindenesetre az ÁNTSZ-t (népegészségügyet) is értesítettem,
segítségüket kérve a megoldásban.

Dr. Sükösd Tamás figyelmét szintén fölhívtam a bûzös halomra.
A polgármester ígéretet tett, hogy utánajár a dolognak és intézke-
dik. Azonban jelentõs könnyebbség lenne az önkormányzat szá-
mára, ha a trágyahordó(k) személyével kapcsolatban lakossági
bejelentés segítené a földerítést, lehetõség szerint akkor, amikor
a szállítás, gyanús hulladék-elhelyezés történik. Mert a trágyában
még kevesebb eséllyel találnak terhelõ bizonyítékot, mint az ille-
gálisan lerakott szemétrakásokban.

Hargitai–Kiss Virág
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ONLINE PROGRAMOK
KISHANTOSON

Online MADARAK ÉS FÁK NAPJA –
Kishantos 2020

A kishantosi kastély parkjában már hagyományossá vált madarak
és fák napja rendezvény idén online felületre kényszerül, ezért
ebben az e-mailben szeretnénk adni egy kis ízelítõt – megmutatni,
hogy az elmúlt években tavaszi rendezvényeinken milyen szépsé-
geit mutatta meg nekünk a természet, illetve milyen újdonságok-
kal szolgálunk, ha újra lehetõségünk lesz találkozni.
A viszontlátásig szeretettel üdvözöljük minden kedves barátun-
kat, tanítványunkat, minden érdeklõdõt!
A szervezõk: Mezõföld Népfõiskolai Társaság, Kishantosi Vidék-
fejlesztési Központ, Magyar Madártani Egyesület Fejér Megyei
Csoportja, Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület, Faház Sörözõ
és Étterem.

ÖRÖKBEFOGADÁS
Egy kedves, meglepõ történet Kishantosról

A Magyar Madártani
Egyesület Fejér megyei
csoportjához minden év-
ben ilyenkor tavasszal
visznek be fészekbõl ki-
esett fiókákat. Ezeket a
szakértõ munkatársak fel-
nevelik és szabadon enge-
dik. Ilyen árva fiókákat
hoztak kalickában 2016-
ban is az egyesület munka-
társai, hogy be tudják mu-
tatni a gyerekeknek ezeket a kis madarakat és etetésüket.
A fiókák között volt egy erdei pinty fióka is, aki hangosan csipogva
jelezte, hogy éhes. Egyszer csak arra lettek figyelmesek a madara-
kat bemutató lányok, hogy egy erdei pinty ugrál izgatottan körü-
löttük, és hívja a fiókát. Próbaképpen kiengedték a kicsit, és leg-
nagyobb örömükre azt látták, hogy egymásra talált a székesfehér-
vári árva erdei pinty és a kishantosi „örökbefogadó szülõk”. Nagy
volt az öröm minden oldalon.

Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület
Viasz Zoltán elnök üdvözlete

„Kedves látogatók, természetbarátok!
A 2020. évi madarak és fák napja alkalmából szervezetünk is sok
szeretettel köszönt mindenkit! Emlékeztetõül: néhány éve mi is
csatlakoztunk a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ kezdemé-
nyezéséhez, s azóta együtt ünnepeltük a kastélyparkban ezt a jeles
napot. Kézmûves mestereinkkel együtt dolgozhattak az ide láto-
gató gyerekek és családok, játékos formában megismerkedve a
természetes anyagok sokrétû felhasználási lehetõségeivel és for-
mavilágával.
Idén sajnos nem tudunk személyesen találkozni, de az elmúlt esz-
tendõk rendezvényein készült fotókkal szeretnénk mégis felidéz-
ni az együttlét, a kétkezi alkotás örömteli pillanatait. Tesszük ezt
annak reményében, hogy mihamarább újra találkozhatunk. Ad-
dig is vigyázzunk magunkra, de vigyázzunk az élõ környezetünkre
is!
Jó egészséget kívánva, szeretettel és üdvözlettel:

Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület

https://www.facebook.com/pg/fmne.2017/photos/?tab=album&al-
bum_id=1816612195070609
https://www.facebook.com/pg/fmne.2017/photos/?tab=album&al-
bum_id=2352628264802330

A kishantosi madarak és fák napja rendezvényhez kapcsolódóan
KIÁLLÍTÁST is szervezünk minden évben az általunk nagyra
tartott mûvészek madarakkal és fákkal foglalkozó alkotásaiból.
Ezek közül most SZABÓ AJNA festõmûvész képeinek montá-
zsát, és GÁRDONYI BERNADETT gyapjúból készült megejtõ-
en szép madárkáit mutatjuk meg.

A mellékelt képeken a 250 éves kishantosi tölgyfa, az „örökbefo-
gadás” képei, valamint Szabó Ajna és Gárdonyi Bernadett mûvei
láthatók.
A mielõbbi viszontlátás reményében üdvözlettel

Ács Sándorné Éva, Kishantos
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Petõfi, a vándorszínész
5. rész

Egy hétig Debrecenben játszott, majd
megjárta Diószeget, Székelyhidat. Éhe-
sen, lesoványodva, nyomorúságosan ke-
rült vissza Debrecenbe, kölcsön kellett
kérnie, ha enni akart. Aztán megint neki-
vágott a falvaknak télvíz idején, mint ván-
dorszínész. Nem is bírta a szervezete, tí-
fuszba esett. Mikor felépült, vékony nyári
ruhában, gyalog ment vissza Debrecenbe.
Itt már olyan kétségbeesett állapotban
volt, hogy Pákh Albert enni adott neki és
lakni is meghívta magához. De õ nem akart
terhére lenni, egy Fogas Józsefné nevû
színházi jegyszedõnõnél bérelt lakást. Ri-
deg szobájában csak egy ágy meg egy szal-
maszék volt és a szokásos boglyakemence,
ahol rendszerint a verseit írta. A temetõbe
az út az õ utcáján vezetett; a halotti ének
behallatszott a szobájába, ekkor írta ezt a
szép verset:

Temetésre szól az ének,
Temetõbe kit kisérnek?
Akárki, már nem földi rab,
Nálam százszorta boldogabb.

Fellépett Debrecenben is ezidõtájt. De
nyugtalan természete egy idõre elvonta a
színészettõl Visszatért az irodalomhoz.
Pesten 1845-ben a Kerepesi út 23. sz. ház-
ban lakott Szentpétery Zsigmond, Egressy
Gábor és Béni, Szigeti József, Udvarhelyi
Miklós és Sándor és Fáncsy Lajos. A színé-
szek ugyanis Szentpéteryéknél kosztoltak.
(Szentpétery anyja kitûnõ fõzõnõ volt.)
Egy napon bejön Petõfi is és itt meglátta
Prielle Kornéliát, aki szintén itt étkezett. A
költõ–színész pillanat alatt megszerette a
nagy mûvésznõt. És odaszólt Egressyhez:
„Ki ez a kis leány?” – „Hát nem látod? A
kis Nelly” – volt a válasz. Mikor Petõfi el-
ment, Egressy azt kérdezte Prielletõl, hogy
tetszik Petõfi? Prielle azt felelte, hogy
sehogysem tetszik, mert nem öltözködik
úgy, mint mások.
Ekkor már szerelmes volt Petõfi, de nem a
kis Nellybe, hanem Szendrey Júliába. Már
kosarat is kapott az öreg Szendreytõl.
1846 õszén Feleky Miklós színigazgató
mûködött a „Nánássy Gábor”-féle szín-
házban. Egy ízben a „Két pisztoly” címû
népszínmû került színre, melyben Prielle
Kornélia Lenkét játszotta. Egy változás
közben egyszerre vagy 60 lelkes diák Petõ-
fit éljenzi. Mielõtt az új felvonást meg-
kezdték volna, Csöngei Dávid – aki kitûnõ
gitározó volt és Bájkertit játszotta – éppen
színpadra akart lépni, de Prielle odaszólt:
– Ne menjen, szent Dávidom, kiki a maga
módja szerint tisztelegjen a költõnek;
amazok éljeneznek, maga gitározzon, én
majd énekelek.
– Hogyan? – kérdi Csöngei.
– Látja, most jön az a jelenetünk, midõn
Lenkét felszólítják az éneklésre, tehát ne-
kem ezt fogják mondani: „Esedezzünk ba-
ronesse, énekeljen egy népdalt”.
– Értem.

– Azután „Fel, fel e vérzõ kebelrõl” dal he-
lyett reákezdjük, hogy: „A virágnak meg-
tiltani nem lehet”.
És úgy is történt! A kitûnõ ötlet leírhatat-
lan lelkesedést keltett. Petõfi boldog itta-
sultságában felrohant a színpadra, akiket
nem ismert, azoknak bemutatkozott és
mindnyájához így szólt: „Barátim, testvé-
rek vagyunk az Urban; köszönöm, hogy
olyan szívesen fogadtok, higyjétek el, hogy
ma mégis csak ti szereztétek nekem a leg-
édesebb örömet” Azután Priellehez for-
dulva így szólt: „Köszönöm kisasszony, kö-
szönöm még akkor is, ha azt kívánta tud-
tomra adni, hogy a virág már azóta csak-
ugyan kinyílt”.
– Ki is nyílt, be is zárult – volt a válasz.
Mire Petõfi ezt felelte:
– No lám, ilyenek a leányok, szeretik affek-
tálni, hogy a dér már fagy, pedig fogadom,
még az sem érinthette olyan óvatosan, ha-
mar elrejtõzött elõle…
A következõ napon Debrecenben az a hír
találta, hogy Szendrey Julia máshoz akar
férjhez menni. Petõfi dacos lelke felindu-
lásában hirtelen tettre határozta el magát:
megkérte a próbán Prielle kezét. Egy este
a „Lara hét fia” címû darabban Prielle
menyasszonyszerepet játszott; Petõfi újra
feljött a színpadra és azt mondta, hogy íme
már kész is van a menyasszony! A harma-
dik felvonás után rohant Tóth Mihály nevû
paphoz, arra kérve, hogy eskesse õket
össze azonnal. A református lelkész azon-
ban diszpenzáció nélkül nem volt hajlandó
õket azonnal összeadni. Másnap a katho-
likus papnál is járt, mert vallásváltoztatás-
ra is készen volt, de itt is eredménytelen
volt a buzgólkodása…
Erre az érdekes viszony abbamaradt.
Ugyanezen idõ tájban történt, hogy Fe-
lekyt felkereste s azt mondta: „Te, én hol-
nap szavalni akarok!” És Felekynek meg
kellett ígérnie, hogy másnapra kiteszi a
színlapra e két szót: Petõfi szaval. Csak-
hogy ez nem volt könnyû dolog, mivel ha-
talmas úr volt a cenzor! Tehát elõbb a cen-
zor beleegyezését is ki kellett kérni. Az en-
gedélyt maga Petõfi akarta megszerezni.

Elmegy tehát a cenzorhoz és se szó, se be-
széd, ezzel áll elébe:
– Uraságod a cenzor?
A cenzor mérges lesz a szokatlan hang hal-
latára.
– Igenis – mondja. – Kihez van szerencsém.
– Szerencséje van Petõfi Sándorhoz, ki a
mai elõadáson szavalni akar – volt a válasz.
– És mit akar szavalni uraságod, ha kérde-
nem szabad?
– Kérdeni szabad, de nem mondom meg! –
jelenti ki kereken a költõ.
Erre még ingerültebb lett a cenzor és így ri-
vallt fel:
– Nem mondja meg? Akkor nem szaval-
hat!
Erre Petõfi faképnél hagyta az üresfejû
cenzort…
Este természetesen zsúfolásig megtelt a
színház. Tombolt a közönség és elõhívják
Petõfit. Az ifjú költõ a tapsot megköszönve
jelenti, hogy nem szavalhat, mert (és itt a
cenzorra mutatott) a cenzor nem engedi
meg. „De eljön még ezen uraknak is a nap-
ja!” – fejezte be beszédét Petõfi. Erre zajos
tüntetés következett. Elõadás után pedig
vidám lakoma. A cenzor pedig hosszú or-
ral távozott a színházból.
Egressy Gábor protekciója révén jutott
hozzá, hogy álma teljesült és 1844. október
12-én végre fellépett a Nemzeti Színház-
ban, a „Szökött katoná”-ban, Gémesy sze-
repében, de sajnos, sikertelenül.
Egressy Gábor így nyilatkozik Petõfi e ku-
darcáról: „Sándor elejétõl végig bátran,
kedélyesen játszott, és ügyesen is mozgott,
csupán hangja volt egy kissé fakó a sok do-
hányzástól. Hanem a végjelenetben ezt
kell mondania az illetõkre mutatva: „Ez itt
a võlegény, ez pedig a menyasszony” – és
Sándor e szavakat mondván, szórakozás-
ból a leányt mutatta be võlegényül, a fiút
pedig menyasszonyul, mire a karzatról egy
kis nevetés hallatszott. Sándor ez esetet a
sors intésének vette, s a színészi pályáról
csakugyan végkép lemondott”
Lemondott tehát a pályáról, de hû maradt
barátjához, Egressyhez, kit 1847 tavaszán
Székesfehérvárra vendégszereplésére el-
kísért; majd „III. Richard”-járól magaszta-
ló kritikát írt. De írt hozzá gyönyörû verset
is „Lear király” elõadása hatása alatt,
melyben Egressy elragadta õt mûvészeté-
vel.
Az álmodott nagy sikert mégis megkapta a
színpadon, az ország elsõ színpadán: 1848.
március 15-én. Egressy Gábor elszavalta a
Nemzeti Színházban lelkes közönség áhí-
tatos figyelése mellett szívébõl írt „Nemze-
ti dal”-át, a Talpra magvar!-t Az orkánsze-
rû taps, a nemzet örömujjongása, a diadal
boldogító perce karpótlást nyújtott azért a
tengernyi szenvedésért, amibõl mint ván-
dorszínésznek oly sokszor kellett kivennie
a részét.
Forrás: Színházi Élet 1922/52. szám – Ar-
canum.hu

VÉGE

EGRESSY GÁBOR
a híres tragikus, Petõfi legjobb barátja
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A JÁRVÁNY MIATT TOVÁBB EGYSZERÛSÍTI
A KORMÁNY A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI ÜGYINTÉZÉST

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként újabb kormányzati intézke-
dés segíti az állampolgárok egészségének védelmét és a vállalkozások mû-
ködését. A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhetõ lesz a
legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány az ügyintézõk és ügyfe-
lek találkozásainak számát, valamint a vállalkozások adminisztrációs terheit.
A bürokráciacsökkentõ intézkedésnek köszönhetõen akár a bejelentéstõl
számított kilencedik naptól szabadon elkezdhetõ lesz a kívánt tevékenység.
Új rendeletet alkotott a kormány a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezett-
ségrõl és az ellenõrzött bejelentésrõl. A változtatás lényege, hogy az enge-
délyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus
úton – ügyfélkapu, online ûrlap segítségével vagy email útján – történõ beje-
lentést követõen gyakorolhatók lesznek. Így sok más ügy mellett például az
üzletek mûködésének engedélyezése, vagy egy építmény használatba véte-
lének engedélyezése is lényegesen egyszerûbbé és gyorsabbá válhat a ren-
deletnek köszönhetõen.
Amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység vég-
zését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben,
ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidõ 12 napra
módosul. Az egyszerûsített ügyintézés csak az eljárást egyszerûsíti, a beje-
lentésben szereplõ tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott
feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.
A hivatalok többek között akkor tilthatják meg a tevékenység végzését, ha az
az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okoz-
hat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerû joggyakorláshoz

vezethet. A határidõn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az ed-
digi szabályok szerint – teljes körûen lefolytatja az engedélyezési eljárást. Az
újfajta, úgynevezett ellenõrzött bejelentés nemcsak kisebb adminisztrációs
terhet ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igaz-
gatási szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni, amennyi-
ben nem szükséges az engedélyezési eljárás.
A rendelet nem terjed ki azokra az ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy
uniós szabályozás alapján mindenképpen szükséges az engedélyezési eljá-
rás, így például a tûzfegyver megszerzéséhez és tartásához ezentúl is szüksé-
ges az eljárás lefolytatása. A rendelet továbbá nem vonatkozik a hatósági bi-
zonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggõ ügyekre, vala-
mint azokra sem, amelyek során a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen
pénzbeli vagy természetbeni juttatás megállapítását. A rendelet további ügy-
csoportokat is felsorol, amelyek esetén továbbra is szükséges az engedélye-
zés, ilyenek többek között a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, a jármû
mûszaki vizsga, a honosítás és az eredetvizsgálat vagy a bányászattal, ve-
szélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek.
Évente 3-4000 különbözõ eljárásfajtában közel 25 millió engedélyezési eljá-
rást folytatnak le a kormányhivatalok és más közigazgatási szervek. A mos-
tani rendelet illeszkedik a már korábban meghozott, bürokráciacsökkentést
célzó intézkedések körébe, amelyek által a kormány több lépésben csökken-
tette az eljárások számát, eltörölte, vagy mérsékelte az illetékeket, és rövidí-
tette az ügyintézési határidõket.

Miniszterelnökség

eSZJA: SOKAN NEM
HAGYJÁK AZ UTOLSÓ

PILLANATRA
Már csaknem 2,8 milliószor léptek be a NAV
eSZJA felületére az ügyfelek, hogy megnézzék az
szja-bevallási tervezetüket. A NAV által készített,
személyre szabott dokumentum pillanatok alatt el-
érhetõ a hivatal weboldaláról is KAÜ-azonosítás
(ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, vagy telefo-
nos azonosítás) után. A legtöbbeknek nincs dol-
guk a tervezettel, mert a NAV minden jövedelmi
adatot megkapott a munkáltatóktól.
A bevallási határidõ elõtt bõ egy héttel már csak-
nem 2,8 milliószor látogatták meg az ügyfelek az
eSZJA felületet, hogy megnézzék bevallási terve-
zetüket. Közülük 700 ezren változtatás nélkül, több
mint 286 ezren némi módosítással jóvá is hagyták
a dokumentumot. Ezen felül több mint 530 ezren
mostanában kapták kézhez a tervezetet postán,
amit csak azoknak kell korrigálni, akik abban elté-
rést találnak saját nyilvántartásukhoz képest.
A több mint ötmillió adózó közül azoknak kell min-
denképpen kiegészíteniük az szja-bevallási terve-
zetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amirõl
a NAV-nál nincs adat. Ilyen az õstermelõi jövede-
lem – hiszen az õstermelõknek nem válik automa-
tikusan bevallássá a tervezete –, vagy például a la-
káskiadásból, a lakás eladásából származó jöve-
delem. Ugyancsak ki kell egészíteniük a tervezetü-
ket az áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyek-
nek és az egyéni vállalkozóknak, mert náluk sem
mûködik az automatizmus.
A bevallási határidõ 2020. május 20-a, addig még
bárkinek lehetõsége van arra, hogy az elektroni-
kus megoldás helyett akár papíralapon küldje be
bevallását, és rendelkezzen adója 1+1 %-áról.
Ha bárkinek kérdése lenne a tervezetekkel kap-
csolatban, általános tájékoztatás elõzetes regiszt-
ráció nélkül is kérhetõ a NAV Infóvonalán, az in-
gyenesen hívható 1819-es telefonszámon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

MEGKÖNNYÍTI A VÉNYKÖTELES
ÁLLATGYÓGYSZEREK KIVÁLTÁSÁT A NÉBIH

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szak-
emberei folyamatos támogató ellenõrzéseket tartanak az állatgyógyászati készítmények kis-
kereskedõinél. A vizsgálatok elsõdleges célja a szektor koronavírus-járvány okozta nehézsé-
geinek feltérképezése, majd azokra a hatósági támogatási lehetõségek kidolgozása. Az ellen-
õrzéssorozat eddigi tapasztalatait figyelembe véve a Nébih engedélyezi a vények elektroni-
kus bemutatását a vényköteles állatgyógyászati készítmények kiváltásához. Az intézkedés a
járványhelyzet megszûnéséig tart, azonban fontos, hogy nem vonatkozik az antibiotikumokra
és a kábítószerként kezelendõ állatgyógyászati készítményekre.
Április eleje óta folyamatosan ellenõrzik az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgal-
mazását a Nébih szakemberei. A jelenleg is tartó ellenõrzések elsõsorban támogató jellegûek: a
szakemberek felmérik, hogy a hatóság a járványügyi veszélyhelyzet alatt milyen intézkedésekkel
tudja segíteni a vállalkozókat. A Nébih egyúttal figyelemmel kíséri azt is, nem alakul-e ki állatgyógy-
szerhiány az országban.
Az ellenõrzések során a szakemberek felhívják a vállalkozók figyelmét az esetleges kisebb hibákra.
Fontos azonban, hogy vényköteles készítményt még jelen helyzetben is tilos vény nélkül kiadni. En-
nek megsértésre súlyos, bírsággal járó szabályszegésnek számít. Az állatok gyógyszerellátásának
könnyebb biztosítása érdekében a Nébih engedélyezi, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt az állat-
orvosok – olyan esetben, amely megítélésük szerint nem igényli az állat és gazdája megjelenését a
rendelõben – a vényeket elektronikus úton küldjék meg az állattartóknak. A patikában a készítmény
kiváltáshoz elegendõ, ha a gazda az e-mailben, vagy más elektronikus módon kapott vényt mutatja
be. A vényt a patika elektronikusan, vagy papíralapon – az érvényes elõírásoknak megfelelõen – öt
évig kell, hogy megõrizze.
Az intézkedés a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megszûnéséig tart. Fontos azonban,
hogy a kábítószerként kezelendõ állatgyógyászati készítményekre és az antibiotikumokra nem vo-
natkozik. Utóbbi készítménycsoport szabályos felhasználása kiemelten fontos az antibiotikum-re-
zisztencia jelentette veszély miatt, amelyrõl számos hasznos információ olvasható a Nébih Meddig
hat? kampányának oldalán, a https://meddighat.hu/ honlapon.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Tisztelt Támogatónk!
A hajdani diákjaink által létrehozott „VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA
MÁTERÉRT” alapítvány célja a tehetséges diákok tanulmányainak segítése, a ki-
emelkedõ teljesítmények jutalmazása.
Kérem Önt, tiszteljen meg bennünket adója 1 százalékának felajánlásával!

Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07
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LEGYÉL TÛZOLTÓ!
A sporttal, vagyis a fizikai szintfelmérõvel indul a felvételi a székesfehérvári hivatásos tûzoltóságon. A parancsnokság a szeptember-
ben induló beosztott tûzoltói képzésre várja a jelentkezõket.

Hivatásos tûzoltónak jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, büntetlen elõéletû, magyar állampolgársággal, érettségivel, vagy középfokú
állami szakiskolai végzettséggel rendelkezik. A tûzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt havi nettó 150.000 forint tá-
mogatást, egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosít a katasztrófa-
védelem a képzésben résztvevõknek.

A felvételi elsõ lépése a fizikai szintfelmérõ, amelynek során kétezer méteres síkfutásban, fekvõtámaszban, hajlított karú függés-
ben, fekvenyomásban, 4x10 m-es ingafutásban, helybõl távolugrásban és hanyattfekvésbõl történõ felülésben kell bizonyítaniuk a
jelentkezõknek. A székesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancsnokságon május 27-én lesz a következõ fizikai szintfelmérõ.

A felvétel menetérõl részletesen a https://fejer.katasztrofavedelem.hu oldalon olvashatnak.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

FOLYTATÁS AZ ELÕZÕ SZÁMBÓL
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FOLYTATÁS A KÖVETKEZÕ SZÁMBAN.
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Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében – munkatársaink, valamint
saját és hozzátartozói egészségének védelmében is – 2020. március 16-tól kezdõdõen a lakossági vízmérõk
leolvasását bizonytalan ideig szüneteltetjük.

Kérjük, szíveskedjenek az e havi leolvasási ütemezéshez köthetõ vízmérõiket leolvasni, és a mérõállást bejelenteni
elektronikus ügyfélszolgálatunkon keresztül, vagy ügyfélszolgálataink alább felsorolt elérhetõségein 2020. május
25-ig.

Kérjük, csak olyan felhasználási hellyel kapcsolatosan jelentsen be vízmérõállást, mely az alábbi felsorolásokban ta-
lálható, amennyiben a leolvasási ütemezéstõl eltérõ, nem aktuális ciklikus idejû elszámolást igényel, ennek díja 1.575
Ft+27% áfa, azaz 2.000 Ft/alkalom.

Szabadbattyáni ügyfélszolgálatunknak a fejerviz_khegy@fejerviz.hu címre vagy a 80/200-344 és a 22/363-088
telefonszámokon Csõsz, Kisláng, Mátyásdomb, Tác településeket érintõen.

Sárbogárdi ügyfélszolgálatunknak a fejerviz_sbg@fejerviz.hu címre vagy a 80/919-004 és a 25/460-101 telefon-
számokon Cece, Igar, Káloz, Lajoskomárom, Nagylók, Perkáta településeket érintõen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a mérõállás bejelentése május 20-ig nem történik meg, ennek
elmaradása esetén vízdíjszámlánkban a számlázott mennyiséget a megelõzõ egy év átlagfogyasztása
alapján állapítjuk meg.

Kérjük felhasználóink megértését és segítségét!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csekkes közüzemi számlák kiegyenlítésére a postai sorban állás helyett több le-
hetõségük is van:

– csekkbefizetõ-automaták segítségével, Székesfehérváron két helyen is, a Köfém lakótelepen, és az Auchan
áruháznál (Holland fasor 2.), további automaták listáját a Magyar Posta oldalán a www.pos-
ta.hu/be_es_kifizetes/csekkbefizetes oldalon találja meg

– netbankos sárga és fehér csekk befizetése funkcióval, kérjük a vízdíjszámláinkon feltüntetett bankszámlaszá-
mok valamelyikére szíveskedjen átutalni a vízdíjszámla összegét

– ICsekk mobil alkalmazással, mely letölthetõ a www.icsekk.hu/ oldalról

– Simple Pay alkalmazással, mely letölthetõ a https://simple.hu/simpleapp/ oldalról

– OTP Smartbank alkalmazással, mely letölthetõ a www.otpbank.hu/portal/hu/Appok/SmartBank oldalról

– elektronikus számlaszolgáltatásunkkal, melynek regisztrációs felületét ide kattintva éri el, kérjük további rész-
letekért érdeklõdjön ügyfélszolgálatainkon

– netbankján keresztül megkötött csoportos beszedési megbízással

– banki utalással, ekkor kérjük, hogy a csekken található számlasorszám elsõ tizenkét számjegyére hivatkozva,
a vízdíjszámlánkon feltüntetett bankszámlaszámok valamelyikére szíveskedjen átutalni a számla összegét

– Fizetési Pontokon keresztül, ahol ezzel a matricával találkozik:

Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig. 06 20 437 4869

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

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

Tápkockás és szálas ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK,
DINNYE stb. PALÁNTÁK eladók
Tósokiéknál Nagyhörcsökön.

Árusítás május 15-étõl minden nap 14 órától.
Érdeklõdni: 06 30 4640 345

Eladó CSALÁDI HÁZ Sárbogárdon (tanya),
külterületi ingatlan 1 hektár szántófölddel,
gazdálkodásra alkalmas. 06 20 478 2050

A koronavírus okozta vészhelyzetben a víziközmû-hálózat fokozottan kiemelt jelentõségû infrastruktúrának minõsül, a közegészségügyben kulcs-
szerepet tölt be, folyamatos rendelkezésre állása a személyi higiénia fenntartásának alapvetõ feltétele.

A jelenlegi veszélyhelyzetben mindannyian használunk a lakás elhagyásakor maszkokat, eldobható kesztyûket.

Napi munkánk során egyre nagyobb gondot okoz, hogy a használt maszkokat, gumikesztyûket, de használt pelenkát, vagy a nedves törlõkendõket
sokan dobják a wc-be, mely nemcsak a szennyvízhálózaton, hanem saját belsõ rendszerükben is dugulást okozhat. Sok bosszúságtól, és - egy
esetleges belsõ dugulás esetén - jelentõs költségtõl kímélhetik meg magukat felhasználóink, ha ezeket használat után inkább a kommunális hulla-
dékgyûjtõkben helyezik el. Duguláselhárításkor a mosóautónk költsége 19050 Ft, továbbá 532 Ft/km kiszállási költséget is meg kell téríteni. Külsõ
vállalkozó igénybevétele esetén a javítás díja a 30.000 Ft-ot is meghaladhatja. Természetesen a kommunális hulladék gyûjtésénél és elszállításra
történõ elhelyezésénél is odafigyelést igényel, hogy ezeket a használt eszközöket a fertõzésveszély elkerülése érdekében megfelelõen gyûjtsék,
és helyezzék ki, a szemeteskollégák ajánlásának megfelelõen.

Ezúton kérjük felhasználóinkat, hogy szíveskedjenek betartani az alábbi fontos lépéseket a mosdó-, illetve csatornahasználat során:

Tilos a szennyvízcsatornába nedves törlõkendõt, pelenkát, egészségügyi betétet, tampont, egyszer használatos szájmaszkot, gumi-
kesztyût, oldószereket, ruhákat, konyhai maradékot, gyógyszereket és gyógyszeripari készítményeket, benzint, vegyi anyagot, rob-
banásveszélyes folyadékot, valamint építési törmeléket, macskaalmot juttatni!

Egy nagyobb dugulás nemcsak plusz munkát jelent a szennyvizeshálózatokon dolgozó munkatársainknak, de rosszabb esetben a háztartásokban
is megjelenhet a probléma, és belsõ rendszerükben is dugulást okozhat! Ezért is fontos, hogy betartsák ezeket az alapvetõ szabályokat.

A csatornahálózat és saját életterük védelme érdekében fontos, hogy mindenki környezettudatosan és környezetünk megóvását szem elõtt tartva
kezelje a csatornába nem való hulladékokat. Tudatos odafigyeléssel nemcsak a helyi dugulásokat lehet megelõzni, de a csatornahálózat állapotá-
ért, a szennyvíztisztító telepek megfelelõ mûködéséért is sokat lehet tenni, és erre a jelenlegi helyzetben kiemelten szükség van!

Ha mégis dugulást észlelnek szennyvízhálózatukon, kérjük, keressék ügyfélszolgálatainkat:

Sárbogárdon és térségében 80/919-004-es,
Szabadbattyánban és körzetében 80/200-344-es telefonszámon.

Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
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Frontok követik egymást,
pénteken zivatarok jöhetnek

Csütörtökön a napos–felhõs idõszakok mellett fõként az ország déli felében
alakulhat ki gyenge esõ, zápor, éjjel viszont észak felé vonul a csapadéksáv,
nagyobb területen eleredhet az esõ. Erõs, viharos lesz a nyugatias szél. 19
és 29 fok között alakul a hõmérséklet, délkeleten lehet a melegebb, észak-
nyugaton hûvösebb idõ.
Pénteken napos és felhõs idõszakok váltakoznak majd. Csapadék a nap el-
sõ felében északon várható, majd délutántól egyre több helyen záporok, zi-
vatarok alakulnak. 18-30 fokos maximumokra számíthatunk, délen lesz
melegebb. Este hidegfront érkezik, a Dunántúlon feltámad a szél.
Hétvégén sok lesz a felhõ, de számottevõ csapadék nem várható. Szomba-
ton reggel még naposabb, de szeles lehet az idõ, majd csillapodik a légmoz-
gás, 17-23 fokig emelkedik a hõmérséklet. Vasárnap 21-26 fokot mérhe-
tünk.
Forrás: idokep.hu


