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Koronavírusos volt a 101 évesen elhunyt
Bálint gazda
Nyugat.hu - 2020-06-29 09:39:45
Június 21-én járta be a sajtót a hír, hogy 101 éves korában elhunyt az ország kertésze, Bálint gazda.
Halála körülményeiről nem sok információ látott napvilágot, mindössze annyi, hogy Siófokon
tartózkodott rosszullét miatt kórházba szállították és állítólag tüdőgyulladása volt.
Most viszont a Blikk úgy értesült az özvegy egy családtagjától, hogy koronavírus-fertőzött volt Bálint
gazda. Elmondta, hogy négy napig kezelték a siófoki kórházban, az utolsó előtti napon tesztelték, de
negatív lett az eredmény. Ezután egy főváros-közeli intézménybe szállították, ahol néhány nap
elteltével újra elvégezték rajta a tesztet, amely ismét negatív lett. Viszont mivel kétoldali
tüdőgyulladása volt, újra tesztelték, ez pedig már pozitív lett.
Mire azonban meglett az eredmény, Bálint gazda már meghalt, ez pedig azt jelenti, hogy nagy
valószínűséggel néhány nappal korábban fertőződött meg. Ezt pedig egyáltalán nem érti a család,
ugyanis Bálint gazda a kezdetektől fogva önkéntes karanténban volt. Mint márciusban mondta a
Blikknek, az utcára sem engedték ki szerettei, csak telefonon tarthatta a kapcsolatot családtagjaival,
akik bevásároltak nekik és a kerítésre akasztották a szatyrokat. Nehezen bírta a bezártságot, de
tudta, hogy muszáj.

fotó: Facebook/Bálint gazda kertje

Ami pedig érdekesség a történetben, hogy a kormány múlt hét kedden közölt koronavírus-adatai
között szerepelt, hogy elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg férfi, aki már az 573. áldozata a
vírusnak hazánkban. A friss adatok pedig nem is biztos, hogy annyira frissek, hiszen van átfutási
idejük, így nem kizárt, hogy Bálint gazda ez a beteg. Otthonának bejárati ajtajára már ki is került a
karantént jelző piros matrica, hiszen felesége, aki végig mellette volt a kórházban, most hatósági
karantén alá került.
„Szegény gyászoló felesége karanténban van, a gyerekei sem lehetnek mellette a nehéz
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pillanatokban. Összetört, nem képes semmit mondani. Egyelőre egészséges, rajta is elvégezték a
tesztet, ami negatív lett. Egy hete vasárnap halt meg Gyuri bácsi, a feleségével pedig csak másnap
közölték: az elhunyt a kistarcsai kórházban elvégzett utolsó koronavírus-teszteredménye pozitív lett,
ő pedig karanténköteles emiatt” – mondta a hozzátartozó a Blikknek.
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