XIX. évfolyam 1. szám

T

avasz van… ismét! Irigylésre méltó,
ahogy a természet lomhán megrázva,
szép lassan üde zöldbe borítja fakó
köntösét. Lassan, senki és semmi által
nem siettetve, nem ámítva csillogó hol-mi
hol
kacatokkal. Csak a saját lomha tempójában,
ahogy sok ezer évig maga az ember is élt
egykoron. Amikor még nem a minél nagyobb
harácsolás számított, hanem a természettel való
szerves együttélés, a család szentsége, melyben
mindenkinek kijelölt helye és kijelölt ideje
volt!
És mára mi jutott nekünk?? Rohanni… egyre
csak rohanni!
nni! És vele együtt az idő is rohan…
és erre mindig akkor eszmélünk rá, mikor egyegy
egy nem mindennapi esemény kizökkent
mindennapi
rutinunkból!
Rohanunk
egyfolytában, mintha csak nem lenne holnap…
mintha minden egy lapra lenne feltéve;
rohanunk; mindeközben egyre táguló világunk
egyre jobban és jobban zsugorodik!
Olyannyira zsugorodik, hogy már egy apró
képernyőbe
be is belefér minden, az egész emberi
élet! Coelho-t idézve: "Nézem
Nézem az embereket,
akik jönnek és mennek, és mindannyian nagyon
belemerülnek a saját kis
is világukba, amely
olyan apró, hogy belefér egy mobiltelefon
képernyőjébe - nem csoda, hogy nem tudják
levenni róla a szemüket és a fülüket."
fülüket.

2017. március
Igen… összezsugorodott a világ; és
mindeközben a saját életünk is! Pár óra alatt
juthatunk el a Föld egyik pontjából a másikba,
mely utak több hónapot, vagy akár évet is
elvettek
őseink
seink
életébő
életéből.
Információk
milliárdjai áramlanak virtuálisan egy kis
plexiüvegen
keresztül
mindössze
két
gombnyomásra! És igen… nem csak a világ
zsugorodik, hanem vele együtt az emberi elme
is! Elménknek és gondolkodásunknak egyre
inkább az okostelefonok és okostévék
képernyőii adnak keretet. Reklámok tömkelege
sulykolja belénk, hogy ezt meg azt vegyük
meg – amire egyébként nincs is szükségünk –
népbutító műsorok
sorok és sorozatok sz
szívják el a
hasznos időtt a valódi m
művelődéstől;
mindeközben egyre szűkül
szű
gondolkodási
képességünk! Igen szűkül,
szű
hiszen a
gondolkodás is olyan mint a tanulás; ha az
ember nem gyakorolja, egy idő
id után elfelejti.
Mai világunkban luxus gondolkodni, hiszen
mindent
nt készen kapunk… egy palackba zárt E
számtól hemzsegőő konzerv élet… ez jut a mai
embernek! És csak ez!!!
Igen! Irigylésre méltó a természet! Hiszen Ő
még őrzi
rzi azt a nagy kincset; amit mi emberek
mára már elfeledtünk, és valószínű
valószín soha többé
nem fogjuk már azt újra visszakapni…
Kovács Krisztián

Tavasz van, tavasz van, itt a jó idő,
idő
jöhet a napsütés jöhet az eső.
Traktorok zúgását hallani reggeltől
reggeltő estig
A munkások is az új házakat
ázakat festik.

A búza is el van vetve, a krumplit is elültettük,
a kukorica készül a fényre, a málnát is megmetszettük.
Szedünk bodzavirágot, készül a bodzaszörp,
a természet ezernyi pompát ölt.

Csírázik a borsó, virágzik a meggyfa,
metsszük meg a szőlőt,
t, a nagy munka megy ma!
Jönnek a madarak, elfoglalják helyüket,
a családalapításon törik a fejüket.

A munkák végeztével nyugodtak az emberek,
jöhet az eső és a lassú szelek.
Nyáron majd élvezzük munkánk gyümölcsét,
aztán majd ősszel
sszel a gyümölcsök nedűjét.
ned
Lelovics Tamás
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A Képviselő-testület ülésein történt
2017. évben az első képviselő-testületi ülésre január 26-án került sor. Törvényi kötelezettsége az
önkormányzatnak az egészségügyi alapellátások biztosítása. Ennek kapcsán került sor az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.
Ebben az évben a szociális feladatokra biztosított feladat alapú támogatás lehetőséget adott a képviselőtestület részére, hogy további kedvezményeket biztosítson egyrészt a szociális étkezők, másrészt
gyermekétkeztetésben résztvevő óvodás és általános iskolai tanulók részére.
A szociális étkezők személyi térítési díjából adagonként 75 Ft kedvezmény adott a testület, a
gyermekétkeztetés pedig teljesen ingyenes lett a szülők számára.
Nógrád Megyei Kormányhivatal megküldte 2017/2018. tanévre vonatkozóan az általános iskolai körzetek
kijelöléséről szóló tájékoztatót, melyet a képviselő-testület megtárgyalt, és Ludányhalászi község
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokkal egyetértett.
Pályázat benyújtásáról is döntött a képviselő-testület a „Külterületek helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése – kiírt pályázatra. Az igényelt támogatás összege 20.000.000 Ft, melyhez 1.000.000 önerő
szükséges. Az önerő felét Ludányhalászi a másik felét Nógrádszakál önkormányzata vállalta. A pályázat
keretében Ludányhalászi Önkormányzata traktort, talajkiegyenlítő munkagépet és mélyásó kotrót,
Nógrádszakál Önkormányzata ágaprító gépet szeretne vásárolni.
Február 15-i ülésén fogadta el a képviselő-testület a közös hivatal, valamint az önkormányzat 2017. évi
költségvetését. Döntött az óvodai beiratkozás időpontjáról, valamint a nyári zárva tartás idejéről. Az
óvodába 2017. május 2-án és 3-án 8-16 óráig írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét.
A 2017/2018. nevelési évben a nyári zárva tartási időt – figyelembe véve a pályázati támogatással
megvalósuló konyha felújítási, korszerűsítési munkáinak időigényét - 2017. június 26 – augusztus 25-ig
határozta meg a képviselő-testület.
Jóváhagyta a testület a polgármester idei évi szabadságolási tervét. A polgármester tájékoztatást adott a
2017. évi tervezett kulturális rendezvényekről.

Rövid sarok
- Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy változás történt a falugazdászi feladatok ellátásában.
Falugazdász: Tóth Máté, telefonszáma: 06-30/417-7239
Fogadónapot minden kedd 08:30-09:30 óra között tart a polgármesteri hivatal épületében.
- Mint arról korábban már hírt adtunk, az Ipoly két oldalán elhelyezkedő 25 település önkormányzata
döntött arról, hogy együttműködik a területén élő közel 20.000 lakos érekében a gazdasági és társadalmi
összetartozás megerősítése céljából, határon átnyúló területfejlesztések megvalósítása érdekében. Hosszú
ideig tartó eljárás után a Külgazdasági és Külügymisztérium 2017. január 24-én nyilvántartásba vette az
Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást, melynek székhelye Ludányhalásziban van,
és igazgatója a településünk mindenkori polgármestere.
- Sikeres pályázat után hamarosan megkezdődik a két ravatalozó felújítása. A Horkai temetőben lévő
ravatalozónál 2017. április 1-től május 30-ig tartanak a munkálatok. Ebben az időszakban értelemszerűen
csak a Halászi ravatalozóban lesz lehetőség az elhunytak ravatalozására. A Halászi ravatalozó felújítása
június 1-jén kezdődik, és július 31-én fejeződik be, ezen időszak alatt a már felújított Horkai ravatalozó
lesz csak használható. Az önkormányzatunk előre elnézést kér az esetleges plusz kellemetlenségekért és
terhekért! Megértésüket előre is köszönjük!
- Az óvoda konyhájának felújítására is pályázatot nyert önkormányzatunk. A munkát június hóban kezdik
meg, a befejezési határidő augusztus vége. A felújítási időszak alatt az étkezést igénybevevők részére az
önkormányzat továbbra is megfelelő ellátást biztosít.
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Óvodai hírek
Február 9-én
én került sor a gyerekek farsangi báljára, ahol a kicsik
ötletes és színes jelmezekkel tették igazán farsangivá a hangulatot.
Ellátogatott óvodánkba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két
munkatársa, gyümölccsel ajándékozták meg a gyerekeket, s egy
játékos délelőttöt töltöttünk együtt.
Február végén az elmúlt évekhez hasonlóan a nagycsoportosaink
közös testnevelés
órán vettek részt
az
1.
osztályosokkal az
általános
iskolában.
A
Ludányi
Pékségbe látogattak az ovisaink, ahol betekintést nyertek a kenyérsütés
mesterségébe. Tavaszváró zenés, táncos műsorral
m
érkeztek előadók
óvodánkba, élmény gazdag délelőttöt
őttöt varázsoltak a gyerekek számára. A
helyi hagyományokat öregbítve vettünk részt óvodásainkkal a március 15ei ünnepélyen. Az óvoda konyháján január 1-jétől
1
az élelmezésvezetői
feladatokat Varga Béláné látja el. A leendő óvodások beíratására május 23-án lesz lehetőségük a szülőknek.

Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető
Iskolai hírek
Iskolánk élete továbbra is változatos képet mutat. A tanulás mellett
jut idő a szórakozásra és a versenyzésre is.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Ráday Gedeon Általános Iskola
csapata a Nógrádikum vetélkedőn
őn az előkelő
elő
3. helyet szerezte meg
az általános iskolák között (11 csapat volt), és ezzel lehetőséget
lehet
kapott arra, hogy a Nógrád Megyei Közgyűlés
Közgy
által szervezett
Hungarikum vetélkedőre
re továbbjusson, ahol nagyon ügyesen
szerepeltek. Köszönjük a felkészítést Nagy Viviennek és Farkasné
Tapodó Editnek.
A Diósjenőii Szentgyörgyi István Általános Iskola által szervezett
rajz, mesemondó és népdaléneklőő versenyen is szép eredmények
születtek. Varga Regina (2. o.) a rajzversenyen 3. helyezett lett,
Gazsi Martin (2.o.) a meséjével szintén 3. helyet ért
ér el. Barinyák
Bence (5.o.) énekével bronzminősítést,
ősítést, Oláh Nikolasz (3. o.)
csilingelő hangjával ezüstminősítést
ősítést érdemelt ki. Felkészít
Felkészítő tanáraik
Lucza Márta és Nagy Anikó. Nagyon jó érzés volt átélni a siker pillanatait!
Arany János születésének 200. évfordulójára
ordulójára rendezett Verselő
Versel
rendezvényünkön Nagy Csenge, Kereszti Zsanett, Baranyi Kevin és
Görcsi Virág továbbjutott a Nőtincsen
őtincsen megrendezésre kerülő
kerül Arany
János versmondó versenyre.
Iskolai programjaink közül a Farsangot emelném ki, amely egy jó
hangulatú
tú rendezvény volt, és nagyon örültünk annak, hogy
ho sok
szülő és a Polgármester úrr is eljött hozzánk. A program az
énekkarosaink meglepetés fellépésével kezdődött,
kezd
majd Bencsik
Tomy és iskolánk tanulója, Görcsi Virág mulattatta a kicsiket és
nagyokat. Ezutánn következtek az egyéni jelmezesek, majd az iskolai
osztályok produkciói. Kiemelném az „Évismétlők”
„Évismétl
osztályát, akik
már évek óta koptatják az iskola padlójátpadlóját a kollégáimat, akik nem
maradtak ki a mókázásból. Aki velünk tartott, remélem, igazán jól
érezte magát.
Szeretnénk, ha a gyerekeknek maradandó szép emlékeik lennének általános iskolás éveikről.
éveikről. Ennek érdekében igyekszünk
minden tőlünk telhetőtt megtenni. Remélem, a szülők
szül és a gyerekek is érzik ezt.
Kormány Zsoltné
intézményvezető
32/456-008
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Tájékoztatás
A VGÜ Nonprofit Kft. örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy 2017. februárjától elérhetővé teszi az
elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtését.
A hulladék gyűjtéséhez a speciálisan erre a célra gyártott zsákokat díjmentesen biztosítják a lakosság számára. A
zsákokat az önkormányzat dolgozói juttatták el első alkalommal a háztartásoknak, ezt követően a VGÜ
munkatársai a zsákokat az ürítés során pótolják (a kihelyezett zsákok helyett újat hagynak a postaládában).
F O N T O S ! Első alkalommal m ű a n y a g valamint p a p í r hulladékok gyűjtésére osztottak zsákot és
kérték, hogy csak ilyen típusú hulladékot helyezzenek el benne, annak ellenére, hogy nem ez a felirat
olvasható a zsákon. Sajnos a VGÜ Kft. egy félreértésből adódóan rossz felirattal gyártatta le a zsákokat, amiért
elnézést kértek és a legyártott zsákok mennyiségének elfogyása után az új zsákokon már a javított felirat lesz.
2017. április 1-jét követően biztosítani fogják a zöld hulladékok házhoz menő gyűjtését is, melynek időpontjairól
a honlapjukon (www.vgu.hu) fognak a közeljövőben tájékoztatást nyújtani.
Ürítési napok a következők:
2017.03.07

2017.04.04

2017.05.02

2017.05.30

2017.06.27

2017.07.25

2017.08.22

2017.09.19

2017.10.17

2017.11.14

2017.12.12

Határvadász toborzás
A Készenléti Rendőrség 2017. április 10-én 1000 órára, a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe várja a
rendőri szakma iránt érdeklődő érettségizett 18 és 55 életév közötti hölgyeket és férfiakat.

Kérjük településünk lakosságát, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák a helyi alapítványokat! Köszönjük!
A Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért
alapítvány – Adószám: 18642414-1-12
Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány – Adószám: 18017252-1-12
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett, melynek keretében –önkormányzatunk sikeres
pályázata után – a településünkön található két I. világháborús emlékmű is felújításra került. A
támogatás összege: 400.000 Ft volt.

Halászi emlékmű

Ludányi emlékmű

A felújítást az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta
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Szánkó- és korcsolya verseny
A szokatlanul hideg tél idén lehetőséget biztosított téli
sportversenyek tartására.
először
Az
önkormányzat
képviselő-testülete
korcsolyaversenyt rendezett a település lakóinak január
7-én, a befagyott Öreg-tavon A körülbelül 80 fő
résztvevő nagyon jól érezte magát. Külön díjazásban
részesültek az ifjúsági és felnőtt, valamint az ügyességi
és a hosszú távú versenyben eredményesen szereplő női
és férfi versenyzők. A fiatalkorú résztvevők narancsot
kaptak, a helyezést elért felnőtt versenyzők egy-egy
üveg pezsgőt, és mindenkit vendégül láttak egy forró
itallal is.
A szánkóverseny január 14-én volt a Sziloskahegyoldalon. Nagyon hideg időben, majdnem 40 fő
résztvevője volt a rendezvénynek. Több csoportban
indultak a versenyzők, mindenki kapott ajándékot. A
gyerekeknek meleg tea, a felnőtteknek forralt bor
készült, és tábortűz biztosított melegedési lehetőséget.

Nemzeti ünnep és koszorúzás
2017. március 14-én – kedden – este került sor községünkben, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 169. évfordulójára rendezett
ünnepségre. Az ünnepély kezdetén a
megjelent Balla Mihály országgyűlési
képviselő, valamint az Ipolyon inneni és túli
településekről érkezett polgármesterek és a
helyi intézmények vezetői megkoszorúzták a
’48-as emléktáblát, majd Balla Mihály
képviselő úr beszéde után, a közönség az
egyetemisták műsorát és az általános
iskolások
zenés-táncos
megemlékezését
tekinthették
meg.
Az
ünnepséget
pohárköszöntő, valamint vendéglátás zárta.
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Ipolytarnóci kiruccanás
Március 25-én az idei hagyományos
biciklitúránk során ezúttal Ipolytarnócot
kerestük fel. Szombat reggel 20 fős társaság
vágott neki a mintegy 20 km-es távnak,
hogy 11 óra magasságában megérkezzenek
az „ősvilági Pompeiihez”, ahol a résztvevők
vezetett túra keretében ismerhették meg a
20 millió évvel ezelőtti vulkáni katasztrófa
során betemetett ősi letűnt kort, melyet már
1836 óta vizsgálnak a tudomány képviselői.
A hajdan volt világot egy 3 dimenziós mozi
idézte fel, a megkövesedett lábnyomok
pedig mindennek a kézzelfogható valóságát is láthatóvá tették. Az ismeretterjesztő túránk
után, hangulatos környezetben kezdtük el sütögetni a szalonnánkat, majd energiával
feltöltődve, Polgármesterünk meghívásának
eleget téve a helyi egységben szomjunkat is
olthattuk – ki-ki ízlésének megfelelően. Az
odafele út fáradtságának részbeni kiheverése
után, kerekeinket nyugatra irányítva
megkezdtük hazafele tartó utunkat. A cél
elérése
előtt
még
megmásztuk
a
nógrádszakáli kálvária hegyet, ahonnan
gyönyörű szép kilátás nyílt az Ipoly
völgyének elterülő síkságára. És mielőtt
mindenki hazaért volna; a nap jutalmaként,
Szeles Marianna boltjában mindenkit
vendégül látott egy gombóc fagyira.
2017. június 10-én megrendezésre kerülő Falunap keretében ismét megszervezzük az elszármazottak
találkozóját. Az önkormányzat birtokába lévő elszármazottak nevét és elérhetőségeit megtekinthetik az
üzletekben, valamint hamarosan a község honlapján is elérhető lesz. Kérjük, tekintsék meg és ha
valakit hiányolnak róla, jelezzék számunkra! Korábban is kaptunk szemrehányást amiatt, mert valaki
kimaradt a meghívottak közül, ugyanakkor úgy véljük, hogy a hozzátartozóknak is érdekük, hogy
elszármazott rokonaikat, ismerőseiket értesítsék a lehetőségről, vagy legalább jelezzék számunkra,
hogy tudjuk őket értesíteni.
Felhívás!
Tisztelt Olvasók! Kérjük Önöket, hogy – ahogy már eddig is egy-két alkalommal tették – bátran szólítsák meg
szerzőinket írásainkkal kapcsolatban, ha úgy gondolják, hogy az adott írásból netalán valami kimaradt volna. A
Ludányhalászi Hírmondó XVIII. Évf.4. szám „Jól számolok?” című cikkével kapcsolatban, olyan olvasói
észrevétel érkezett, hogy kimaradt a cikkből a kétkezi munkások dicsérete. Kérdés, hogy az említetteken kívül
vajon minden kétkezi munkást megillet – e a dicséret? Másrészt a cikkben egy konkrét esetről volt szó, az idősek
napjának megszervezéséről és megoldásáról.
A szerkesztőség tagjai igyekeznek – és a jövőben is igyekezni fognak olyan cikkeket közreadni ahol az érdekek
nem csorbulnak. A véleménynyilvánításra viszont lehetőséget ad a lap és várja az észrevételeket. Hogy jó úton
haladunk-e, azt az Önök esetleges reakciói kapcsán tudjuk felmérni, így a jövőben is bátran szólítsák meg akár
az adott cikk szerzőjét, akár a szerkesztőség valamelyik tagját és mondják el véleményüket, vagy azt, hogy mi
érdekelné Önöket, miről olvasnának szívesen a Hírmondó oldalain!
Ludányhalászi Hírmondó
Szerkesztő Bizottsága
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Elfeledett történetek
Visszaemlékezések – A II. világháború
A második lépcső - Első rész
1942 április. A 2. magyar hadsereg német kérésre a Don folyóhoz felvonul. Szeptembere, a hetedik hadtest, amit
már áprilisban kiküldtek a frontra, nagy veszteségeket szenvedett. Állományát fel kellett tölteni.
Újabb behívóparancsokat kézbesített a posta.
Az orvos megküzdött a beteggel, aztán kitöltött egy sok oldalas kórlapot, amit aztán a katonaorvos leellenőrzött és a
két héttel később induló második lépcsőben már, a még alig gyógyult katona is felsorakozott. A gyülekezőhelyen a
katonákat felöltöztették, persze nyári ruhába, fegyvert adtak annak, akinek jutott. Néhány napig volt valami
kiképzésféle, aztán egy napig álltak az udvaron, este bevagonírozták az egységeket, és a vonat elindult. Hova? Azt
nem lehetett tudni. Német katonák vigyáztak a vonatra, kiszállni nem lehetett. Már a vonatban köpenyt, sátorlapot,
pokrócot, mindent magukra csavartak, csak, hogy ne fázzanak. Fűtés a vagonokban nem volt. De huzat az igen, a
vagon oldalán, ujjnyi réseken ment be a szél, és minél keletebbre jártak, annál élesebb, hidegebb volt a fuvallata. A
katonák marha vagonokban utaztak, pullman kocsi csak a tiszteknek és a német katonáknak járt. Így indult a Don
folyóhoz harcolni a szovjet páncélosok ellen a Második Magyar Hadsereg kétszázezer magyar katonája. Fiatalok és
középkorúak, népünk színe – java.
Az első lépcsőt megsemmisítették, a második lépcsőből néhányan hazatértek, többnyire gyalog. De, hogy valójában
hogyan történt, elmeséli a frontharcos katona.
„A vonat elindult. Több mint egy hétig utaztunk a célállomásig, amit viszont senki nem tudott, hogy mi. Csak éjjel
ment a vonat, nappal állt, egy – egy állomás mellékvágányán, de ki nem szállhattunk. Mosdani nem lehetett, már az
elviselhetetlenségig megnőtt a bűz. A vagon berendezési tárgyai egy kályha és egy vödörforma edény volt, amibe
szükségleteinket végezhettük. A kályhába tűz sohasem égett, tüzelőanyag nem volt. A vödröt a nappali
megállóhelyeken ürítettük. Egy katona kiszállt a vagonból, két német őr mellé állt és elvitette a vödröt valahova,
ahol ki tudta üríteni a tartalmát. Aztán az őrök visszakísérték a vagonhoz a katonát. A vödör a vizeletnek kevés volt.
Előfordult, hogy valami okán – meglökték, megbillent a vagon, stb -, felborult vagy kiloccsant a tartalma és a
padlón szétterült. Ilyenkor a végsőkig feszített idegzetű emberek egymásnak estek. Vigyázni kellett, nehogy kárt
tegyenek egymásba. Volt olyan utasa a vagonnak, aki a nagydolgát nem tudta elvégezni a többiek előtt. Olyankor a
megértő többiek elfordultak, de volt, aki ezután ugratta, kötözködött a gátlásos sorstárssal. Valaki kitalálta, hogy
lukat fúr a vagon padlójába – egyébként is el voltak korhadva a deszkák -, akkor meg az volt a baj, hogy a lukon
süvített be a fagyos levegő. Utáltuk egymást. Kezünk, lábunk elgémberedett, kihűlt a hidegtől és a mozgás
hiányától. A vagonban, mint a ketrecbe zárt vadak, mindenki ideges volt és jött - ment a vagon adta lehetőségeket
kihasználva. Enni kétszer kaptunk naponta és egyszer teát. A hazai hamar elfogyott
Emlékszem, volt a vagonunkban egy nagydarab vörös hajú parasztgyerek, meg egy alacsonyabb, de igen izmos
bányász fiú. Összevesztek. A baj az volt, hogy a bányásznak nagydolgát kellett végeznie, a vörös hajú pedig, valami
hús félét evett – lopva – amit a hátizsákból húzott elő. A parasztgyerek azt kérte számon a bányásztól, hogy miért
nincs tekintettel arra, hogy ő eszik. Vagy legalább nyitná ki a vagon- ablakot. Emiatt aztán felzúdultak a többiek.
Egyesek a zsíros parasztot szidták, aki lopva eszik, mások a hidegtől féltek, ha kinyitják az ablakot, akkor ők
megfagynak – mondván. Majdnem tömegverekedés lett a vita vége.
Minden vagonban volt egy parancsnokféle egy kijelölt ember ő vetett véget a vitának. Ezt követően aztán, ha lehet
még rosszabb lett a hangulat, mint korábban, pedig eddig sem volt kifogástalan. Az a parancsnokféle a következő
megállónál elmondta a német kísérőknek a történteket. Büntetésül megvonták egy napra az élelmet, csak teát
kaptunk, de azon a napon háromszor. Aztán másik parancsnok szállt fel a vagonunkba. A korábbit nem láttuk
többet. Valószínű, hogy abban a vagonban utazott tovább, ahonnan nekünk az új felügyelőt hozták.
Azt, hogy körül-belül hol járunk, a vasúti munkások beszédjéből tudtuk kikövetkeztetni, amikor az álló
szerelvények mellett elmentek, és beszéltek egymással, jól lehetett hallani beszédjüket, hanghordozásukat. Az
idegek pattanásig feszültek, egymásra is kellett vigyázni. A gyengébb idegzetűek nem bírták a bezártságot.
Románián mentünk keresztül, aztán Ukrajna. Hogy milyen állomásnevekre emlékszem? Szatmárnémetire,
Kisinyovra, Dnyepro-petrovszk, Harkov, Bjelgorod, Sztarij Oszkol. Itt vagoníroztak ki minket. Voronyezs a Don
folyó másik partján van, oda nem mentünk el, csak hallottuk, hogy a közelében járunk.
Még ki sem málháztunk a vonatból, már a különböző egységek, alegységek parancsnokai kiabálták a peronon, hogy
kinek hol kell gyülekezni. Őrült keveredés volt, mindenki az egységét kereste, mindenki –mindenkitől érdeklődött,
de senki nem tudott segíteni senkinek. Az állomáson vasútijármű roncsok, hullák, égő kupacok, üvöltő és jajgató
emberek. Megérkezésünk előtt néhány perccel érte légitámadás a vasútállomást. Mindenki szerette volna minél
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gyorsabban elhagyni a pályaudvart. Félő volt, hogy a repülők újból támadnak. Nagy nehezen megtalálta mindenki a
csapatát és elindultak az egységek a kijelölt szálláshelyre. Minket egy rönkházba szállásoltak el, ahol már annyi
hely sem volt, hogy a csomagjait letegye a katona. Az előttünk érkezők elfoglalták a házat. Igyekezett mindenki
behúzódni az épületbe a tömeg ellenére, mert kinn nagyon hideg volt.
A telihold nappali világosságot teremtett az előttünk elterülő síkságon, a hókristályok szikrázva verték vissza a hold
sugarait. Ilyen varázslatos éjszakát még soha nem láttam. Az ember orra levegővételnél összeragadt, a végtagjai
pillanatok alatt kihűltek, ha nem mozogtak. A katona bajuszára, szemöldökére percek alatt jégcsapok telepedtek. A
szabadban portyázó őröket félóránként váltották. Aztán híre ment, hogy mindenki igyekezzen aludni, mert reggel
támadunk. A rönkházban fűtés nem volt, de a megfáradt emberek éjszakai kipárolgása nedvessé, nyirkos meleggé
tette a levegőt. Ha le tudtunk ülni, vagy akárcsak rátámaszkodni valamire, azonnal elaludtunk. A rönkház padozata
föld, és rajta szalma. Az emberek úgy bújtak össze a szalmán, mint a malacok télen az ólban. Némelyik álmában
nagyot rándult, vagy beszélni kezdett. Ilyenkor a mellette lévők is felébredtek, csitították, majd újra elszenderedtek.
Senki nem beszélgetett. Az emberek lelke láthatatlan utakon kalandozott. Csak magával volt mindenki elfoglalva.
Mire gondolhattak a fagyos csendben?
Közel volt az ütközet. Talán eddigi élete, családja, szerelme, talán az ismeretlen a megfejthetetlen holnap gyötörte
egyiket –másikat
Mit keresek én itt? Ki hozott engem ide a hazámat megvédeni? Ezek a válasz nélkül maradt kérdések ott bolyongtak
a fejekben. De erről nem beszélt senki. A falnak is füle volt.
Reggel négy órakor, amikor a riadó elhangzott, a helyfoglalók már nem voltak a házban. Feleszmélve mindenki a
csomagjait és a fegyverét kereste, de nem hiányzott senkinek semmije. Sorakozó!!
Hangzottak a vezényszavak, és kiabálták az egységek, alegységek nevét és hogy hol van a gyülekező. Néhány
harckocsi, és végeláthatatlan sorokban teherautók és különböző űrméretű lövegek, lőszerszállítmányok. Láttam,
hogy tábori konyha is volt a sorban, de nem égett benne a tűz. Eszembe jutott, hogy mára nem főznek. Talán hideg
élelmet kapunk. Még meleg teára sem számíthatunk. A vonatban legalább volt meleg tea. Soká nem kalandozhatott
el a gondolat, mert a parancsnokok hajtották a népet, harsogtak a vezényszavak.
A korán eltűnt helyfoglalók közül néhányat a járművek, vagy lövegek közelében, vagy éppen a volánnál lehetett
látni. A működő járművek kipufogójából fehér füst vagy inkább pára fodrozódott. A hó nagyon magas volt és
rendkívül hideg.
Én idegenek közé kerültem. Mint a béka a kígyó szájába tompán és gondolkodás nélkül engedelmeskedett a
vezényszavaknak a hatalmas tömeg. Az egységek – alegységek a járművek mögött sorakoztak, majd elhangzott a
vezényszó:
Gépkocsira!
De már üvöltöttek is tovább az altisztek, kocsi parancsnokok, hogy igyekezzen, meg mozgás, ne
szerencsétlenkedjen, de a katonák keze – lába átfázva, elgémberedve nem mozgott úgy, ahogy szerették volna. Volt
akinek lecsúszott a lába a lépcsőről, vagy keze erőtlensége folytán nem tudta rendesen megmarkolni a kapaszkodót,
és lecsúszott, vagy leesett, akkor meg azért ment az ordibálás. Valahogy csak feljutott mindenki a teherautóra, és
elindultunk. Vége - hossza nem látszott a - jármű és - embertömegnek. A nagy hóban a lánctalpasok törték az utat.
Összetömörítették a méter, helyenként két méter magas havat, és így, két fal között haladt előre a hadosztály. A
ponyvák alatt utazó katonáknak a kocsi parancsnok lőszert osztott, de módjával, mert a muníció kevés, és lassú az
utánpótlás. Volt néhány kézigránát is, de nem jutott mindenkinek. A sorozatlövő fegyverek kezelői kapták a több
lőszert, mert ők nagyobb tűzerőt képviseltek. Sokáig mentünk, órák múlhattak el, amikor a konvoj megállt, és
elhangzott a „gépkocsiról” parancsszó. Lekászálódtunk a járművekről, felmásztunk a hó tetejére, és akkor német
parancsszavakat halottunk, amit a tisztjeink magyarul megismételtek.
Akkor vettük észre, hogy hátulról a németek vigyáznak ránk. Akkor
Ludányhalászi
Hírmondó
ébredtünk fel igazán. Minket meghalni hoztak ide. Ha előre
megyünk, az orosz lő le, ha elmaradunk, akkor a német. A harmadik
megoldás, ha megsebesülsz, de akkor megfagysz. Szép kilátások.
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Morgolódás kezdődött az első sorokban, de a magyar tisztek
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fejlődött fel. Hátunk mögött nem túl messze, nagyon ritka erdősáv,
Szerkesztőbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika,
inkább bozótos. Előttünk, a távolságot nem tudom megbecsülni, mert
Brunda József, Kovács Krisztián,
a hó miatt minden egyformán fehér, és talán valami köd féle is
Lelovics Tamás, Puszta Csaba, Végh Imre,
lehetett a távolban, mert nem lehetett jól látni. Olyan volt, mintha
Végh József László
még nem kelt volna fel a nap, vagy valami domb lehetett előttünk. …
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