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XVIII. évfolyam 1. szám           2016. március 

 
ljött hát ismét az élet virágzásának, és az 

újrakezdésnek ideje. Új tavasz virradt ránk, 

immár sokadszorra jelezve, hogy a természet 

röpke halála, örökké magában hordozza a 

feltámadás csíráját. A magasból lágy tavaszi szellő kél 

útra, hogy felolvassza a tél rideg dereit orcánkon. 

Zöldellőn kél talpra az apró fűszál, kiteljesedni vágyón, 

bizakodva nyúlik az ég felé. Mint felriasztott 

szarvascsorda, pattannak ki a rügyek a fák oly sokáig 

szunnyadó ágaiból. A rétek, mezők megtelnek élettel; 

lármás bogárszőnyeg terítve be az addig oly néma 

pusztaságot. A zajtól alig ébredve; álmosan nyújtózva 

kezdik meg illatukat árasztani a virágok, üde színeket 

festve a természet monoton zöldjébe. 

Apró csodák, melyek jelzik: az élet maga is egy csoda! 

Minden nap egy ajándék, egy lehetőség az újrakezdésre. 

Ahogy a természet a tél után minduntalan újraéled, 

bizalmát helyezve a jövő kegyébe; úgy mi, emberek is az 

éjszaka után új napra ébredve, minduntalan lehetőséget 

kapunk életünk jobbá tételére. Hiszen gondoljunk csak 

bele; minden egyes nap egy egész élet eszenciája. 

Reggelente újjászületünk; majd napunkat megkezdve 

lelkünkben fokozatosan növünk fel az élet feladataihoz, 

hogy aztán estére az álmok birodalmába távozva, egy 

kicsit meghaljunk. És mindez egy folytonos, körkörös  

mozgásban állandósul; melyre, ha nem vigyázunk csak 

monoton zakatolásba csap át.  

Minden élet egyszeri, és megismételhetetlen. Szabad 

akaratunknál fogva ki-ki maga döntheti el, hogyan is éli le a 

rá szabott idejét. Élhetünk akár cél nélkül, mindenféle 

kijelölt út megtalálása nélkül; mely azonban a semmibe 

vezet. Karba tett kézzel várhatjuk a csodát, hogy ezzel vagy 

azzal az élet megajándékoz minket, akár úgy is, hogy nem 

vagyunk rá méltók, vagy készek. Vagy – és ez a 

legnehezebb – alakíthatjuk magunk a saját sorsunk, 

folytonos célok kitűzésével, kihívások megküzdésével, 

melyek jellemünket építik. A lényeg azonban, hogy soha ne 

felejtsünk el élni! Észrevenni a természet adta apró 

csodákat; egy jó szóval ösztönözni embertársainkat; a 

nehézségben megfáradt lelkeket erősíteni. Legfőbb célunk 

pedig e földi létben: ember módra élni az emberek között! 

Hiszen sosem tudhatjuk az órát, a percet, mikor vágyik 

lelkünk a test börtönéből új dimenzióba. Járjunk hát 

mindig, minden egyes nap nyitott szemmel és elmével a 

világban, hiszen minden reggel egy új lehetőséget kapunk a 

sorstól; és csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele! Hiszen 

minden nap egy ajándék! 

 
Kovács Krisztián

 

 
Lelovics Tamás: A RÓKA LAKOMÁJA 

 

Hol volt, hol nem volt, 

volt egyszer egy bolt. 

De hogy mesémet ne kezdjem hazugsággal, 

találkoztam egy kutyával. 

Ő mondta ezt a mesét, 

kezdjük is hát az elejét: 

Élt az erdőben egy róka. 

Nem evett már múlt péntek óta. 

Elindult hát vadászni, 

legalább egy csigát találni. 

Elhaladt a tyúkól előtt, 

de nem volt ott semmi, mitől étvágya nőtt. 

Nem hagyta ám annyiban, 

továbbment a faluban. 

Az utolsó házban lakott a vadász, 

ezért volt az olyan nagy ház. 

Odaért a ház elé,hol egy agár volt állítva az ól elé. 

Morgott is a beste ebje. 

"Hogy veszne el a sovány teste!" 

- gondolta a róka, 

de sietett, mert már éjfél felé járt az óra. 

Át akarta ugrani a kerítést, 

de nem vette számításba a vadász észt. 

Ugyan a kerítés alacsony volt, 

ezért esett a róka becsületén szégyenfolt. 

Mert a kerítés fölé szögesdrót volt téve, 

ám ezt a róka nem - nagyon vette észre. 

Megbotlott, kitörte a nyakát, 

így vészelte át az éjszakát. 

Reggel a vadász látja ám, 

mi történt ott az éjszakán. 

Gondolkozott, hogy mit csináljon: 

rókaprémet, vagy inkább paprikást kívánjon. 

Mivel egyedül élt,gondolta: pénzt kap a rókaprémért, 

a rókahúst pedig nem adta el másnak, 

megcsinálta inkább rókapaprikásnak. 

Ez volt hát a mese vége, 

én is hazajutok talán délre. 

1997

E 
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A Képviselő-testület ülésein történt 

 
Az idei év első képviselő-testületi ülésére január 28-án került sor. A Magyar Telekom Nyrt. kérelmére döntött 

a testület, hogy településünk infrastrukturális és szélessávú mobilhálózat fejlesztése érdekében távközlési 

bázisállomást hozzon létre a beruházó, azzal a feltétellel, hogy nyilatkozik arról, hogy a létesítmény 

háttérsugárzása a jogszabályban megengedett értékhatáron belül marad. A megfelelő helyszín kijelölésére ezek 

után kerülhet sor. A terület használatára bérleti szerződést köt majd az önkormányzat. Az ülésen napirendre 

került a tópart telekalakítási, és a művelődési ház melletti terület telekmegosztási ügye is. Ez utóbbi 

telekmegosztást azért kezdeményezte a képviselő-testület, mert a Területi Operatív Programra benyújtandó 

pályázathoz szükséges lenne az ingatlan legalább egy részének visszakerülése önkormányzati tulajdonba.  

 

A február 15-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 

költségvetését, amely tartalmazza a Mesekert Óvoda és a Közös Hivatal éves bevételeit és kiadásait is. 

Napirenden szerepelt az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása, valamint az óvodai 

beiratkozás, illetve az intézmény nyári zárva tartása időpontjának meghatározása. A Szécsény és Térsége 

Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás tagjaként jóváhagyta a képviselő-testület a társulás szervezeti 

és működési szabályzatának, alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítását. Törvényi 

kötelezettségének eleget téve elfogadta a képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét is. 

Felülvizsgálatra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2014-ben megkötött együttműködési 

megállapodás, melynek módosítását nem tartotta szükségesnek a testület, ezért hatályában továbbra is 

fennmarad.  
 

Véradó nap 
 

Véradó napot szervezett a Magyar Vöröskereszt február 25-én délután, a polgármesteri hivatal 

tanácstermében. 14 fő adott vért. Mindannyiunk nevében köszönjük nekik önzetlen segítségüket! 

Elgondolkodtató, hogy tizenöt évvel ezelőtt nem volt ritka, hogy száz véradó is megjelent egy-egy ilyen 

alkalommal. Vajon mi lehet az oka, hogy ennyire lecsökkent a véradók száma községünkben? Hiszen a 

véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára 

felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására. Véradó lehet mindenki, aki egészséges, 

betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 51 kg-ot. A nők évente háromszor, 

férfiak évente ötször adhatnak vért. A két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. A levett vérből 

vörösvérsejt-koncentrátum, plazma-készítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy-egység teljes 

vér három beteg életén segíthet. 
 

 

Változás a szemétszállítás szolgáltatási díjában 
 

Idén január elsejétől nyílt lehetőség a lakossági szemétszállítási díj megállapítása során a heti 60 literes, illetve 

80 literes mennyiség figyelembevételére. Az erre irányuló igények felmérését a képviselő-testület tagjai 

végezték el a lakosok körében. 60 literes edényzetet igényelhetett, aki a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül 

használja. A 80 literes mennyiségű szolgáltatásra a kétfős háztartások jogosultak. A szolgáltatás díja ennek 

megfelelően a 60 literes mennyiségnél a 120 literes díj felére, a 80 literes mennyiségnél a kétharmadára 

csökken. Hosszútávon lehetőleg év elején várjuk a változás iránti kérelmek benyújtását.  
 

2016. áprilisától kezdődően ismételten heti rendszerességgel kerül sor a szemét elszállítására! 

2016. március 15-én (kedden) lesz szemétszállítás! 
 

 

Hagyományos biciklitúra 
 

Idén is megszervezésre kerül a nemzeti ünnephez kapcsolódó biciklitúra, melynek útvonala Szécsény-Rimóc-

Hollókő. Indulás március 19-én 9:00 órakor a polgármesteri hivatal elől.  

A programban szerepel: séta az UNESCO világörökség listáján szereplő Hollókő Ófalujában,  

a vár megtekintése. Hazafelé Zsúnypuszta-Nagylóc-Szécsény útvonalon kerekezünk.  

Az időpont az időjárás függvényében változhat. Igény esetén tudunk biztosítani láthatósági mellényt, illetve 

kerékpáros-sisakot, és kis számban kerékpárt is. 

Mindenkit szeretettel várunk!  

Közhírré tétetik 
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Múltidézés és jövőbe tekintés - vasúti áruszállítás 

 

Mily sokszor hallhattuk a régi öregek 

történeteit, hogy hány vagont tudtak 

megrakni káposztával a 

káposztatermelés vasúti áruszállítás 

fénykorában. Jelenleg falunk lakosai már 

csak a szécsényi állomásról történő, 

papír alapanyagként szolgáló rönkfa-

szállítással találkozhatnak, melyet – 

tudomásunk szerint – a Szlovákiában 

található Rózsahegyen dolgoznak fel. 

A községünk külterületén áthaladó 

szerelvény, a maga majdnem kéttucatnyi 

vagonjával manapság is feltűnő jelenség. Azonban a jövőt tekintve kétséges, hogy hoz-e még 

valamilyen lehetőséget a 19. században megépített sínpár, vagy az enyészet sorsára jut. 

 

 
 
 

Árvízi védekezés 

Mint az már az utóbbi időben, az 

időjárás egyensúlyának felborulása 

miatt, sajnos, rendszeres, 2016. évben 

is árhullám érte el településünket. 

Immáron három hete fenyegeti 

területünket az ár- és belvíz. Az 

önkormányzat intézkedett árvízvédelmi 

előkészületekről, rendelkezésre áll 

megfelelő mennyiségű homokzsák, 

valamint homok Kiemelt figyelmet 

fordít továbbá a vízszint változásaira, 

hogy azonnal intézkedhessen az 

esetleges katasztrófa elhárítására.  

Reméljük, nem ismétlődik meg a 2010-

es nagy árvíz. 

 

Új közfoglalkoztatási programok 

 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a 2016-17. évi 

közfoglalkoztatási programokra. Az előző évek gyakorlata alapján ismét élünk a kistérségi 

startmunka programok valamint a decentralizált keretből finanszírozott, hagyományos 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel is. 

Közhírré tétetik 
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Tepertősütés az önkormányzati sertések 

levágásának alkalmával 

Start mezőgazdasági projektünk immáron 

ötödik évadjába lép. Fő célja továbbra is az 

önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokon 

élelmiszer-alapanyagok és húsáru 

megtermelése a közétkeztetés számára. A 

2015.03.07. napján indult programba 23 főt 

vontunk be. A projekt teljes költsége 

28.040.129,- forint, melyből 27.929.436,- 

forint támogatott. 

Ugyancsak a startmunka keretében kerülnek 

kitisztításra a külterületi vízelvezető árkok. 

Mint azt a jelenlegi ár- és belvízhelyzet is 

mutatja, az árkok rendszeres karbantartása 

szükséges a település megvédése érdekében. 

A projektbe 11 fő közmunkást vonunk be 

2016.04.04. napjától. A kis létszám miatt a program összköltsége 9.828.435,- forint, 100 %-

ban támogatott. 

Elnyertünk továbbá 8 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának lehetőségét is. Ők az 

önkormányzat intézményeinél nyújtanak segítséget (óvoda, művelődési ház, Polgármesteri 

Hivatal) 2016. 03. 07. napjától. A program teljes költsége 9.398.724,- forint, szintén 100 %-

ban támogatott. 
 

 

Óvodai hírek 

 
A farsangi időszak nagy készülődéssel indult kicsik és 

nagyok számára egyaránt. Óvodánk február 6-án 

jótékonysági bált tartott a Művelődési Házban. A farsangi 

hangulat megalapozására egy meglepetés műsor várta a 

vendégeket, melyet az óvodai dolgozók mutattak be. 

Mesejelenetük címe Összekeveredtek a mesék. A nagy 

sikert aratott műsor után kezdetét vette a hajnalig tartó 

mulatság. A bál bevételét az óvodai udvari játékok 

fejlesztésére, korszerűsítésére fordítjuk. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik felajánlásaikkal, támogatói adományaikkal, valamint 

jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. 

Február 8-án került sor a gyerekek farsangi báljára, ahol 

a kicsik ötletes és színes jelmezekkel tették igazán 

farsangivá a hangulatot. 

Február 9-én Rimaszombatból érkeztek óvodánkba 

bábelőadók, a Szélike királykisasszony interaktív mesével. 

Március elején az elmúlt évekhez hasonlóan a 

nagycsoportosaink közös testnevelés órán vettek részt az 1. 

osztályosokkal az általános iskolában. 

A továbbiakban a helyi hagyományokat öregbítve 

várjuk óvodásainkkal a március 15-ei ünnepélyen való 

részvételt. 

 

Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 

 

 

Közhírré tétetik 
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Iskolai hírek 

 
Programjainkat az éves munkatervnek megfelelően megtartottuk. Január 22-én megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról 

és együtt szavaltunk a nemzettel. Másnap 3 tanuló vett részt a szécsényi programokon, a szavaló- és népdaléneklési 

versenyeken. 

Január 29-én kapták meg a tanulók és szülők a félévi bizonyítványt. Lesújtó tény, hogy a tanulók majdnem fele bukott meg 

egy vagy több tárgyból! Ez a nemtörődömség, motiválatlanság a szülő felelőssége is! Szintén szomorú tény, hogy még 

mindig nagyon sok az igazolatlan hiányzás! Több tanuló magatartása nagyon rossz, ők nemcsak az iskolában, hanem a 

faluban is minősíthetetlenül viselkednek. 

A pályázat kapcsán megalakult „TEIS” csapat folyamatosan és önállóan szervezi a különböző sportprogramokat 

tanulóinknak, igen nagy sikerrel. A Bozsik-programban is szívesen fociznak diákjaink. 

Február 9-én tartottuk az iskolafarsangot, melyen Oláh Ádám és 

a Tűzrózsák ingyen adtak műsort. A járvány következtében 

kialakuló hiányzások miatt az elsősök és leendő elsősök 

(nagycsoportosok) szervezett közös órái valamint a Valentin-

napi angol nyelvi műsor eltolódtak. Március 11-én tartottuk a 

nemzeti ünnephez kapcsolódó megemlékezésünket és az 1848 

m-es futást, 14-én pedig együtt ünnepelünk a község lakóival. 

Márciusban megemlékezünk még az energiatakarékosság és a 

víz világnapjáról. A tavaszi szünet március 24. és 29. közt lesz – 

a szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. szerda, az első 

tanítási nap március 30. szerda. Húsvét előtt a szülők húsvéti 

vásárt szerveznek. Megkezdjük a tavaszi munkákat az 

iskolakertben a pályázaton nyert anyagokkal, eszközökkel. 

Április 1-én tartjuk a hagyományos vidám vetélkedőt, 22-én 

megünnepeljük a Föld napját. Május elején köszöntjük az édesanyákat, majd szülői értekezletre hívjuk őket. A hónap 

közepén nyitott napot tartunk a leendő elsősöknek és szüleiknek. Május 20-ig lehet a döntésen változtatni, hogy a tanuló hit- 

és erkölcstanra vagy erkölcstanra járjon. A Szülői Munkaközösség segítségével Gyermeknapot szervezünk a tanulóknak és 

június 3-án megünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját. 

Készülünk a központi mérésekre: a netfit mérésre, az országos kompetencia-, valamint az idegen nyelvi mérésre! 

 

Kovács Klára igazgató 
 

 

A 2015-ös év értékelése 

Beszélgetés Kovács Imre Polgármester Úrral 
 

A tavaly decemberben megjelent Ludányhalászi 

Hírmondó olyan zsúfoltra sikerült, hogy helyhiány miatt 

nem fért bele a 2015-ös év értékelése. Most ezt szeretnénk 

pótolni, s a Polgármester Úrral készült interjút megosztani 

önökkel. 

Ha visszatekint a múlt évre, hogyan értékeli azt? Sikerült-e 
megtartani az önkormányzat gazdálkodásában a pozitív 

mérleget? 

A 2015-ös év szűkösebb volt az előzőeknél, mondhatnám 

a szinten tartás éve volt. A 2014-es UNIÓS pályázatok 

elcsúsztak, talán az idén kerülnek kiírása. Ennek ellenére 

az önkormányzatnak a tavalyi évet is hitel nélkül, sőt 

lekötött pénzeszközökkel sikerült zárnia, amelyet 

önrésznek lehet tekinteni a pályázatoknál. 

Gazdálkodásunknak köszönhetően az év végén a község 

nyugdíjasait 3,5 millió forinttal tudtuk támogatni. A 65 év felettiek (akinek nyugdíja nem haladta meg az öregségi 

nyugdíjminimum hétszeresét) 0,8 m3 tűzifa támogatásban (17.000 Ft), illetve a gázfogyasztás esetén 10.000 Ft pénzbeli 

hozzájárulásban részesültek. Az idősek napjához kapcsolódva minden 62 évet betöltött idős ember, ill. házaspár kapott 

egy zsák burgonyát (3.000 Ft) és karácsonyi csomagot (3.000 Ft) tartós élelmiszerekből összeállítva. Ez 

Közhírré tétetik / Évértékelő 2015 
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nyugdíjasokként kb. 23.000 Ft segítséget jelentett. Céljaink között szerepel, de nem tudjuk megígérni, hogy az idén is 

sikerül ezt biztosítani, bár szívünk szerint megtennénk! 

A közös önkormányzat megalakulásával kollégáimnak sokkal több munkája lett. Ezért kényszerültünk az 

ügyfélfogadás szűkítésére (hétfőn és szerdán nincs ügyintézés). Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

Hogyan sikerültek a hagyományos kulturális programok? 

A téli időjárás évek óta nem kedvez a szánkó és a korcsolyaversenynek, így ezek elmaradtak. A tavaszi Nemzeti 

Ünnepünket méltóképpen megünnepeltük és megtartottunk a kerékpártúrát is Sztregovára a Madách kastélyhoz, s 

visszafelé Csalár község Polgármestere vendégelt meg minket. Igaz csak 18-an voltunk, de mindenki jól érezte magát. 

A Május elsejét a Halászi-tónál ünnepeltük a környékbeli testvér-településekkel. A napot az ideiglenesen kiépített 

röplabdapálya és lábteniszpálya használata, no meg Huszár János gulyása tette feledhetetlenné. 

A Falunap a legkiemeltebb rendezvényünk, így volt ez 2015-ben is. Az esti zivatart leszámítva, minden jól sikerült. 

Programjainkra mindig sokan kíváncsiak, csak az gondolkodtat el, hogy több a környékbeli, mint a helyi lakos a nézők 

között. Mindig jólesően fogadjuk az elismerő szavakat idegentől és helyitől egyaránt. Az idén egy héttel előbb, június 

4-én lesz a Falunap megtartva. 

Másik kiemelt eseményünk a Szüreti, tavaly elég rendhagyóra sikerült az esős időjárás végett. Ennek ellenére sokan 

voltunk, sok vendégünk volt és mindenki jól érezte magát. 

A decemberi Idősek napja és a Karácsonyváró estre is sokan eljöttek, s még a szokásosnál is jobban sikerültek. 

Miként vélekedik a közmunkaprogramról? 

A 2015-ös évben a munkafegyelem és a munka iránti intenzitásban visszaléptünk. Első félévben – betegségemből 

kifolyólag – nem tudtam ellenőrizni a munkához való hozzáállást, második félévre sem sikerült visszaállítani a rendet. 

Tudom, hogy a fizetés nem sok, de ezt nem az önkormányzat határozza meg. Sokan csak addig akarnak dolgozni, amíg 

felvételre nem kerülnek. Ebben az évben vissza kell állítani a községünkre jellemző munkamorált, a termelő munka 

felmutatása a legfontosabb. Éppen ezért ebben az évben kevesebb létszámú a foglalkoztatottak száma. 

Milyen tervek vannak a jövőre nézve? 

Évek óta tervezzük a Művelődési ház felújítását, de ehhez pályázati pénzre van szükségünk. Most úgy néz ki, hogy egy 

TOP-os pályázat segíthet bennünket. Így a Művelődési Ház a kulturális funkció mellett szociális szolgáltatást is 

vállalna. Helyet adna a Gyermekjóléti Szakszolgálatnak, illetve az idősek nappali ellátását segítő napközi otthon is ott 

működne. 

A Művelődési Ház és környezete is teljesen megújulna. Kialakításra kerülne egy új parkoló. A nagyterem 10-15 m2–rel 

bővülne. Előtte egy nagyobb előtér kerülne megépítésre, innen nyílna a korszerű vizesblokk. 

Az egész épület új tetőszerkezetet, új nyílászárókat, szigetelést és új homlokzatot kapna. Olyan épületet akarunk 

megvalósítani, amelyet egykor a Volent Lajostól örököltünk, de szeretnénk, hogy Petőfi Sándor is büszkén viselje az 

épület nevét. 

A tervek között szerepel a Halászi Templom kertjében egy emlékmű-park kialakítása. Az itt található orosz katonák 

sírját a halászi temetőbe helyeznénk el, de ehhez az Orosz Külügyminisztériumnak is bele kell egyezni. Ez az egyezség 

évek óta húzódik. Ha sikerül, a többségi elképzelés dönti el hogy a parkban Szent István, TRIANON vagy 56-os 

emlékmű kerül kialakításra. Ha a fent említett külügyi hatóság nem egyezik bele, akkor viszont, a meglévő 

emlékművet kell felújítani. A kert fenyőfái elöregedtek, kivágásra javasolják. A Ludányi Templomkert fenyőfáinak 

eltávolításáért is kaptam bírálatot, pedig azt nem az önkormányzat, hanem az egyházközség rendelte el (igaz ennek is 

tagja vagyok), mert veszélyesek voltak, mégis az én nevemhez fűződik, pedig én voltam az egyedüli, aki nem 

támogattam, de a többség véleményét kellett szolgálnom. 

Szükséges még az orvosi rendelő bővítése, korszerűsítése és felújítása. 

Mit üzen a község lakóinak? 

Először is köszönetet szeretnék mondani Brunda József, Alpolgármester Úrnak, hogy helyettesített és feladataimat 

ellátta, amíg én kórházban voltam. Másodszor, községünkben nagyon sok kisnyugdíjas él, akiknek nem kenyerük a 

kérés, még akkor sem, ha baj van. Mások – nem nyugdíjasok – akár havonta kopogtatnak ajtómon, s követelőznek, 

önös érdekeiket előtérbe helyezve. Biztatom a nyugdíjasokat, hogy szóljanak, s ha tudunk, segítünk. 

Harmadszor minden ludányhalászi lakost, – időset és fiatalt egyaránt – várunk a 2016-os év kulturális rendezvényeire. 

Szerkesztőség 

 

Évértékelő 2015 
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Csipkejózsika 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egy ország, és annak több csodaszép városa! De én most csak az egyikről szeretnék írni, 

amelyiknek a neve: Alba Regia, mai nevén: Székesfehérvár, vagy ha úgy tetszik: a Királynék városa. 

 S, hogy miért mondtam, hogy csodaszép?! – Ha valaki arra jár, ajánlom keresse fel a város központját! Látogasson el 

a Romkertbe. Nézze meg a püspöki palotát, a körülötte található szebbnél szebb templomokat. Sétáljon egyet az éjjel-

nappal élettel teli sétálóutcán, csodáljon rá a párját ritkító, percre pontos virágórára – amelynél még a hó és nap is 

pontosan változik, pedig az is virágból van. Majd menjen el a színháznál lévő, - éjjel fényjátékkal is megvilágított – 

szökőkutakhoz, s foglaljon helyet a mellettük lévő padok egyikén, hogy meghallhassa, amint a kusza összevisszaságban 

alábukó vízzuhatagok – bizonyos – periódusonként – mintha csak nézők lennének a teátrumban – vastapssal jutalmazzák 

az őket hallgató sétálókat. S ha egy kicsit megfáradt, ballagjon vissza a gyalogosok utcáján. Üljön le, és fogyasszon el egy 

finom, frissítő kávét vagy teát a Frei-kávézó teraszán. Aztán, ha úgy érzi, hogy még valami egyedire, valami különlegesre 

vágyik, menjen át a romkert melletti főkapun. Áttérve, egy több száz éves, emeletes házat talál, melynek udvarát egy 

hatalmas fakapu védi a világ zajától. Ám ez a ház a föld szintjétől a tetőig különböző futórózsákkal van beborítva, melyek 

tavasztól késő őszig rózsavirágok tízezreivel borítják illatárba a környéket. Így téve a helyet kedvelt és ismert sétálóhellyé 

minden korosztály számára, amihez egy anekdota is fűződik, melynek történetét szeretném most Önökkel is megosztani. 

 E ház egyik lakója, - bizonyos: Cukli Zsolt – évekkel ezelőtt kisfiával sétálgatott a keskeny utcácskákon. Merengve 

nézte az ember számára – sajnos csak kevésszer felismert, de – oly csodálatos, a múló korok által reánk hagyott 

szépségeket, és az őket körül ölelő természetet, mikor gyermeke megállt mellette, s így szólt:  

 - Apuci! Hogy hívják ezt az utcát? 

 - Rózsa utcának, fiacskám! 

 - És miért hívják így? 

Zsolti nem akarván olyan választ adni, amely még érthetetlen lenne pár éves gyermeke számára, így felelt: - Hát azért, 

mert akik így nevezték el, már tudták, hogy én, ha lesz egy kisfiam, rózsákkal fogom befuttatni a házunk minden oldalát.  

 - És már befuttattad?  

 - Még nem, de rövidesen elkezdem! 

 - Majd szóljál nekem is, hogy segíthessek! 

 - Jól van! Ha nekilátok, szólni fogok! 

S mivel magának is tetszett az ötlet, belevetette magát a futórózsák szakirodalmába. Az elméletet rövidesen tettek is 

követték. 

 Fiával közösen ültették el az első rózsatöveket. – A szakszerűséget és az állandó babusgatást a növények is 

meghálálták. Hihetetlen gyorsasággal kezdték befutni a falakat, melyben megálmodójuk, kapaszkodóhálók kiépítésével is 

segítette őket. Pár év alatt híres lett a Lakatos és a Rózsa utca találkozásánál lévő sarokház. 

 Történt egyszer, egy szép, verőfényes július végi napon, hogy az egyik közeli óvoda nagycsoportosai látogatták meg e 

nevezetességet. A csoport tagjai szájtátva hallgatták óvó nénijüket, aki a gyönyörűséges Csipkerózsika történetét kezdte 

el nekik mesélni. A gyermekek észre sem vették, hogy közben megáll a hátuk mögött egy negyvenes éveinek közepe 

tájékán lévő férfiú is, ki egy ideig szép csendben hallgatta a mesélőt, majd eltűnt a rózsákkal borított ház nagykapuján. 

 Szálltak a percek, és a mesének vége lett! A lurkók egymás szavába vágva tették fel különösebbnél különösebb 

kérdéseiket az őket elkísérő három óvónénijüknek, - a mesével kapcsolatosan – a mikor a régmúlt időket is megélt 

nagykapu csikorogva-nyikorogva kinyílott. A hang hatására rengeteg szempár tekintett arra, ahol a nem is oly régen 

eltűnt férfi újra megjelent. Egyik karján három, szépen elkészített rózsacsokrot tartott, s határozott léptekkel az 

óvónénikhez lépett. Elsőnek, az imént még mesélő óvónőnek nyújtotta át a csokrot, majd a másik kettőnek is átadott 

egyet-egyet. 

 A felnőttek meglepődve néztek az úriemberre, aki csak ennyit 

mondott: - Ez az én ajándékom Önöknek a gyönyörű meséért, és azért 

hogy ily érzékelhetően, s mégis észrevehetetlenül tudják tanítani az 

Önökre bízott gyermekeket a szépre és jóra! 

 A gyermekhad is megbabonázva nézett Reájuk. Majd hirtelen 

egy szőke buksis kisfiú, határozottan, ám álmélkodva állt a férfi elé. 

Hatalmas szemeivel nagyokat pislantva, - és még mindig láthatóan az 

előbbi események hatása alatt – kissé megszeppenve, mint aki egy 

újabb csodára vár, kérdően, de hangjában a felnőttek határozottságával 

tette föl a kérdést: 

 - Akkoj most, Te vagy az a mesebeji hejceg, aki megmentette 

Csipkejózsikát?!  

 
Brunda József 

 

 

  

Történetek… 
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Szembe a hatalommal 
(Első rész) 

 
Az emberek általában, de a fiatalok különösen érzékenyek a 

társadalmi igazságtalanságokra, még akkor is, ha azok lényegét 

nem értik. Persze ez nagyon bonyolult dolog. Most beszélni 

kellene a valós és a vélt igazságtalanságokról. A társadalmi, vagy 

csak az én igazságom sérüléséről, az érdekek és érdekviszonyok 

alakulásáról és annak hatásáról, de akkor filozófiai órát kellene 

tartani és én éppen ilyet, nem akarok.  

Dezső történetét viszont mégiscsak le kellene írnom, mert igazán 

tanulságosnak tűnik. Érdekes fordulatok vannak benne, és ha 

sikerül jól leírnom azokat, mások is megtalálják.  

 

Szóval Dezső! 

 

Egy Ipoly menti kis faluban élt, tizenhat éves volt, és tanúja 

lehetett annak, miként dühöng a személyi kultusz, a 

kényszerdemokrácia, milyenek az erőszak túlkapásai, hogy 

mindig van ember, aki kiszolgálja a hatalmat, legyen az 

bármilyen.  

Látta azt is, hogy kis falujában és a környék falvaiban hogyan 

szenvedik meg az ott élő emberek, az erőszakos TSZ 

szervezéseket.  

Fura volt ez a hatalom. Először földet osztott, azután pedig kulák 

listát állított fel és a földeket, termelőeszközöket, 

bekényszerítette a közös tulajdonba. Aztán pedig, hogy ki volt 

kulák?  

Akire azt mondták. Voltak ugyan erre vonatkozó sarokkövek, 

hogy a megítélés könnyebb legyen, de ezek helységenként és 

esetenként is változhattak. 

Szóval Dezső, mint afféle középiskolás, lázongó és igazságtevő, 

aki már - hite szerint - többet tudott a világról, mint az öregek, 

például a szülei, igazságtételre készült.  

Nem nézhette, hogy a világ olyan amilyen. Nem nézhette 

tétlenül, hogy szüleit mindenféle beadásokkal gyötrik, mikor a 

családnak a szükséges javak előállítására, megtermelésére sem 

volt lehetősége. Disznójuk nem volt, de volt disznózsír beadási 

kötelezettségük, tojásbeadásként többet vetettek ki rájuk, mint 

amennyit szegény anyja öt tyúkja tojt. Több tyúkot pedig nem 

tarthatott, mert nem volt nekik takarmány. Ugyanis a gabonát is 

be kellett adni, mégpedig oly mértékben, hogy az apja a 

cséplőgéphez volt kénytelen elmenni aratás után dolgozni, hogy 

a beadást követően a családnak is maradjon kenyér. Soha nem 

tartott ki a megmaradt gabona a következő aratásig.  

Falun kenyeret nem árultak, de ha árultak volna, akkor sem tudta 

volna a falusi ember azt megvenni, nem volt rá pénze. Dezső 

anyja tíz tojást elvitt a piacra, ami öt kilométerre volt tőlük, mert 

ott tíz fillérrel többet adtak darabjáért, mint helyben. 

Természetesen gyalog, oda-vissza. Soknak még erre sem volt 

módja. Pénz nem volt csak akkor, ha esetleg eladtak egy borjút, 

vagy malacot, esetleg szárnyas jószágot vagy tojást. Na, de 

ezekből ugye a feleslegnél többet vitt el a beadás, akkor miből 

lett volna pénz kenyérre. Arról nem is beszélve, hogy sokszor a 

beadandó terméket is meg kellett venni, mert nem termett annyi 

amennyi a követelést kielégítette volna. 

Ha nem teljesített az adós, lesöpörték a padlását, elhajtották a 

maradék állatát, ha akadékoskodott jól megverték, de olyan is 

volt, akit börtönbe csuktak. 

A vidéki emberek, a parasztság igen felzaklatott állapotban élt 

ezekben az években. 

Nem kellett sok ahhoz, hogy esetleg bajt hozzon a saját nyakára. 

Egyesek felakasztották magukat, mások elmenekültek, vagy 

kitelepítették őket, szóval Dezső ezt nem nézte jó szemmel. 

Esténként eljárt a kocsmába – no nem azért, hogy igyon, miből 

tellett volna – hanem a haverokhoz, meg biliárdozni. Ez volt 

akkoriban az egyetlen esti szórakozása a fiataloknak, és eközben 

feltűnés nélkül lehetett szervezkedni. Persze eleinte csak szóban, 

vagányságból, csak úgy duma képen. De mint minden  

gondolatnak van esélye arra, hogy egyszer megvalósuljon, így volt ez a 

szervezkedéssel is. 

Az elrekvirált gabonát, aprójószágot, egyebeket napközben szedték 

össze és vitték el a házaktól, nem törődve azzal, hogy a család esetleg 

éhen hal. A marhákat pedig, összeszedték a falvakban - a közeli 

kisvárosban mellékvágányon vártak a vagonok -, éjjel elhajtották, 

bevagonírozták és reggelre nyoma sem maradt az eseménynek csak 

annyiban, amennyiben a tulajdonos elmesélte. 

A marhahajcsárok a legtávolabbi faluban kezdték az állatokat 

összeszedni, és ahogy a kisváros felé közeledtek, a közbeeső falvakon 

keresztül, újabb és újabb marhákat csaptak az elhajtandók közé. Így 

gyűlt az állomány, lettek tele a vagonok reggelig. Miután ez többször 

megismétlődött, a figyelmesek a jeleket közkincsé tették a biliárd partin 

és adva volt az ellenállás lehetősége, csak meg kellett szervezni. Ki 

kellett gondolni a megoldást. Bár a biliárdasztalon esténként tíz tizenkét 

fiatal is játszott, a titkos akcióba csak öten vettek részt. Megfelelő 

titoktartási, konspirációs terv készült, melynek kidolgozója éppen Dezső 

volt. A legfontosabbnak a szervezéskor az tűnt, hogy senki tudomást a 

tervről ne szerezzen, mert akkor a meghiúsítása elkerülhetetlen. A 

felnőttek vagy beköpik a tervezett akciót, vagy másmódon akadályozzák 

meg. Az elgondolás kivitelezéséhez viszont, az akciócsoport, már 

ragaszkodott.  

Az akció résztvevőit valóságos, de csak keresztneveiken említem, 

ugyanis Dezsőn kívül már valamennyi elköltözött az örök 

vadászmezőkre. 

Fontos még meg említeni, hogy az akciócsoport szüleitől semmit nem 

rekviráltak, sem korábban sem az akció után. Így a cselekmény nem volt 

más, mint emberbaráti szeretetből való véleménynyilvánítás, tiltakozás a 

vidéki emberek megrövidítése miatt. 

De végül is mi történt? 

Az a legközelebbi település, amely irányból az állatokat és a hajcsárokat 

várták, hét kilométerre volt a szervezkedés helyétől. Gyuri vállalta, hogy 

ő felderítője – hírszerzője lesz az eseménynek.  Mivel neki volt jó 

kerékpárja, elbiciklizett abba a közeli faluba és várta, hogy mikor 

érkezik meg a csorda. Amikor észlelte érkezésüket felpattant a 

kerékpárra és „szélsebesen” hozta az információt. A többieknek volt 

ideje a kocsmából egyenként elszivárogni, nehogy feltűnjön, hogy most 

egyszerre mennek haza. A távozók a megbeszéltek szerint kimentek a 

falu szélére, a temetőt körbevevő bozótosban elbújtak, és várták a 

csordát. A temető távolabbik sarkánál volt egy romos, második 

világháborúban szétlőtt ház is, két ember ott bújik el. Gyuri és Imre jó 

barátok voltak, ők vállalták a romházat és ők voltak a csapat legidősebb 

tagjai is. Jani, Miklós és Dezső a temető bozótosaiban keresett búvó 

helyet. Eszközökről mindenki maga gondoskodott és kikötés volt, hogy 

agyonütni nem szabad senkit, de lehetőleg törést sem kell okozni.  

A csapat elszánt volt és bátor. Ha Gyuri hírei igazak, akkor négy fickó 

hajtja az állatokat, ők pedig öten voltak és lesből támadtak, baj nem 

lehet. Mit mondjak, igazi stratégia.  

A kocsma tizenegyig van nyitva, fél egy lehet, amikor a csorda a 

temetőhöz ért, ilyenkor már senki nincs ébren, tehát indulhat az akció. 

Előre megbeszélték, hogy hátulról támadnak, ha elfogják 

valamelyiküket, az segítségért kiabálhat, de nevet nem mond. Egyébként 

sem ismerik egymást, a kocsmában találkoztak össze. Hogy gyerekes az 

ellenállás és a konspiráció? Igen, de hát gyerekek voltak, ennyire futotta. 

A dolgok pontosan a terv szerint történtek. Negyed és fél egy között ért 

a csorda a temető széléhez. Mikor azon kicsit túlhaladtak, szinte 

egyszerre lépett ki a sötétből Imre, Gyuri, és Jani. Ők hárman a hajtókat 

egy pillanat alatt leverték, Miklós meg Dezső a marhákat zavarta szét a 

határban, hogy azokat még véletlenül sem lehessen összeszedni. 

Az egész történet nem tartott tíz percig. Dolguk végeztével pedig, az 

akcióhősök nem várva egymást, egyenként mentek haza. 

Dezső büszke tudattal húzta magára a takarót.  Elvégeztetett!  

(Hogy ezután mi történt, az a következő Hírmondóban lesz olvasható!) 

 
     Végh József László  

 

Történetek… 
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