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Önkormányzati Hírek 

 
Tisztelt Lakosok, Kedves Olvasó! 
 
Immár a harmadik lapszámot tartja a Kedves Olvasó a 
kezében. Ezúton szeretnék beszámolni az előző 
lapszám megjelenése óta az Önkormányzatunknál 
történtekről.  

-   A veszélyhelyzet megszűnését követően Képviselő-
testületünk július elején ült először össze. Ekkor került 
megtárgyalásra és elfogadásra Pusztaberki Község 
Önkormányzat 2019. évi zárszámadása. Az ülésen 
részt vett Molnár Mária könyvelő, aki elmondta, 
hogy az Önkormányzat teljesítette kötelező és önként 
vállalt feladatait, likviditási probléma nem merült fel, 
hitelfelvételre nem volt szükség.  

- Ezt követően Kapás Ildikó jegyző röviden 
ismertette a 2019. évről szóló éves belső ellenőrzési 
tapasztalatait, elmondta, hogy a feltárt hiányosságok 
korrigálása az Intézkedési tervnek megfelelően 
megtörtént, illetve, hogy az ellenőrzés olyan 
cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt 
fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, 
kártérítési vagy fegyelmi eljárást kellett volna 
kezdeményezni.  

- A Képviselő-testület tagjainak beszámoltam a 
veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről, melyekről 
az olvasónak már az előző lapszámban írtam. 

- Írásban beszámolt Tenkely Béla családsegítő a 
2019. évi szociális és gyermekvédelmi 
tevékenységről, a Testület úgy döntött, hogy egy 
következő ülésre meghívja, mivel ezen, személyesen 
nem tudott részt venni. 

- A Képviselő-testület a korábbi határozatát 
megerősítette, és a Nagyoroszi Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 
módosítását, valamint a Nagyoroszi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát, illetve a 
módosító okiratát jóváhagyta. 

-   Kapás Ildikó jegyző tájékoztatást adott a Magyar 
Államkincstár Pusztaberki Község Önkormányzata 
2018. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének 
utóellenőrzéséről, röviden ismertette az utóellenőrzés 
tapasztalatait, a MÁK által megküldött ellenőrzési 
jelentést. 

-    A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés 
megkötésének szükségessége miatt úgy döntött, hogy 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásra pályázati 
felhívást tesz közzé.  

-   Döntés született, hogy támogatási kérelmet 
nyújtunk be az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra, 
a Pusztaberki, Templom út felújítására és a Templom 
és Kossuth utak kereszteződés kiszélesítésére. El kell, 
hogy mondjam, hogy sokat hezitált a testület, mivel a 
Kastélykert út minőségével is tisztában vagyunk, de a 
fő indok az volt, hogy a legtöbb „közintézmény” 
ebből az utcából közelíthető meg, lásd: Polgármesteri 
Hivatal, Templom, Temető, Turistaház, Sportpálya, 
játszótér, Helytörténeti gyűjtemény. Mivel a Gárdonyi 
út felújítása a Magyar Falu programba benyújtásra 
került, így ebben a pályázatban nem tudtuk elindítani.  

-  Pusztaberki Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalt egy kapubejáró kialakítására 
vonatkozó kérelmet és úgy döntött, hogy a kapubejáró 
kialakítását a kérelemben foglalt műszaki tartalom 
szerint nem támogatja, nem adja tulajdonosi 
hozzájárulását a kapubejáró tervezett kialakításához. 
Véleményünk szerint a kérelemben szereplő áteresz 
keresztmetszeti átmérője nem elégséges, 
„duzzasztóként” működne nagy esőzés esetén. 

A következő testületi ülésünket augusztus 18.-án 
tartottuk. Ahol az alábbi témák kerültek 
megtárgyalásra: 

-   A belügyminiszter által hirdetett pályázatra a 
Képviselő-testület a szociálisellátások körének 
bővítése érdekében szociális tüzelőanyag igénylést 
nyújt be. Az igényelhető (pályázható) mennyiség a 
pályázati kiírás szerint különböző mutatók együttes 
száma alapján kerül meghatározásra, ami településünk 
esetében 16 m3 keménylombos tűzifát jelent.    

- A Képviselő-testület elfogadta azon 
előterjesztésemet, hogy az önkormányzat jövedelemre 
tekintet nélkül - a tanévkezdés megkönnyítése 
érdekében - a Pusztaberki lakóhellyel rendelkező 
életvitelszerűen itt lakó óvódások, általános iskolások, 
és középiskolások részére beiskolázási 
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segélyt, támogatást biztosítson. Óvodások részére 
20.000 Ft, általános és középiskolások részére 30.000 
Ft került elfogadásra. 

-    Kérelmeket bírált el a Képviselő-testület beépítési 
kötelezettség meghosszabbítása tárgyában, valamint a 
buszmegálló építményének áthelyezésével 
kapcsolatban. A Képviselő-testület hozzájárult a 
Templom úti ingatlan vonatkozásában a beépítési 
kötelezettség 1 évvel történő meghosszabbításához, 
valamint a 22102 számú út mellett lévő Petőfi út 13. 
szám előtti buszmegálló építményének az 
áthelyezéséhez. Az építmény új helye ugyanezen 
ingatlan előtt a helyszínen lévő villanyoszlop másik 
oldala. 

-  Tájékoztató hangzott el a Vörösharaszti út 
külterületi szakaszának (hrsz.: 034/1) tervezett 
munkáiról. Korábban már beszélt arról a testület, hogy 
a Vörösharaszti út folytatását, ami jelenleg egy 
elhanyagolt, bokros, fás terület takarítsuk ki, és mint 
egy sétáló- pihenő tanösvényként alakítsuk ki. 
Árajánlat került beszerzésre egy vállalkozótól a terület 
kialakítására, (bokorirtás, gréderezés, földút 
kialakítás). A testület a döntést elhalasztotta, más 
vállalkozótól is kérünk árajánlatot.  

-  Pusztaberki Község Önkormányzat Képviselő-
testülete határozott, hogy Pusztaberki község 
közigazgatási területén keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásra 
vonatkozóan szerződést köt a KOMMUNÁL-SZOL 
Kft. közszolgáltatóval. 

-   Pusztaberki Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló 8/2015. (VIII.18.) rendeletét a Kult. 
tv. 83/A.§ (2) bekezdése alapján felül kellett vizsgálni. 
A testület a rendeletet a vonatkozó jogszabály szerint 
felülvizsgálta, és a megalkotott rendeletet a Jegyző 
asszony a Nemzeti Művelődési Intézethez 
véleményezésre megküldi. 

2020. szeptember 7. – rendkívüli testületi ülés 

-  Polgármesteri beszámoló hangzott el az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás tulajdonában álló társasági 
részesedés értékesítéséről. 

-   Pusztaberki Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Közterület karbantartását 
szolgáló eszközbeszerzés – 2020” című pályázatra 
beérkezett árajánlatokat, és úgy döntött, hogy a Stihl 
termékek esetében a MEDE SZERSZÁM KFT. 
ajánlatát fogadja el. Az ágdaráló, tuskómaró és 
lyukfúró gépek esetében pedig a Lumag Kft. ajánlatát 
fogadja el, így a megrendelések megtörténhetnek. 

-   Döntés született arról, hogy az orvosi rendelő 
felújítására nyert pályázat keretében a műszaki 

tervdokumentáció elkészítéséhez mely tervezőknek 
küldjük meg az ajánlattételi felhívást, valamint, hogy 
a ravatalozó felújításra nem nyújt be pályázatot az 
önkormányzat, előbb a temető tulajdonviszonyát kell 
rendbe tenni. 

-   Döntött a Képviselő-testület abban is, hogy 
pályázatot nyújt be az „Elhagyott ingatlanok közcélra 
történő megvásárlása” című pályázatra: a pályázatban 
a régi bolt és kocsma épületének megvásárlásához 
szükséges összegre pályázunk.  

 
Helyszíni bejáráson a Képviselő-testület. 

Beszámoló a 2020. szeptember 15. napján 
megtartott közmeghallgatással egybekötött 
Képviselő-testületi ülésről. 

-  Elbírálásra kerültek a TOP-4.1.1-16-NG1-2019-
00009 kódszámú „Orvosi rendelő felújítása 
Pusztaberki községben” elnevezésű projekt kapcsán – 
műszaki dokumentáció (kiviteli tervek, tervezői 
költségvetés, műszaki leírás) elkészítésére beérkezett 
ajánlatok. Csordás István tervező ajánlatát fogadta el a 
testület. 

-  Tájékoztattam a közmeghallgatás résztvevőit az 
elmúlt év eseményeiről, eredményeiről és a következő 
időszak terveiről. Majoros Tibor falugondnok 
megtartotta beszámolóját. Kérte, hogy jelezze, aki 
problémát észlel a falugondnoki tevékenység 
ellátásában. 

-   HGy. helyi lakos a 2019. évi pénzmaradványról 
kért tájékoztatást, majd több javaslatot fogalmazott 
meg. 

- DFZs helyi lakos a háztartási szennyvíz 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról, illetve a 
falu csatornázottságáról érdeklődött, valamint a 
Gárdonyi út végén lévő árok kiszedése után kialakult 
„védtöltés” megszüntetését, az útszakasz szabaddá 
tételét szorgalmazta. 

Az alábbiakra szeretném felhívni a Tisztelt 
Lakosság figyelmét: 

Megkérek minden játszóteret látogató családot, hogy a 
játszótéren a játszóeszközöket a rendeltetésüknek 
megfelelően használják, és ha szükséges erre a másik  
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ember figyelmét is hívják fel. Több jelzés érkezett 
azzal kapcsolatba, hogy a felnőttek használják a forgó 
hintát, illetve a hintát, a csúszdát. 
Önkormányzatunknak nem kevés összegbe került ez, 
a mai kornak és igényeknek megfelelő játszótér 
kialakítása. Vigyázzunk rá együtt! 

Településünk több lakosa tart ebet az ingatlanán, 
kevesen közülük közterületen sétáltatni is szokták a  

 

kutyákat. Akikkel találkoztam, szóban is elmondtam, 
de itt is kérek mindenkit, aki a településünkön kutyát 
sétáltat, hogy a kutya piszkot legyen szíves felszedni 
ugyanúgy, mint ahogy más településeken és 
városokban is szokás és teszik is. Talán mondanom 
sem kell, mennyire kellemetlen, amikor az út melletti 
zöld területen csak gyűlik és gyűlik, fűnyíráskor pedig 
jut mindenhova. 

Pályázati hírek 

A Magyar Falu Program keretében a Gárdonyi út felújítására benyújtott, valamint „Közösségi tér kialakítása és 
foglalkoztatás” című pályázatunk tartalék listára került. A tartalék lista azt jelenti, hogy a pályázat a pályázati 
kiírás alapján támogatásra javasolható, azonban az adott pályázati kiírásban rendelkezésre álló forrás 
terhére - annak kimerülése miatt - már nem támogatható, amennyiben újabb támogatási forrás kerül 
bevonásra még esélyünk van a pozitív döntésre.  

A Magyar Falu Program – „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020” című pályázatunkat, 
támogatásban részesítették. Ennek keretében a beszerzések folyamatban vannak.  

Az „Orvosi rendelő felújítása Pusztaberkiben” elnevezésű pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az 
elnyert összeg 25.273.123 Ft. A pályázat az Orvosi rendelő energetikai felújításán, fűtés korszerűsítésén, 
valamint megfelelő akadálymentesítésén túl, parkoló kialakítást, orvosi eszközbeszerzést, falubusz 
garázsának külső homlokzati felújítását, garázs előtti terület térkövezését is tartalmazza. A kivitelezési 
munkák jövő év tavaszán fognak elkezdődni. 

Kedves Pusztaberkiek! 

Falugondnokok Nógrád Megyei Egyesületének 
közgyűlésén a falugondnokunkat az Egyesület 
vezetőségi tagjává választották. Majoros Tibor 
falugondnokunk így az Egyesület életében is részt 
vállal és részt vesz. Az egyesület tömöríti a megye 
falugondnoki hálózatába tartozó természetes és jogi 
személyeket, képviseli a kistelepüléseken dolgozó 
falugondnokok érdekeit, működési területén segíti 
ezen intézmények terjedését, működését, a közös 
szakmai feladatok, fejlesztési programok 
megvalósítását, az együttműködés erősödését, a 
szakmai munka színvonalának és társadalmi 
elismertségének emelkedését. Gratulálunk a 
megválasztásához, jó munkát kívánunk! 

Az elmúlt nyárról elmondható, hogy az 
Önkormányzati dolgozók tették a dolgukat, az 
önkormányzati ingatlanokon, településünk 
közterületein, temetőben a fűnyírás folyamatos volt. A 
veszélyhelyzet megszűnését megelőzően a Turista ház 
udvarát, környezetét tettük rendbe, szépítettük meg. A 
kertben található fedett „kiülő” javításra szorult, az 
udvarban található padokat felújítottuk. 

A Hivatal udvarán tárolt – pályázaton nyert – tűzifát a 
rászorulóknak eljuttatták „széthordták”. A bekötő út 
melletti árkokat az év folyamán már két alkalommal 
takarították. 

Köszönöm munkájukat, és álljanak itt név szerint: 
Bencsis Bettina, Majoros Tibor, Seres Ildikó, Seres 
József, Vida Tibor. A csapat a nyár folyamán 
kiegészült két fiatal taggal. Bencsis Alexandrával, 
aki a nyári gyakorlatát töltötte az önkormányzatnál, és 
Szabó Rolanddal, aki diák munkán volt nálunk egy 
hónapot. A csapat jó volt, a fiatalokat pedig 
visszavárjuk. 

De meg kell köszönni azoknak az embereknek a 
munkáját is, akik társadalmi munkában a 
buszmegálló építmények csiszolásában, festésében 
segítettek, illetve a 22-esen lévő buszmegállók 
deszkaburkolatát, pótolták, megerősítették. Köszönöm 
a segítségét,  
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Brindza Sándornak, Együd Istvánnénak, Együd Istvánnak, Gregor Ferencnek, Kuris Gábornak, Nagy Mariannak, 
Sipos Dánielnek. 

                       

A Pharmatéka Kft. dolgozóinak segítségével áthelyezésre került a buszmegálló építmény. 

      
 
A kép mindent elmond, hogy Vida Ramóna a temetőben található Tersztyánszky síremléket milyen szépen 
megtakarította, felújította. 
 

   

Terveim szerint a pusztaberki.hu elérésű honlapunk 
2020. október 15-től aktív lesz. A települést érintő 
tájékoztatókat, híreket ott fogjuk közzétenni. 
 
A nyár folyamán a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtárból csere könyvekkel bővült a könyvtár 
kínálata. Novemberben szeretnék még egyszer csere 
könyveket hozni. Kéréseiket, könyv igényeiket 
jelezhetik a Könyvtárban. Szeretettel várjuk a 
látogatókat és az olvasás iránt érdeklődőket.  
 
Lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk, 
melynek időpontjáról és pontos részleteiről 
Októberben tájékoztatjuk önöket. 
 
 

Kurisné Nagy Bernadett Erzsébet  
polgármester 
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Aradi vértanúk emléknapja - 1849. október 6. 
 

 

„ Mikor fogunk már összefogni?..... 

Mikor mondunk már egy nagyot 

Mi, elnyomottak, összetörtek,  

Magyarok és nem-magyarok?”    

/ Ady Endre/ 

 

1849. október 6-ám végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét. Pesten pedig ugyanezen a 
napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. Az ítélethozatalra 
egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; halálukkal Haynau és Ferenc József a magyarság 
függetlenségi törekvéseit kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti 
ügyünk mártírjainak. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzés-sorozat a levert szabadságharc utáni 
megtorlások tetőpontja volt, amiről, a magyarság évről évre gyásznap keretében emlékezik meg.  

Batthyány Lajost Pesten végezték ki. 

Aradon kilenc tábornokot kötél általi-, négyet golyó általi halálra ítéltek: 

Lachner György, Aulich Lajos, Damjanich János, Knezich Károly, Leiningen-
Westerburg Károly, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Nagysándor József, Desseffy 

Arisztid, Kiss Ernő, Lázár Vilmos, Schweuidel József, Vécsey Károly. 

Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött. A szemtanúk elbeszélése alapján, már a kivégzés 
után egy két- órával tömegekben zarándokoltak a vesztőhelyekhez a gyászolók. Mindenki sírt, imádkozott, minden 
nyilvános hely, bolt zárva tartott. Barabás Béla jogász, volt országgyűlési képviselő 1929-ben megjelent 
emlékirataiból ismert, hogy édesapja volt az első, aki egy kiszáradt eperfát és egy keresztet vitetett a kivégzés 
helyszínére. Az eperfa ágaira ragasztott cédulákra írták fel a mártírok nevét. 1871-ben a vértanúk emlékének 
ápolását felvállaló Aradi Honvédegylet egy emlékkővel helyettesítette a kiszáradt eperfát. A vesztőhelyen ma 
látható obeliszket 1881-ben állították fel. 

Kossuth Lajos megemlékező szónoklata az aradi hősökről: 

„ A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban 
szellemeikben a ’hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökkévalóságon keresztűl;  engem, ki nem 
borúlhatok le a magyar Golghota porába engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete 
lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk 
szent emlékét hűségükért a Haza iránt, ’s a’ magasztos példáért, melyet az utódoknak adnak; ’s buzgó imával 
kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar 
nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!” 

Az aradi vértanúk emlékezetéhez hozzátartoznak a tiszteletükre készített emlékhelyek, emlékművek. Több 
nagyvárosban valamennyiükről utcát neveztek el.  

        Pócs Miklós 
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Életet adunk Szabadságért cserébe 
 

Október 23. Nemzeti ünnep! Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 1956. 
október 23-án a magyar nép a diktatúrára 
forradalommal válaszolt, fegyveres felkelés robbant ki 
a szovjet megszállás ellen. Az egyetemi diákság 
országszerte tiltakozott a kommunista diktatúra ellen, 
ezen a napon pedig tömegmozgalommá tudott válni a 
szervezkedés. Nagy Imre beszédében reformokat ígért 
a kétszázezer főre duzzadt tömegnek. A szovjet 
csapatok vérbe fojtották a forradalmat, majd a Kádár 
rezsim megtorló intézkedéseket foganatosított.  
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a 
szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a 
világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt 
a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét 
eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az 

emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy 
maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha el nem 
áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és 
soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat.” / Albert Camus/ 

 

Kányádi Sándor: Naplótöredék 

A fény, a fény 
szuronyok hegyén villan. 

Nem ilyen fényre vágytam én, 
amilyen itt van. 

A szél, a szél 
katonaszaggal libben. 

Ne fújd, ne fújd el őszi szél, 
amit még hittem. 

A vér, a vér 
agyamban vadul lüktet. 

Ó, isten, isten, hogyha vagy, 
segítsd meg véreinket. 

Kolozsvár 1956. október 25, éjszaka 
 
 
 

 
 

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista 
pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott 
sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, 
amely október 30-án a pártház elfoglalásával végül győzött. Ez a 
kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd 
a többpárt rendszer visszaállításához és az ország demokratikus 
átalakulásának kezdetéhez vezetett.  November elején az új 
kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetúnióval, a csapatok 
teljes kivonásáról és a Varsói szerződésből való kilépésről és az 
ország semlegességéről. A kezdeti hajlandóság után a szovjet fél 
meggondolta magát, és miután számított arra, hogy a nyugati 
nagyhatalmak nem fognak segítséget nyújtani a magyar 
kormánynak, november 4-én hajnalban hadüzenet nélküli háborút 
indítottak Magyarország ellen. A laktanyák, repterek a szovjet 
hadsereg, és a Munkás-Paraszt Vöröshadsereg egységeinek 
gyűrűjébe kerültek. A hatalmas túlerővel szemben egyedül 
maradt ország több napon át folytatott hősies szabadságharca 
elbukott. 1957. év elején elkezdődött a tömeges bebörtönzések, 
vallatások és kivégzések sorozata. Az állampolgárok elnyomását 
az ENSZ és a külföldi világ közvéleménye is elítélte. A 
forradalom következményeképpen közel kétszázezer magyar 
hagyta el az országot. Az ország vezetője Kádár János lett, aki 
1957 májusában megkötötte a szovjet-magyar államközi 
szerződést a szovjet csapatok ideiglenes itt tartózkodásáról. 1958 
júniusára lezárultak a Nagy Imre perek az eljárás végén három 
halálos ítélet született melyet 1958. június 16-án hajnalban 
hajtottak végre (kötél által) a gyűjtőfogház udvarán Nagy Imre, 
Maléter Pál és Gimes Miklós elítélteken. A szovjet hadsereg 34 
évig tartózkodott hazánkban. Az 56-os megtorlások igazi 
befejeződése 1963 márciusáig váratott magára, amikor Kádár 
János kiadta az 1963 évi 4. törvényerejű rendeletet, melyben 
közkegyelmet hirdetett az 56-os forradalom letartóztatottjainak 
számára.                                                       Pócs Miklós
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Az én életem Pusztaberkiben… 
 

Beszélgetés Kapor Zsuzsa nénivel 
 
 

A 71 éves Kapor Zsuzsa néni a falu jól ismert személyisége. Gyönyörű kertjében, szerettei, és szeretett könyvei 
társaságában él boldogan. Sürög-forog, részt vesz a falu mindennapi életében, minden megmozdulásában, és ahol-
akinek tud, ott segít. Nem véletlen, hogy 2010-ben megkapta a Pusztaberki Díszpolgára kitüntető címet. Amint 
élete történetét hallgattuk, arra gondoltunk, igaza lehetett annak a papnak, aki egyszer azt mondta Zsuzsa néninek: 
„lány, neked húsz évre előre be van a Mennyországba fizetve”. 
 
– 1949.11.06-án itt születtem Pusztaberkiben – 
kezdett mesélni Zsuzsa néni –, mint ahogyan az 
anyukám is, és a nagyszüleim is. Édesapám 
balassagyarmati volt, traktorosként dolgozott a 
borsosberényi gazdaságban, de ő nagyon fiatalon 
meghalt, még 1968. október negyedikén. Édesanyám 
háztartásbeliként dolgozott, mivel voltak földek is, 
amit művelni kellett, és volt egy beteg testvérem, a 
Zoli, akit gondozni, felügyelni kellett. Édesanyám 
sajnos nagyon hamar eltávozott közülünk, még hatvan 
éves sem volt. Ezek után pedig a munka mellett én 
gondoztam az öcsémet, még huszonnyolc évig. Nehéz 
volt, a férjem, amikor lehetett, el is ment 
előnyugdíjba, hogy ne legyen egyedül otthon a Zoli. 
Zoli, az öcsém, szellemi fogyatékos volt, Berkiben 
mindenki ismerte, nem volt egyszerű. Sajnos, 
sárgasággal született, és nem cserélték le a vérét, és 
ettől agykárosodása lett. Tíz éve hunyt el. De a 
gyerekeimmel nagyon jó viszonya volt, főleg a 
lányommal. Nagyon szerette a gyerekeket. És úgy 
otthon be tudott segítgetni a dolgokba. Felmosta a 
konyhát, összesöpörte az udvart, felhasogatta a fát és 
behozta. Volt, amikor kiküldtem a kertbe, hogy hozzál 
be két hagymát, hozott be ötöt, vagy hármat, de sosem 
annyit, amennyi kellett. Amikor anyu meghalt, Zoli 
úgy hívott engem, hogy „anya”. Anyák napján adott 
egy szál virágot, hogy „anyukám, Isten éltessen anyák 
napja alkalmából!”. Én pedig mondtam neki, hogy 
„köszönöm Zolikám, de tudod, hogy nem én vagyok az 
anyád”. „De te vagy az anyám, mert én téged jobban 
szeretlek!” 2008-ban sajnos megbetegedett, két évig 
küzdött a tüdőrákkal, amit későn fedeztek fel nála. 
2010-ben elhunyt, itthon, családja körében, mert én 
ápoltam, nem adtam be kórházba, mert senki nem 
tudott rá úgy vigyázni, ahogy én. 
 
– Iskolába Berkiben jártam négy osztályt, utána 
Borsosberénybe, majd Gyarmatra mentem a Balassi 
Bálint gimnáziumba, ahol 1968-ban érettségiztem. 
Ekkor hunyt el az édesapám, 44 évesen. Nem tudtam 
továbbtanulni, mert ott maradt anyukám, a 
nagymamám és az öcsém, ezért dolgozni kezdtem. 
Már akkor Gyarmaton dolgoztam, mielőtt apukám 
meghalt, majd felvettek az állami gazdaságba, és 
lettem könyvelő, úgy, hogy Pestre jártam iskolába. 

Majd SZTK ügyintéző lettem úgy, hogy munka 
mellett elvégeztem az alap középfokút. 

 
 
– Amikor elkezdtem az első osztályt Pusztaberkiben, 
volt egy Zsolnai Ilona nevű tanárnő. Nem emlékszem, 
hogy honnan jött. Két évig tanított, de nagyon kedves 
volt. Utána a Csatai tanító néni tanított, aki itt lakott, 
meg itt is építettek. Ő nagyon becsületes volt. Én 
tiszteltem, szerettem őt, mert olyan igazságos 
tanítónő, mint ő volt, nem akadt még egy. Még arra is 
figyelt, hogy a gyereknek volt-e tízóraija. Vagy, ha 
vizes volt a cipője, levetette vele, és odatette a 
kályhához, hogy száradjon. Amikor a négy osztályt itt 
befejeztem, akkor kellett menni Berénybe. Valamikor 
a hetvenes években szüntették meg itt az iskolát, és 
akkor lett a helyén a turistaház. Berénybe iskolába 
busszal jártunk, ami ilyen „bányászbusz” volt, olyan 
dobozszerű, úgy nevezték, hogy „fakarusz”*. Nehéz 
volt felszállni, ablaka nem volt, nagyon kellemetlen 
volt azzal utazni. A berki és a horpácsi gyerekek 
jártak vele, egy jó évig, vagy másfél évig. De 
valahogy kibírtuk… ki kellett bírni. Utána adtak oda 
rendes, normálisabb buszt, ami kicsi kicsi volt ugyan,   
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de a két falu gyereke elfért benne. Azon már 
kényelmesen utaztunk. 
Reggel 7-kor indult a busz, és úgy háromnegyed 2 
körül értünk vele haza Berkibe. Nekem a berényi 
iskola is tetszett, semmi bajom nem volt vele. 
 

 
 
– Falun úgy voltak vele az emberek, ha hazajött a 
gyerek: gyere, ebédelj meg, és utána csináljuk ezt meg 
azt. Nekem annyival más volt, hogy én a 
nagymamámnál laktam, ő mindig azt mondta: 
„csináld meg a leckédet, az legyen az első, és utána 
megyünk ide, meg oda”. A nagymamám így tanított 
engem. 
 
– A gyerekkorom nekem nagyon szép volt. 
Anyukámék 1955-ben építettek oda, ahol most 
lakunk, de én a nagymamáméknál maradtam. Én a 
nagymamánál aludtam, onnan jártam iskolába is, a 
nagymamánál nőttem föl. Ha a kertben volt, ha ment 
valahova, mindig mentem vele. Engem 90%-ban a 
nagymamám nevelt föl. Amikor Gyarmatra kerültem a 
gimnáziumba, három évig ott laktam, rokonoknál, 
csak az utolsó évben lettem bejárós Pusztaberkiből, 
mert a nagymamám agyvérzést kapott, és őt ápoltam. 
Nagyon szerettem nagymamámat, 11 évig ápoltam, 
miután agyvérzést kapott, és félig lebénult. Minden 
nap fürösztöttem, azt mondta az orvos, aki akkor volt 
itt, hogy én bolond vagyok, mert ha beadnám a 
kórházba, már rég meghalt volna. De én nem tettem. 
1981-ben halt meg a nagymamám, és 1982-ben az 
anyukám. Nem volt egyszerű… nagyon nehéz volt. 
Megéltem, csináltam, ahogy tudtam. Volt egy pap, aki 
azt mondta nekem: „lány, neked húsz évre előre be 
van a Mennyországba fizetve”. 
 
– 1971-ben mentem férjhez, most volt 49 éve, 
szombaton (augusztus 28-án, a szerk.). A 
lányoméknak is éppen ekkor volt az esküvőjük, 16 
évvel ezelőtt, ezért volt nálunk most egy „kis” családi 
összejövetel.  A férjem 1980-ban gerincműtéten 
esett át, deréktól le volt bénulva, Budakeszin hozták őt 
helyre. Most otthon vágja éppen a paradicsomot, mert 
ma megint azt főzök. Mindent ő darabol össze nekem, 
én leszedem, ő megpucolja, megtisztítja, összevágja, 
vízben van, és már főzhetem is. Mindenben tud 

segíteni, főzni is tud, mert nagyon házias. Ez volt a 
szerencsém, hogy a majdnem ötven év alatt ő 
mindenben részt tudott venni. Van olyan sütemény, 
amit Tibor csak megkészít, kiméri, kikeveri, 
összedobja.  Mert itt nem úgy volt, hogy elmegyek, 
veszek süteményt a gyerekeknek, meg kellett tanulni 
sütni. Nekem nagyon nehéz volt, amikor anyu 
meghalt, mert a főzést az ő intézte. Sose felejtem el… 
Februárban került kórházba, és júliusban halt meg, és 
nekem át kellett vennem a főzést. A fiam az olyan 
három és fél éves volt, azt mondta, anyu minden jó, 
csak a leveseid nem jók, a mamáé jobb. Hoppá… 
Akkor én is gondolkoztam, hogy ez kimaradt eddig. 
 
– 1975-ben kezdtünk építeni, meg azt hiszem, hogy az 
Árpás Karcsi is. Ő sem kapott kölcsönt, meg mi sem. 
Bementem az OTP-hez: „Pusztaberki? Nincs 
kölcsön!”. Mert mindenki tudta, hogy ezt a falut 
szanálásra szánták. Kiadták az építési engedélyt, de 
kölcsönt nem adtak az építkezéshez.  Ezért húzódott 
mindenkinek az építkezése, mert mindenhez készpénz 
kellett. 
 
– 1975-ben és ’78-ban született két gyermekem. 
Sajnos, ezek után anyu 1982-ben megbetegedett, és 
fél év ápolás után elment, még a hatvan évet sem 
töltötte be. Ez egy nagyon nehéz időszak volt 
számomra, két évet nem is dolgoztam, mert a 
gyerekekkel nem tehettem meg, hogy este hatra érünk 
haza busszal Borsosberényből. Hívtak 
Balassagyarmatra is dolgozni az SZTK-ba, de nem 
lehetett ezt megoldani. Két év múlva elvállaltam a 
postát, biciklizni, Horpácsra. Akkor egy évig megint 
iskolába kellett járni, mert kötelező volt a postai 
iskola, amit el is végeztem Vácon. 
 
– Brindza Sanyi anyukája tőlünk a második házban 
lakott, nekem ő volt ilyen pótanyuka, amikor 
édesanyám meghalt. Ő tanáccsal, segítséggel, 
mindennel ellátott, és az öcsém is nagyon szerette, 
nagyon jól kijöttek egymással. Irénke néni nekem 
nagyon sokat segített, nagyon jó viszonyban voltunk 
vele, nagyon hiányzott nekem, amikor meghalt. 
Ugyanabban az évben hunyt el, amikor az öcsém… 
 
– Nekem mindig úgy kellett valakihez asszimilálódni, 
aki az öcsémet is elfogadta. Mert nekem ő volt, és 
kész. A gyerekeim is megértették ezt, főleg a lányom, 
elég korán, mert ő okos kislány volt, pont az elsőt 
befejezte, amikor anyu meghalt. Én mindig azt 
mondtam nekik: a Zoli nem bolond, hanem a Zoli 
beteg. És ő mindig is így volt kezelve. 
 
– Hogy honnan merítettem erőt ehhez? Talán a 
szeretetből. 28 évig csináltam, a férjemmel együtt. 
Amikor anyukám meghalt, néhányan mondták: „a 
Zolit biztos beadja intézetbe” – mások pedig azt 
mondták: „dehogy adja, kell neki a pénz!”. Tudja, 
hogy van ez faluhelyen: mindenki-mindenkit ismer, 
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van jóakaró, van rosszakaró, hát nekem is volt 
mindegyik. De úgy érzem, hogy aki rám volt bízva, 
akivel élnem kellett, maximálisan megtettem mindent 
érte. Dóhéjban ennyi. Eltelt ötven év, most már 70 
éves elmúltam, 71 leszek: itt születtem, itt élek, itt is 
akarok maradni. 
 
– A gyerekek is közben megnőttek, hál’ Istennek. 
Mind a kettő jól tanult. Van két unokám, egy 
tizennégy éves kislány, meg egy tízéves. Nagyon 
szeretem őket, ők is nagyon szeretnek itt nálam lenni 
Most, a karantén alatt a 14 éves és a lányom itt is 
laktak. Három szobánk van, egyik az övék, másik a 
miénk, a harmadik meg a fiaméké, amikor lejönnek. 
 
– Én nagyon szeretek a kertben dolgozni, rettentően 
szeretem a földet, szerintem a famíliában senki nem 
olyan bolond, mint én.  Zöldség, gyümölcs, minden. 
Palántát magamnak nevelek, nagyon sok eprem van, 
egy évben háromszor-négyszer főzök lekvárt, 
elhalmozom a családot. Rengeteg savanyúságot rakok 
el, uborkám is akkora van, hogy jövőre megint 
keveset kell ültetni. Nagyon szeretek a földben 
dolgozni, este meg kimenni a kertbe…! Mert van ott 
eper, málna, ribizli, meggy, cseresznye, körte. A 
szilvafám kettő is volt, de a vihar tönkretette őket, az 
idén ültettünk a helyükre újakat. Engem az úgy 
megnyugtat, amikor van eper, vagy ribizli, ha este, 
még fürdés előtt kimegyek a kertbe körülnézni. Nem 
eszek meg csak pár szem epret, vagy ribizlit, de az 
engem a napi fáradtság után úgy megnyugtat, hogy 
aki ezt érzi, csak az tudja. 
 
– A rendszerváltáskor kerültem ide az 
Önkormányzathoz, illetve akkor még a tanácsi 
rendszer volt, és mind a két munkát csináltam. Ha jól 
emlékszem, 1990-től már csak itt dolgoztam az 
Önkormányzatnál, és innen is mentem nyugdíjba. 
 

 
 
– Ha a falusi ember feladja azt, ami otthon van, otthon 
terem, annyit nem lehetett keresni, hogy azt mindet 
megvegye. És ezt úgy nem lehet csinálni, hogy 
messzebbre eljár az ember dolgozni. Ezért volt nekem 
olyan jó, amikor idejöhettem az Önkormányzathoz 
dolgozni, két kisgyerek és a beteg öcsém mellett. Mert 
az nagyon sokat számít, hogy télen minden bent van a 
pincében: krumpli, zöldség, minden, ami szükséges. 

– Az első szabad választások után én is képviselő 
voltam. Hát nem volt egyszerű indítani az életet, mert 
itt semmi nem volt. Itt nem volt egy felmosó rongy: 
egy tréningruha felsővel mostak fel. Az első négy 
poharat én hozta ide egy tálcával, hogy tudjunk egy 
pohár vizet inni, ha kell. 
 
– Abban az időben voltak a telkesítések, először 20 
forintért adták a telket. Itt, ez a Templom utca, ez az 
oldal egy urasági gyümölcsös volt… hát, elhanyagolt. 
De volt, aki bérbe kivett belőle egy-egy teleknyit, és 
málnát, vagy ribizlit termesztett benne. Aztán szépen 
ezeket telkesítettük. Meg volt ugye a közművesítés. 
Én arra emlékszem, hogy jártam sorra a házakat, hogy 
van-e a házaknál kút, és mit szólnának, ha vezetékes 
víz lenne. Volt, aki azt mondta, hogy van kútja, és 
neki nem kell bevezetni a vizet, de abban biztos, hogy 
az önkormányzat ebbe a tervbe bele fog fulladni. 
Aztán mégse fulladtunk bele, mert minden közmű 
meglett. Kevés olyan kis falu van, mint a miénk, ahol 
minden közművet meg lehetett oldani. Először lett a 
víz, aztán a gáz, végül a csatornázás. 
 
– Mindez négy falu társulásából sikeredett: 
Nagyoroszi, Borsosberény, Horpács, Pusztaberki. 
Társulásban minden könnyebben ment. Ez nagyszerű 
dolog volt, hogy 20 év alatt az Önkormányzat 
kiharcolta az összes közművet, a polgármesterek 
mentek utána, hogy Pusztaberki ne maradjon ki 
semmiből. Sosem felejtem el, egyszer itt bent voltam 
a Hivatalban, amikor a Minisztériumból hívtak 
minket, én voltam itt, és egy hölggyel beszéltem, aki 
kérdezte, hogy mekkora ez a Pusztaberki? Én röviden 
elmondtam neki mindent, erre ő azt mondja, hogy az 
hihetetlen, hogy maguk ott mindent el tudtak érni, 
hogy meglegyen. Mert higgyem el, hogy Pest 
megyében, és Budapest külső részein se olyan út, se 
olyan közművesítés nincs, mint Pusztaberkiben. 
 
– Én azt mondom, mindig akkor volt jobb a falunak, 
amikor önálló Önkormányzata volt. Olyankor mindig 
sokkal jobban tudtunk fejlődni, mindent el tudtunk 
érni. Jó, ez a polgármester érdeme is volt, meg a 
képviselőké, én úgy hiszem. 
 
– 2010-ben megkaptam a Pusztaberki Díszpolgára 
címet. Mert én mindig igyekeztem segíteni, ha volt 
társadalmi munka, bármi, mentem, kapáltam. Amikor 
a Csatai tanító néni már lebetegedett, vagy két évig én 
vittem a Könyvtárat is. Nagyon szeretek olvasni, mert 
én minden este olvasok. De egyébként reggeltől-estig 
mozgok: kertbe, ide-oda, minden. Tévé nálunk csak a 
középső szobában van, meg az első szobában, az én 
hálószobámban nincs, csak könyv. Mert olvasni 
mindennap kell. Én legalábbis nagyon szeretek. 
Mindenevő vagyok, mindegy, csak könyv legyen, 
csak regény legyen. 
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– A turistaházat 91-92 körül az Önkormányzat 
megkapta, voltaképpen mindig ide tartozott, de akkor 
alakult a társulás, nagyon forgalmas volt. Emlékszem, 
egyszer volt egy csoport, a pestszentlőrinci állami 
gondozott gyermekek, úgy 8-10 évesek, tizenvalahány 
gyermek és egy nevelő. Valami félreértésből 
kifolyólag nem volt vacsorájuk, sem vacsorának 
valójuk. Bejöttek hozzám az Önkormányzathoz, és 
elmondták mi történt. Mondtam a hölgynek, hogy ne 
ijedjen meg. Reggel vettem egy kétkilós kenyeret, 
felszeleteljük, van tojásom, van zsírom, lehozom, és 
csinál nekik bundás kenyeret. Lehet itt tejet kapni, ha 
öt liter kell, öt liter kell, szerzünk. És megvan a mai 
vacsora. Nem voltam otthon, amikor a gyermekek 
mentek el, és a tanárnővel eljöttek a házamhoz, a 
lányom, meg a férjem voltak otthon, és egy olyan 
szentképet hagytak nekem emlékül, amit mindannyian 
aláírtak. A mai napig az imakönyvemben tartom ezt a 
képet. 
 
 
 
 

 
– A karatésok is, a Zsolti* legalább 20 éve idejár, ha 
nem több. Először nem volt még gyakorlótermük, én 
meg mondtam neki, hogy itt a nagyterem, hozzák a 
tatamit, és tartsa itt az edzéseket. És akkor itt bérelte a 
termet. Az egyik lány, aki bajnoknő lett, a Laura*, az 
kicsi lány volt, amikor idekerült, most meg már 
elvégezte az egyetemet, én azóta ismerem őket. 
Jönnek oda hozzám: Zsuzsa néni, hogy van? A Zsolti 
meg tudja, hogyha valami kell, elfogy az étolaj, 
csengessetek, a Zsuzsa néni ad egy olajat. Nagyon 
régtől, nagyon jó kapcsolatban vagyok velük. A 
kulcsot is adtak, télen figyeljük nekik a kazánt, meg 
ha valami van, tudjunk bemenni. Nálam annyi kulcs 
volt itt, a nyaralósoknak, hogy jaj…  Mindenki 
nekem hozta: Zsuzsa néni, itt a kulcs – Zsuzsa néni, 
majd nézzen be… Ha valami kellett, mentem, 
segítettem. Így telt az életem. Én úgy vagyok vele, 
hogy a nagypapám mindig azt mondta a 
nagymamámnak: „Irénke, ha csak ennyid van, abból 
már tudsz adni”. Nagyon jó szívű, nagyon jó lelkű 
emberek voltak. Én ezzel születtem, én szeretek 
segíteni. 

   Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Zsuzsa néninek! 
 
A beszélgetésben néhány szót *-gal jelöltünk meg, ezekről adnánk most bővebb magyarázatot. 
  
fakarusz* – a Csepel D–350 és D–352-es alvázra épített dobozos felépítményű busz volt, amit a köznyelv 
„fakarusz”-nak becézett, utalva az Ikarus buszok szó szerint és átvitt értelemben vett fapados változatára. Az 
eredetileg munkás- és gyerekszállításra kifejlesztett típust az ötvenes évekre jellemző autóbuszhiány miatt sok 
helyen menetrend szerinti forgalomban is használták.  
 
Zsolti* – Sensei Büchler Zsolt a Magyar Karate Válogatott szövetségi kapitánya, 5 danos shito-ryu 
mester. (Idén júliusban a Magyar Olimpiai Bizottság Sportigazgatósága Fábián László vezetésével a 
szakmai látogatássorozat első állomásaként a válogatott karatésok pusztaberki edzőtáborát látogatta meg.) 
 
Laura* – Sterck Laura Tímea. 2005 óta, 8 éves korától karatézik, Büchler Zsolt sensei irányításával. 2008 és 
2017 között, minden évben korosztályos bajnok volt. 22 éves korára 7 magyar bajnoki címe van (valahányszor 
elindult a bajnokságon, mindig megnyerte). 2017-ben történelmi bronzérmet nyert a horvátországi Umagban 
megrendezett ifjúsági karate világ-kupán. Háromszor kapta meg az Év Sportolója címet a karate sportágban: 2016, 
2017, 2019.  

Szántó Tibor 

Apróhirdetések 

Pusztaberki Község Önkormányzata az alábbi ingatlanokat kínálja eladásra, érdeklődni a Hivatalban illetve a 
Polgármesternél a 06 (30) 860-5565 telefonszámon lehet. A telkekre építési kötelezettség van előírva, valamint 
elidegenítési és terhelési tilalom. 

Vörösharaszti út, 174/4 hrsz. 995 m2, kivett beépítetlen terület. (Építési telek) 

Kossuth út, 176/25 hrsz. 1368 m2, kivett beépítetlen terület, megkezdett építkezéssel, félig kész alappal.  

Petőfi út, 56/1 hrsz., építési telek 1451 m2 

Magántulajdonostól a Petőfi úton eladó egy 558 m2, kivett beépítettlen terület megnevezésű ingatlan. 
Eladási ár: 2.000.000 Ft, Érdeklődni: 06 1 221 4271 telefonszámon lehet. 

A Rákóczi úton családi házas ingatlan a hozzá tartozó földterülettel összesen: 3557 m2 eladó. A házban 
1 szoba, konyha, előszoba, fürdő, WC található. Víz, villany, kút van. Érdeklődni: 06 70 417-8841 
telefonszámon lehet. 
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Pusztaberki – a XVIII. század végén… 
 
1788. május 6. – a Pusztaberki építmények értékbecslése 
 

      
 
Az eredeti dokumentum megtekinthető a Nógrád Megye Levéltár Balassagyarmati Kutatórészlegén. 
Levéltári jelzet: HU-MNL-NML-XIV. 3. 13. doboz, Bodonyi (Bodonyi) család iratai, 1170-1171 
 
A fényképes megjelenést Gusztiné Dr. Toronyi Judit a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárának 
igazgató asszonya engedélyezte. 
 
A dokumentum fordítását pedig Babcsányi Juditnak munkájának köszönhetjük, a Historia Fordítás-tól. 

       
Fordította: Babcsányi Judit, Historia Fordítás. 
Honlap: historiaforditas.hu, e-mail: judit@historiaforditas.hu 

         Szántó Tibor
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Erhart Kaestner: Mire való a csönd? 
A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték tőle:  
- Mire való, hogy életed nagy részét itt töltöd el csöndben és magányban? 
A remete éppen azzal foglalatoskodott, hogy vizet mert egy ciszternából, az esővíz összegyűjtésére szolgáló mély 
kútból. Fölfigyelt a kérdésre, s munka közben odaszólt a látogatóknak: 
- Nézzetek bele a ciszternába! Mit láttok benne? 
Az emberek kíváncsian körülvették a szerzetest, és próbáltak beletekinteni a mély kútba: 
- Nem látunk semmit - mondták kisvártatva. 
A remete abbahagyta a vízmerítést, pár pillanatnyi csöndet tartott. A látogatók feszülten figyeltek rá, mozdulni sem 
mertek: 
- Most nézzetek bele a kútba egyenként, csöndesen. Mit láttok? 
A látogatók érdeklődéssel hajoltak egyenként a kút fölé, s felkiáltottak: 
- Saját arcunkat látjuk a kútban! 
- Bizony, amíg zavartam a vizet - mondta a remete -, nem láttatok semmit. De a csöndben és a nyugalomban 
megismeritek önmagatokat. 
A látogatók megértették a remete tanítását. 
 
Elterelő hadműveletet végezhet az elménk, ha nem vigyázunk rá! 
 
Számos helyről érkeznek az információk, tartalmaik 
nagyon gyorsan beépülhetnek a hétköznapjainkba, 
melyek meghatározhatják terveinket, céljainkat s a 
hangulatunkra is hatással vannak.  
Gondolkoztál már azon, hogy mitől vagy fáradt és 
kimerült a nap végére? Nyilván nem egyértelmű a 
válasz, a kérdés is megosztó lehet. Némelyikünk a 
vitaminhiányra, a korra, a nem megfelelő kondícióra, 
talán az életmódjára, az évszak változására 
hivatkozhat. Igazából, bármelyik, mindegyik és egyik 
sem.  
Ez a kis tanmese arra próbál 
rávilágítani, hogy mennyire ismerjük 
magunkat, mennyire próbálunk 
belelátni önmagunkba, mennyire 
vagyunk tudatosak, a mai kifejezéssel 
élve. Tudjuk-e, hogy milyenek vagyunk, 
tisztában vagyunk-e azzal, hogy a 
hétköznapi rutin munkánk milyen 
„károkat” tud okozni, önmagunknak. A 
rutinmunka, nyilván a nevében is benne 
van, nem késztet, túl nagy volumenű 
gondolkodásra, kreativitást sem igényel. 
Így, az elménk el tud kalandozni a múltba 
esetleg a jövőbe. Tevékenységünkre 
egyáltalán nem figyelve, elmélázhatunk, 
s a jelen pillanatot elszalasztva máris egy másik 
„dimenzióba” találhatjuk magunkat.  Ott különböző 
szituációkat, élményeket élhetünk át, melyek szinte 
valóságos formát ölthetnek. Amikor a jövőbe 
képzeljük magunkat, párbeszédet folytatva egy másik 
személlyel, konfliktust kezelünk éppen, vagy rövid 
sorozatképek jelenhetnek meg. Tudjuk, hogy a másik 
személy hogyan, miként fog válaszolni, mert 
ismerjük őt. Ebből következik a következő lépésünk, 
egy meg nem történt beszélgetésre alapozva, rosszul 
dönthetünk.  
Mitől lehet ez, „káros”? Olyan információt kezelünk 
ilyenkor, melyre már, vagy még nincs hatásunk, 

viszont meghatározza az érzéseinket. Rengeteg 
energiát elveszíthetünk ilyenkor, s ha érzéseinket is 
figyelembe vesszük, akkor a hangulatunkra is negatív 
hatással van. Nyilván kevesen tudják, hogy az agy 
ilyenkor nem, még véletlenül sem, a pozitív 
élményeket vetíti ki. Sokkal inkább a teendőkre 
illetve a hiányosságokra koncentrál.  
Figyelted már a gondolataidat, napközben? 
Hallgattad reggel a híreket, olvastad az emaileket, 
számba vetted a listát a napi teendőkről; s az idő, igen 

az idő, amiből sosincs elég. Kevés a 24 
óra. Agyunk, elménk, egónk (kinek mi 
tetszik) folyamatosan küldi az 
információt, mit tegyél, hogyan tedd.  
Tudtátok, hogy naponta több ezer olyan 
felesleges gondolat jelenik meg, amik 
nem is valóságosak? Azaz csak 
elképzelt, melynek nincs jövője és 
értelme sem.  
Zig Zigler-nek van egy nagyon hasznos 
meglátása: „Az Vagy amire a legtöbbet 
gondolsz”  
Te mire gondolsz nap mint nap? Tegyük 
fel, hogy kiemelkedtél a tömegből és 
tudod uralni a gondolataidat, mi 
foglalkoztat leginkább és hol tartasz 

most abban? Sikerült-e a céljaidat megvalósítani? 
Gazdag és szegény gondolkodás: míg előbbi azzal 
foglalkozik, hogyan tudja terveit megvalósítani, s 
nem a kifogásokat gyártani, addig az utóbbi 
megragadhat egy számára biztonságos zónában, 
melyből hiányzik a kockázat, a kreativitás  hajlama, s 
nem képes egyébre, csak az újjal mutogatásra.  
Tegyél egy próbát! 168 óra; ennyi szükséges ahhoz, 
egy hétnyi idő az életedből, hogy rájöhess arra, mik 
járnak a fejedben, milyen gondolatokkal vagy teli nap 
mint nap.  
Erre való a csönd, az ősz, a befelé nézés ideje.                                                    

     Marianna 
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2021 januártól tilos lesz az avarégetés az egész országban 
 

A módosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. A törvény 
indoklásában emlékeztettek arra, hogy a levegő nem megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás van 
folyamatban Magyarország ellen. A levegőminőség alakulásában pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt szerepe 
van az avar és a kerti hulladék égetésének. A légszennyezés világszerte komoly egészségügyi problémákat okoz, 
Európában évente 800 000 ember hal meg idejekorán a légszennyezés miatt. 
 
Mi történik, ha valaki begyújtja a kerti 
„füstgyárat”? 
Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a 
kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, 
hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre 
és az emberi egészségre. Az értékes szervesanyagból 
az égetés során hamu keletkezik, mely 
csak korlátozott mennyiségben alkalmas talajerő-
utánpótlásra. Ezzel szemben komposztáláskor 
maradéktalanul elbomlanak a növényi részek, és 
hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, 
melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és 
gallyakat, óriási légszennyezést okoz. A nagy 
szennyezést elsősorban a rossz légellátás, az alacsony 
égéshőmérséklet, magas nedvességtartalom okozza. 
Például a növényi részekben lévő szén ugyan 
oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett 

szén-monoxid keletkezik, amely kis mennyiségben is 
mérgező. De vegyük sorra, hogy egy átlagos kupac 
(100 kg) elégetése során milyen anyagok keletkeznek, 
és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre: 

Egy kupac avar elégetésével annyi PM10 (10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék) részecske jut a 
levegőbe, mely kb. 90 millió köbméter levegőt szennyez el egészségügyi határérték felett. Ez ma egy közepes 
település teljes légköre egy őszi estén. 
 
Mit okoz a részecskeszennyezés (PM10, PM2,5)? 
Az ultrafinom részecskék (PM2,5) hazánkban évente mintegy 11 970 ember idő előtti elhalálozását okozzák 
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi jelentése szerint. Ez 129 400 életév elvesztését jelenti évente, 
tehát aki emiatt a szennyező miatt halálozik el idő előtt, átlagosan 11 évet veszít életéből az Európai Bizottság által 
készíttetett tanulmány szerint. A szennyezés okozta kár hazánkban évente eléri a nemzeti összjövedelem (GDP) 
19%-át az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. A legveszélyesebbek az ún. ultrafinom részecskék, melyek 
a tüdőből 20 perc alatt közvetlen a véráramba jutnak, súlyos elváltozásokat okoznak, és hozzájárulnak az érrögök 
képződéséhez. 

 A megoldás – komposztálás 
Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A 
folyamat során az elhalt növényi részeket 
mikroorganizmusok bontják le és alakítják át a 
szárazföldi élet nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. 
A humusz hosszú távon tárolja, és a növények 
számára könnyen felvehető formában adagolja azokat 
az ásványi anyagokat, melyek a növekedéshez 
szükségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a 
tömegének sokszorosát kitevő víz megkötésére, 
tárolására képes. A komposztálás során elkerüljük a 
hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi 
trágyához jutunk. Komposztálni mindenki tud. 
Mindössze néhány négyzetméter árnyékos helyre és 
egy kis időre van szükségünk a kertben. A 
komposztálás alapvető szabálya a komposztálandó 
anyag megfelelő aprítása, a komposzt rendszeres 
keverése, nedvesen tartása, és a tűző nap elleni 
védelme. Fontos, hogy a komposzt közvetlen 
kapcsolatban legyen a talajjal, hiszen a lebontó

 
mikroorganizmusok onnan „költöznek” bele. A 
komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos 
növények, vastagabb ágak komposztálása ennél több 
időt is igénybe vehet. Széles körben elterjedt 
téveszme, hogy a dió, tölgy levele nem 
komposztálható. Való igaz, hogy ezek olyan 
ún. allelopatikus vegyületeket tartalmaznak, melyek 
gátolják más növények növekedését. Azonban néhány 
hónap alatt alatt ezek is lebomlanak maradéktalanul, 
ezt a kertészeti egyetem vizsgálata is kimutatta, sőt a 
diófa levél komposzton jobban nőttek a növények, 
mint a kontroll csoport. Nélkülözhetetlen szerszám a 
vasvilla vagy ásóvilla, mellyel a komposzt keverését 
végezzük. Hasznos segédeszköz a komposztálóedény, 
aprítógép, és a komposztálódást gyorsító anyagok, 
indító kultúrák. Ezek hiányában halomba rakva is 
komposztálhatunk, az aprítást metszőollóval is 
végezhetjük. 
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És a kártevők? 
Valóban, sokan félnek, hogy a növényi kártevők nem 
pusztulnak el a komposztálás során. A helyzet 
azonban sokkal jobb, mint hinnénk. A lebontó, 
kórokozó szervezetek ugyanis általában a növény egy 
adott életciklusában fertőzőképesek, sőt kimondottan 
ellenségei egymásnak. Tehát egész más szervezetek 
károsítanak egy élő növényt, mint amelyek a lebontást 
végzik a komposztban. 

A jó komposzt, ha kellő mennyiségben (néhány 
köbméter) áll rendelkezésre, komoly hőtermelésre 
képes, mely a legmakacsabb kártevőket is elpusztítja.

 

Mit tehetsz, ha a szomszédod hulladékot éget? 

 Először is a legfontosabb ne hagyd magad belefásulni a büdös és mérgező füstbe. 
 Ne félj a szomszéddal való konfrontációtól, hiszen az ő érdeke is, hogy egészségesen éljen. 
 A jószomszédi viszony megtartása érdekében először baráti jelleggel mondd el neki, hogy ezzel 

megmérgezi a környék levegőjét és veszélyezteti saját és családja – beleértve kis kedvence (például: kutya, 
macska) – egészségét is.  

 Ha nem használ a jó szó, a baráti figyelmeztetés, akkor közérdekű panaszbejelentés intézményét kell 
használnod, hogy megmentsd a tiszta levegődet. Fordulj a megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi osztályaihoz. A közérdekű bejelentés illetékmentes és írásban történik. A hatóságok 
munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentálod a kialakult helyzetet. Így a 
bizonyítás is pofon egyszerűvé válik.  

 Ha elviselhetetlen a helyzet mindenképpen értesítsd a rendőrséget vagy a tűzoltóságot (A tűzoltóság (105) 
vagy rendőrség (107) segítségét kérhetjük.). A kiérkező szerveknek kötelező írásban rögzíteni a bejelentő 
által tapasztalt problémákat, amit az illetékes járási hivatal felé kötelesek továbbítani. Minden esetben 
kivizsgálás történik, így akár hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt eljárás indulhat a 
hulladékégető ellen.               

Podlovics Zsolt 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
Zöldhulladék gyűjtése április 1. és november 30. közötti időszakban gyűjtőponton történik a 
szelektív szigeteknél, Ady E. u. és a Szent István u. Minden hónap 4. szerdáján történik az              
elszállítás, zsák a hivatalban vásárolható. 
Kommunális hulladékszállítási időpontok: 

 

 
Lomtalanítás: A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-ban folytatja a házhoz menő rendszerű lomtalanítást.  
Igények leadása : Október 2-ig még lehetőség van igény bejelentésre, nyomtatvány a Hivatalban átvehető. 
Lomtalanítás várható időpontja: 2020. szeptember 7. – október 17. 
 

szeptember 1. kedd kommunális 
szeptember 8. kedd kommunális, szelektív 
szeptember 15. kedd kommunális 
szeptember 22. kedd kommunális 
szeptember 29. kedd kommunális 

november 3. kedd kommunális, szelektív 
november 10. kedd kommunális 
november 17. kedd kommunális 
november 24. kedd kommunális 

december 1. kedd kommunális, szelektív 
december 8. kedd kommunális 
december 15. kedd kommunális 
december 22. kedd kommunális 

december 29. kedd kommunális, szelektív 

október 6. kedd kommunális, szelektív 
október 13. kedd kommunális 
október 20. kedd kommunális 
október 27. kedd kommunális 
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Egy csodálatos kirándulás 
 
Az Önkormányzat szervezésében 2020. július 29-én kiránduláson vettünk részt. Reggel 8 óra körül 
indultunk a falubusszal és egy másik autóval, összesen tizenketten. Az úticél a Mátraverebély-Szentkúti 
kegytemplom és környéke, valamint a Szécsényi múzeum látogatása. Az időjárás is kedvezően alakult 
számunkra, mert nem volt túl meleg az idő, eső sem esett, és kényelmesen is utaztunk. 
Számomra ez egy csodálatos nap volt, mert az unokám is jött velem a kirándulásra. 
Én már többször jártam Szentkúton, de ő még nem, és boldogok voltunk, hogy együtt mehettünk. Mivel 
hétköznapra esett a kirándulás, több időt tölthettünk a templomban és környékén is, mert nem volt nagy 
tömeg.  
Dél körül indultunk vissza, és Szécsényben megálltunk egy kicsit felfrissülni, kávézni, fagyizni. Ezt 
követően mentünk a múzeumba, ami számomra csodálatos élménnyé vált, mert én még nem jártam ott. 
Nagy élmény volt a múzeum látogatása és a környék megtekintése, a park és a tó. 
Nagy örültünk ennek a kirándulásnak az unokámmal. Hálás köszönet a Polgármester asszonynak ezért a 
csodálatos napért. Azt hiszem, az összes résztvevő nevében is elmondhatom ugyanezt. 
Annyi bezártság után mindegyikünknek egy szép élményként marad meg ez a kirándulás. 
                                                                                            
                                                                                                                              Tisztelettel: Kapor Tiborné 
 

       
 
 

                

Kedves Zsuzsa Néni! 
 
Köszönjük írásának minden sorát. Valóban, az elmúlt 
időszak után - gondolok itt a COVID járvány és annak 
következményeként a kijárási korlátozásra - igazán jól 
esett mindannyiunknak egy kicsit kiszakadni a 
mindennapokból és közösen élményeket szerezni.  
 
Tisztelettel: Kurisné Nagy Bernadett Erzsébet           
polgármester 
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...és egy másik csodálatos kirándulás.  

2020.08.01-én kirándulást szerveztünk a Drégely várához és a drégelypalánki Szondi Kiállítótér és 
Turisztikai Központba.  Kicsik és nagyok is jól érezték magukat. 

      
 

 
 

Tájékoztatás az idei év további rendezvényeiről 

A koronavírus-járvány második hulláma során fokozott együttműködésre van szükség az állampolgárok 
egészségének megóvása érdekében tevékenykedő állami és önkormányzati szervek és azok vezetői 
részéről. 
Az év végi rendezvényeinkhez - az adventi és karácsonyi időszakhoz - közeledve a jelenlegi járványügyi 
készültség ideje alatt az Operatív Törzs szükségesnek tartja, hogy a települések a járványügyi 
szempontokat figyelembe vevő ajánlásokat, eljárásrendeket követve szervezzék meg ezeket a 
rendezvényeket. 
Amennyiben a járványügyi szempontú ajánlásoknak, eljárásrendeknek meg tudunk felelni úgy a 
rendezvényeinket megszervezzük. A rendezvényekről meghívót fogunk mindenkinek eljuttatni.   
 

Köszönjük szépen az előző lapszámunkban meghirdetett játékunkra a megfejtéseket! 
A helyes választ adók a Hivatalban vehetik át az ajándékukat. Gratulálunk! 

Mariann 
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Zabos Géza – Tiszahát 
Zabos Géza – A kacagó harcsa 

 
Az újságunk szerkesztőségi ülését a községi könyvtárban tartottuk, és a velem szemben lévő polcon kiszúrtam egy 
könyvet: Zabos Géza – Tiszahát.    …és eszembe jutott a gyerekkorom… ifjúkorom. 
 
Amikor horgászni… illetve, pontosabban pecázni 
kezdtem :-) és összevásároltam minden elérhető (és 
zsebpénzemből összegyűjtögetve megvehető) 
horgászati-témájú könyvet. Antos Zoltán – A ponty 
és horgászata, A csuka és a süllő horgászat. Dr. 
Székely Ádám – A harcsa és horgászata. Vigh 
József – Vizek, halak, emberek. Molnár Aurél – 
Vízi zenebona. Zabos Géza – Horgászoknak a 
Tiszáról. És a kedvencem, a nagyszerű horgászíró: 
Szász Imre – Halakról és vadakról. Valamint a 
gyűjteményes kötet, amit 1983-ban égen-földön 
kerestem és kerestettem mindenkivel, és csak hosszas 
„küzdelem” árán sikerült beszereznem: Fürdik a hal – 
horgásztörténetek (Szerkesztette: Szász Imre)

  

 
 
Nagyon sok könyvem „maradt le” itt-ott az életem során, amiket egyszer (hosszan és sokáig) és nagyon szerettem, 
és most is szívesen emlékszem vissza rájuk… De a horgászkönyveimtől sohasem váltam meg: vittem „őket” 
minden költözésnél, minden albérletbe, minden munkásszállásra, minden lakásba és minden házba. Belőlük 
merítettem erőt, derűt… és merítek mostanában is. 

És most, 2020-ban, Zabos Géza (számomra eddig ismeretlen: meaculpa:) kötetét meglátva újra előtört bennem a 
horgászirodalom-imádó ifjúkori énem, és a szerkesztőségi ülés végén „saskeselyűként” csaptam le rá. 
 

 

Itthon izgatottan habzsolva lapoztam fel – és egy kicsit elkedvetlenedve vettem 
tudomásul, hogy nem azért „Tiszahát” a címe, mert az ottani horgászatokról van szó 
benne. 
 
Leginkább életrajzi novelláskötetnek nevezném, rengeteg történettel az állatorvoslásról – 
ugyanis Dr. Zabos Géza állatorvos volt –, ami annyira nem a kedvenc témám. :-/ 
 
Mégis megdöbbenve vettem észre, hogy első nekibuzdulásomban hajnal akármeddig 
olvastam a könyvet, és csak a szemem kiszáradása miatt tettem le… és igazából magam 
sem értettem elsőre, hogy miért. Nem vagyok a beteg állatok tudora, nem érdeklődöm az 
állati kórságok és kikezelésük iránt… Akkor meg mi a fenét „eszek” ezen a könyvön? 

 
Aztán rájöttem: azért nem bírom letenni, mert rengeteget mesél orvoslás közben az emberekről, a korról, amiben 
éltek… amit próbáltak túlélni. És saját magáról, gondolatairól, érzéseiről – és kijött, hogy a női nemnek, a női 
szépségnek micsoda férfias, elkötelezett tisztelője: sosem mulasztja el, hogy egy-egy szépséges lányról, nőről 
megemlékezzen, akit látott, vagy megismert. 
 
„Fiatal lány toppan be az ajtón. 
– Anyu, most elmegyek… – mondja hangosan, de 
megakad, mert észrevesz. 
– Kezét csókolom! – állok fel, hogy ne tűnjek 
neveletlennek. 
– Ugyan! – szól közbe az anyja. – Kata még gyerek… 
Nézem. Csinos arc, feszes, jól fejlett mellek, lágyan 
ringó fenék… 
Nem hiányoznak a felnőttség kellékei. Tanácstalanul 
tipeg előttünk, majd elköszön. 
– Szép lánya van! – bókolok az anyjának. 
Elmosolyodik.” 

„Hogy ne mondhassák, hogy a munka könnyűjét 
keresem, Erzsébet nevű kísérőmmel, aki nagyon csinos 
fiatalasszony, a faluszegély házait választom a hegy 
tövén. Fél hétkor oltunk valamennyien. 
(…) 
A tyúklólat a hegy oldalába vájták valamikor, apró 
ajtó takarja a barlang bejáratát, az anyókától, aki 
évei súlya alatt éppen csak totyog, el nem várhatom, 
hogy bújjon a sötétségbe, és adogassa ki a tyúkokat. 
(…) – Majd én bebújok, és kiadogatom – ajánlja fel 
Erzsébet, bár ez a keserves feladat nem tartozik a 
vállalt feladatai közé.  
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Letérdel, felső testét bepréseli az ajtón, odabent a 
tyúkok között nagy a riadalom, hamarosan nyakoncsíp 
egyet és kiügyeskedi a hóna alatt. A ki-becsúszkálástól 
egyre feljebb vándorol a szoknya a derekán, 
izgatottan nézem, bugyija nincs, fehér mezőben fekete 
folt mozog az orrom előtt. (…) 

 
Erzsébet (…) észreveszi, enyhén elpirul, de a kacérság 
marad benne az úr. 
– Aztán nehogy belém szúrja a tűt tévedésből, doktor 
úr! – figyelmeztet, miközben lesimítja a rakoncátlan 
ruhadarabot.” 

 
De mindezek a női szépségről, a női erotikus kisugárzásról szóló pillanatok csak amolyan kikacsintások arra, hogy 
férfi az író, aki nem érzéketlen a női báj iránt… 

…ám a kötet nagyrésze keserű, szomorú… talán mondhatom: kegyetlen, embertelen világot idéz elénk. 

„Feláll, a falra akasztott megyei térképhez vezet. 
– Ezek lesznek a községeid – mutat négy térképjelre Csát körül. – Talán hasznát veszed, ha elmondom róluk a 
legfontosabbakat. (…) 
– Itt kell a legjobban vigyáznod! – figyelmeztet. – A falu besúgókkal van tele, akik lesni fogják minden mondatod. 
Ha elszólod magad, elsüllyesztenek…” 
 
„Az első küldönc 11 órakor kopog. A párttól küldték. Néhány perc múlva egyenruhában a másik. A rendőrség 
üzent. Hadarják, azonnal induljak, Bábolna községben a téesz csordája felfúvódott és nincsen állatorvosuk. (…) 
Érezhető a rendőrön, hogy másodszorra már nemcsak csevegni jött. 
– Sajnálom, Berti – fordul később a csordás felé. – Parancsot kaptam, be kell vigyelek. 
– Nem haragszom! – sóhajt a pásztor. – Tudtam, hogy ez következik. Indulhatunk… 
A csordás arca kőkemény, szája egyetlen keskeny vonal. (…) 
Nézem őket, riasztó a kép. A rendőr a kerékpárt tolja, mellette a csordás bandukol. Körülöttük az őszi pusztaság 
szomorkodik. 
– Néhány évre becsukják… – szánakozik az ősz hajú. – Kár érte, eddig rendesen dolgozott…” 
 
„– Akkor úgy volt vele, mint a nyilasok a háború után… – állapítja meg a gyógyszerész. – Tömegesen léptek be a 
kommunista pártba, ott egymást igazolták azzal az indoklással, hogy azért lettek nyilaskeresztesek, hogy az ellenség 
között belülről kémkedjenek…” 
 
„– És az kizárt, hogy közöttünk – mondjuk – besúgó legyen? – teszi fel a kérdést inkább csak önmagának Mária. 
Hökkenten nézünk valamennyien. (…) 
– Csak azért említem – folytatja Mária –, mert néhány fiúban és lányban nagyot csalódtam az egyetemen, pedig 
úgy hittem bennük, mint önmagamban. 
– Kemény kérdés, és nincs rá csalhatatlan felelet… – gondolkodik Andris csendesen.” 

…és vannak benne saját hatalmuktól megittasult párttitkárok… csöndesen fenyegető rendőr nyomozók… ávósok. 
 
De ír nyakas parasztokról is, akik keservesen, szótlanul küzdenek abban a világban, amit mi – de én bizonyosan – 
élhetetlennek tartanánk. Fogcsikorgatva, konokul, és akkor sem rogynak össze, amikor mi – de én bizonyosan – 
már zokognánk, vagy ordítva átkoznánk eget-földet. 
 
Kemény, szikár, szívós emberekről ír, akik mellett egy kigyúrt, csillogó filmsztár olyan, mintha farkasölő 
pásztorkutyához hasonlítanánk pincsi ölebet. 
 
Igazából… fájt ez a könyv. Még most is sajog a helye. 
 
A téeszesítés, a Rákosi-korszak, az ÁVÓ és a pártkatonák kora, amikor az embert nem embernek, hanem darabnak 
számították. És egy tollvonással el lehetett tüntetni, örökre. 

Amikor kiolvastam… furcsa dolog a lélek… még akartam ebből. Még akartam ennek a csodálatos embernek a 
szívéből, fejéből, lelkéből, tollából meríteni. 

Szerencsém is volt: azonnal meg tudtam rendelni az antikvárium.hu-ról a másik novellagyűjteményét: „A kacagó 
harcsa”.  

Rég volt ilyen becsapós című kötethez szerencsém. Igen, van benne egy olyan novella, aminek ez a címe, hogy „A 
kacagó harcsa” – de nem sok kacagáshoz van a kötetben szerencsénk… 

Inkább nagyon sok elgondolkodáshoz… keserűséghez… veszteséghez… elmúláshoz… Tragédiákhoz.  
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„Az Öreg hídnál egy német csapattal találkoztunk. (…) Fegyelmezett rendben meneteltek… (…) 
Csak éppen, amikor mellettünk elhaladtak, megéreztem, hogy itt valami most nem természetes. Aztán rádöbbentem: 
azzal a fiúval, ott az első sorban, fegyver, váll-lap, szíjak nélkül, fedetlen fővel két szomorú katona között, azzal a 
fiúval valami baj lehet. Szőke volt, kék szemű, a bajusza éppen pelyhezni kezdett. Meg nagyon sápadt, és mintha 
támolygott volna a két másik között… 
Gyerek-katona, csak azt nem tudtam, miben vétkezett… Talán azt mondta, az ölésből elég volt… Talán azt mondta, 
nem harcol tovább… Talán meggondolatlanul elhagyta őrhelyét… Vagy valami nagyobb értéket ellopott… 
Szótlanul ballagtunk a réten. Olykor, lopva, hátra-hátranéztem, hogy megtudjam, mi lesz vele… Egészen a megdőlt 
fáig meneteltek, ott bekötötték a katona szemét. 
– Nézd – mutattam anyámnak –, ebben a kora esti fényben milyen szép a házunk… Meg a két fenyőfa a ház előtt… 
– Nagyon szép! – mondta az anyám is. 
Akkor dördült el a sorozat. 
Megtorpantunk, de már semmi sem látszott, a vékony test eltűnt a kora est, meg a távolság mögött. 
(…) 
A pincében ülök egyszál gyertyafénynél, az ökléket lesem, apró felkiáltójelek. Őket nézem, de a tál tükrében az 
öklék mögött az a gyermekarc lebeg.” 
 
„Délelőtt, már túl voltunk az érkezésem okozta első örvendezéseken, megkérdezte édesapám, hogy merre jártam, és 
mi történt velem? 
Gondolkodtam, hogy e néhány hónap szörnyűségeiből mit mondjak el? (…) Hogy tankcsapdákat ásattak velem 
Budapest körül? Hogy két hétig padlásokon bújkáltam nyilas suhancok körül? Hogy később katonaruhába 
öltöztetett a rettegés? Hogy negyvenen maradtunk életben négyszáz katona közül? (…) 
Gondolkodtam és rádöbbentem, hogy ezt most nem szabad elmondani. 
– Nehéz volt – válaszoltam. – Egyszer, talán majd évek múlva elmesélem. Most mindössze annyit kell tudnotok, 
hogy tiszta maradtam a szennyessé vált Budapesten… Hogy egy másodpercre sem lettem embertelen…” 
… 

Ezek nem horgásztörténetek. Ezek embertörténetek. Olyan embereké, akik néha… 
olykor-olykor… horgásznak is. De nem a horgászáson, a halakon, a halfogáson van 
a hangsúly. Hanem azon, hogy emberek vagyunk: hibákkal, erényekkel, és jól-
rosszul tesszük a dolgunkat a Földön – nincs közöttünk koromfekete, nincs 
hibátlanul patyolatfehér. 

…és a hibáinkat megszenvedjük, valamennyien. De élnünk kell „velük” együtt 
tovább… és visszük magunkkal mindet… míg le nem tehetjük „őket” a Végső 
Bíránk elé.  
 
Az jutott eszembe, hogy számomra Zabos Géza (horgász) történetei olyanok, mint 
Máté Péter dalai  
 
Mind fáj, mind szívbe markol… mind elgondolkoztat… mind elszomorít… mind önvizsgálatra, számadásra 
késztet. 

„Tisza… 
Meleg, csendes július. Csak a sodrás tereli a csónakot. Ismerős partok között sétál velem a folyó. 
Ezeken a partokon maradt mögöttem ez életem. 
(…) 
A Tisza-könyvben azt írtam, hogy talán én is hiányzom majd a folyónak, ha életnaptáramból kitépődik az utolsó 
oldal is… 
(…) 
Lassan visszafordulhatok. 
A motor hátul halkan duruzsol, a csónak lusta V betűt szánt a tükörre. 
A nap még nem kelt fel soha nyugaton, víz nem áramlott a folyók medrében a hegycsúcsok felé. Így kellett 
mindennek történnie, ahogy történt. 
Már nem lázadozom. Béke úszik velem folyón meg nyugalom. Menedékem lett ez a víz.” 
 
Annyira szeretném, ha soha… de legalábbis sokáig… nem felejtenénk el Őt. 
 

Zabos Géza 
(1924–1999) 

Szántó Tibor 
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Közérdekű információk 
 

Pusztaberki Község Önkormányzata  
2658 Pusztaberki, Kossuth út 19.  
Tel: 06 (35) 592-022 
info@pusztaberki.hu, 
polgarmester@pusztaberki.hu 
Polgármester: Kurisné Nagy Bernadett Erzsébet 
Tel.: 06 (30) 860-5565 
Hivatalsegéd: Seres Ildikó 
Tel.: 06 (30) 469-4173 
Falugondnok: Majoros Tibor  
Tel.: 06 (30) 367-3313 
 
Nagyoroszi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2645 Nagyoroszi, Fő út 1. 
Tel.: 06 (35) 574-009 
Jegyző: Kapás Ildikó  
 
Pusztaberki Polgárőr Egyesület 
2658 Pusztaberki, Kossuth út 19 
Elnök: Brindza Sándor 
Tel.: 06 (30) 721-6887 
 
Háziorvos  
Dr. Kovács János 
Orvosi Rendelő, Pusztaberki, Petőfi út 6/B 
Rendel: Kedd és Csütörtök 12:30-13:30 
Tel.: 06 (35) 340-121, 06 (30) 326-8521 
 
Gyerekorvos 
Dr. Kovács Katalin 
Orvosi Rendelő, Pusztaberki, Petőfi út 6/B 
Rendel: minden páros héten, szerdán 11:30-12:30 
Tel.06 (35) 340-451, 06 (20) 381-0258 
 
Védőnő 
Bakosné Schnéman Edina 
Tel.: 06 (30) 456 - 6498 
 
Orvosi Ügyelet – Rétság Rendelő Int. 
Tel.: 06 (35) 350 -561 
Minden hétköznap 16.00-tól másnap 8.00-ig, 
Hétvégén és ünnepnapokon 8.00-tól másnap 
8.00-ig (szombaton reggel 8.00-tól hétfő reggel 
8.00-ig) 
 
 

Fogorvos 
dr. El-Hage Ruchdi 
Orvosi Rendelő, Nagyoroszi, Fő út 30. 
Tel.: 06 (35) 374 -374 
 
Fogorvosi ügyelet - Fogászati és 
Szájsebészeti Oktató Intézeten 
1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 

Tel.: 06 (1) 317-6600, 06 (1) 317-0951 
H-P: 20:00 – 07:00 
Szo: 08:00 – 13:00; 14:00 – 19:00; 20:00 – 24:00 
V:    24:00 – 07:00; 08:00 – 13:00 
H:    24:00 – 07:00 
 
Állatorvos: 
Dr. Lukáts Tamás 
06-30/499-18-20 
 
Rétság Rendelő Intézet - Rétsági kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2651 Rétság, Laktanya út 5. 
Központi telefonszám: 35/550-570; 35/550-585 
Előjegyzés a központi telefonszámokon 8.00-tól 
15.00-ig. 
 
Gyógyszertárak: 
Szent Ignác Gyógyszertár 
Érsekvadkert, Petőfi u. 36.  
Tel.: 06 (35) 340-006 
 
BENU Gyógyszertár Rétság Kőhárs 
Rétság, József Attila utca 9.  
Tel.: 06 (35) 550-046 
 
Calendula Gyógyszertár 
Nagyoroszi Szentháromság tér 11/A.  
Tel.: (35) 574-024 
 
Hiba bejelentők: 
 
ÉMÁSZ: 06 (80) 42-43-44  
Tigáz: 06 (80) 300-300 
DMRV(víz, szennyvíz): 06 (80) 224-488 
Gergi háló: 1260
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