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Aratás 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is megrendezzük a kézi aratást, amelynek helyszíne ezúttal a 
körtefa környéke, időpontja július 6-a (vasárnap), délután 17 óra. Sajnos úgy néz ki, települé-
sünk határának e jellegzetes támpontja a végét járja, néhány éven belül biztos meg kell vál-
nunk tőle, ezért részben mintegy búcsúzásképpen tervezzük erre a helyszínre a programot. 
Kérünk mindenkit, aki e nemes munka részese akar lenni, a munka jellegének hagyományo-
san megfelelő öltözékben vegyen részt a rendezvényen, de kérjük, előzetesen jelezze részvételi 
szándékát a Művelődési Házban személyesen, vagy a 06-28-403-387-es telefonszámon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZÖSZ - MÖSZ TÁBOR 

Folytatódik a gyerekek által kedvelt „táborozási” forma. Július 28-tól augusztus 1-ig, 
hétfőtől - péntekig 9-13 óra között újra várunk minden gyereket a Művelődési Házba. 

 

20. Labdarúgó-világbajnokság 
2014 Június 12 – Július 13 

Az elmúlt tornákhoz hasonlóan az idei világbajnokság esti 
mérkőzéseit is kivetítőn keresztül nézhetjük végig a Művelődési 
Ház előtti téren! 

Mindenkinek jó szurkolást kívánunk! 
Az Világbajnokság ideje alatt, a Művelődési Házban BÜFÉ üzemel! 
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Testületi hírek 

Iklad Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: testület) 2014. június 
6-ai és június 27-ei ülésein az alábbi napirende-
ket tárgyalta meg: 

Június 6.: 
A testület beszámolót hallgatott meg a Központi 
Orvosi Ügyelet 2013. évi munkájáról. Kepler Gá-
bor, az orvosi ügyeletet működtető kft képviselője 
ismertette az ügyeleti ellátás főbb adatait és ta-
pasztalatait. Elmondta, hogy Ikladon, illetve az 
egész Aszódi Járásban az előző évekhez hasonlóan 
az országos átlag alatti az ügyeletet igénybe vevők 
száma. 

Átfogó értékelést hallgatott meg a testület az ön-
kormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatairól. Dr. Braun Pál jegyző, vala-
mint a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat munkatársai, Hrncsár Pálné és Berta 
Judit családgondozók tájékoztatták a képviselőket 
a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásá-
nak rendszeréről, valamint az általuk szervezett 
programokról. A testület megköszönte a család-
gondozók munkáját. 

Bagyin Katalin művelődési ház vezető tájékoztatta 
a képviselőket az augusztus 20-ai falunapi prog-
ramtervezetről. Tekintettel arra, hogy 2014-ben 
augusztus 20-a szerdára esik, ezért nem lesz lehe-
tőség többnapos programot szervezni. Augusztus 
19-én délután gyermekprogramokkal kezdődik a 
Falunap. Ezt követi a fúvószenekar koncertje és a 
szabadtéri bál. Augusztus 20-án reggel zenés éb-
resztő lesz, majd egész délelőtt sportprogramok a 
sporttelepen. A Falumúzeum kemencéjében eköz-
ben megsütik az ünnepi kenyereket. 18:00 órakor 
kezdődik a hivatalos ünnepség az iskola tornapá-
lyáján. Ennek végeztével mindenki hazamehet 
pihenni, ugyanis 21-e csütörtök már munkanap. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket a testvérfalukkal folytatott egyeztetések-
ről. Elmondta, hogy a kialakult szokások szerint 
2014-ben az erdélyi testvérfalu, Csatószeg, vala-
mint a németországi testvérfalu, Unterjesingen 
delegációi is meg lettek hívva Ikladra. Németor-
szágból e-mailben jelezték, hogy nem busszal jön-
nek, hanem kocsikkal vagy repülővel, ugyanis 
csak kevesen tudnak ellátogatni Ikladra. Elmond-
ta, hogy személyesen egyeztetett Fazakas Imrével, 
a csatószegiek megbízottjával, akivel megegyeztek 
abban, hogy a csatószegiek szeptemberben, a szü-
reti felvonulásra jönnének egy busszal Ikladra. Az 
osztrák testvérfaluval, Tauplitz-cal az egyeztetések 
még folyamatban vannak. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket arról, hogy egy korábbi döntés értelmé-
ben az önkormányzat 4 db ágyat vett az aszódi 
tűzoltóőrsnek, amelyeket már le is szállítottak. 

 

A testület zárt ülésén 

1. egy főnek méltányossági közgyógyellátást 
állapított meg, 

2. két főnek egyszeri önkormányzati segélyt 
állapított meg összesen 25.000.-Ft 
összegben, 

3. két főnek temetési segélyt állapított meg 
20-20.000.-Ft összegben. 

Június 27 A testület meghallgatta az Iklad Községi 
Football Club beszámolóját a 2013/2014 bajnok-
ságban végzett tevékenységről. Braun József elnök 
elmondta, hogy az ifi csapat tavalyi bajnoki győ-
zelme után újabb sikert értek el az ikladi focisták, 
ugyanis 2014-ben a megyei másodosztály északi 
csoportjában az ikladi felnőtt csapat lett a bajnok, 
majd az ún.: Bajnokok Tornáját is megnyerte. A 
felnőttek a tavaszi szezonban nem szenvedtek 
vereséget. Megköszönte az önkormányzat támoga-
tását, egyben a jövő szezonbeli várhatóan megnö-
vekedett kiadásokra tekintettel kérte a testületet, 
hogy az egyesület éves támogatási keretét emelje 
meg. A testület gratulált a csapatnak a bajnoki 
cím elnyeréséhez, és a kérelemnek részben helyt 
adva 1 millió forinttal megemelte a 2014. évi ön-
kormányzati támogatást. 

Madarász István polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket a folyamatban lévő beruházásokról. El-
mondta, hogy a LEADER támogatásból megvaló-
suló projektek építési munkái elindultak. Ezek 
közül az első a Rozmaring Nyugdíjasklub Egyesü-
lettel közösen megvalósuló "Közösségi ház kialakí-
tása Iklad legrégebbi téglaépületében" című pro-
jekt, melynek során a Szabadság út 65. szám alat-
ti régi iskola/óvoda felújított épületében a helyi 
civil szervezetek részére lesz kialakítva közösségi 
tér, valamint iskolamúzeum. A másik LEADER 
projekt az Iklad Községi Football Clubbal közösen 
megvalósuló "Sportöltöző felújítás", melynek során 
a sporttelep öltöző épületének teljes tetőfelújításá-
ra kerül sor. 

A harmadik beruházás, az "Általános Iskola épü-
letenergetikai fejlesztése Iklad településen" című 
projekt támogatási szerződését az önkormányzat 
június 12-én aláírta, jelenleg a közbeszerzés elő-
készítése folyik. A projekt során az iskola épületé-
nek összes külső nyílászáróját lecserélik és a tel-
jes külső hőszigetelést is elvégzik. 

A testület hozzájárulását adta a Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetség (MNASZ) hivatalos naptárá-
ban bejelentett Terep-Rally OB. IV. futamának, 
ADRIENN-GOMBI KUPA (2014. július 12.) a meg-
rendezéséhez. A verseny egyik szakasza lesz Iklad 
határában. 

A testület zárt ülésén 

1. egy főnek egyszeri önkormányzati segélyt állapí-
tott meg 5.000.-Ft összegben. 

Dr. Braun Pál 
jegyző 



 

E-mail: ikladihirek@iklad.hu 

3 07. szám 

TÁJÉKOZTATÁS 

Az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola igazgatói beosztására 2013-ban kiírt 
pályázat eredménytelen volt, ezért az iskola fenn-
tartója, az Aszódi Tankerület 2014 tavaszán újra 
kiírta a pályázatot. 

A határidőben egy pályázat érkezett, Benedekné 
Juhász Kataliné. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
83.§ (4) bekezdése szerint a fenntartónak az iskola 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntése 
előtt ki kell kérnie többek között az intézmény 
(Iklad-Domony közösen) nevelőtestületének és 
alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek 
(SZMK), az iskolai diákönkormányzatnak és az 
Intézményi Tanácsnak (IT) a véleményét. 

A 2014. május 27-én megtartott tantestületi és 
alkalmazotti véleményezési ülésen részt vettek az 
ikladi székhelyintézmény nevelői és alkalmazottai, 
a domonyi tagiskola nevelői és alkalmazottai, va-
lamint a pályázó is, akihez kérdéseket intézhettek. 

Az ezt követő szavazáson a nevelőtestület (Iklad-
Domony) 22 nem és 13 igen, az alkalmazottak 
(Iklad-Domony) 23 nem és 15 igen szavazattal, 
nem támogatta Benedekné Juhász Katalin kineve-
zését. 

A székhelyintézmény (Iklad) Szülői Munkaközös-
sége egyhangúan nem támogatta, a tagintézmény 
(Domony) Szülői Munkaközössége egyhangúan 
támogatta a pályázatot és pályázót. 

Az Intézményi Tanács nem támogatta a pályázatot 
és pályázót. 

A DÖK mindkét intézményben lemondott vélemé-
nyezési jogáról. 

Iklad Község Önkormányzatának képviselő testü-
lete nem támogatta a pályázót. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nem értett 
egyet a pályázó kinevezésével. 

A végső döntést a törvény szerint ebben az ügyben 
is a miniszter hozza meg július 31-ig. 

Előkészítő Bizottság 
 

Vendégcsoportok fogadása a 
Falunapon 

Ebben az éven rajtunk a sor, hogy testvértelepülé-
seinkről érkező barátainkat fogadjuk Falunapi 
rendezvényünk alkalmával. Kérjük településünk 
lakóit, hogy aki szívesen fogadna ebben az évben 
vendéget, akár, mint régi vendéglátó, akár új ba-
ráti kapcsolatot kereső, jelezze a fogadásban való 
részvételi szándékát a Művelődési Házban szemé-
lyesen, vagy a 06-28-403-387-es telefonszámon.  

Könyvtári Hírek 
Új könyvek a könyvtárban 

Felnőttek számára: 
 Fábián Janka: A német lány  
 Fábián Janka: Emma szerelme folytatásaként: 

Emma fiai; Emma lánya 
 Tamási Áron: Gyökér és vadvirág (válogatott 

novellák)  
 Gelléri Andor Endre: A szerelmes ágyfestő  

Gyerekek számára: 
 Népek meséi: Ír Népmesék; Északi Népmesék; 

Indián Népmesék, Négy Égtáj Népmeséi 

A gyerekek és gyermekkorukat nem felejtő felnőt-
tek kedvenc meseírójától (az író személyes dediká-
lásával):  
 Csukás István: Süsü a sárkány; Süsüke a 

sárkánygyerek; Süsüke újabb kalandjai  
 Csukás István: Berosált a rezesbanda  
 Csukás István: Vakáció a halott utcában 

Kellemes Olvasást! 

Kiss Regina 
könyvtáros 

 

Véradás 

2014. július 23-án, szerdán 
15-18 óra között véradást tartunk. 

Helyszín: Művelődési Ház 
 

Önzetlen segítségét minden beteg 
nevében köszöni: 

 

A Magyar Vöröskereszt valamint az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. 

 

Személyi Igazolványát és a Társadalombiz-
tosítási Azonosító jelét tartalmazó kártyá-

ját kérjük feltétlenül hozza magával! 

A hónap gondolata 

„Élni önmagában is 
éppen elég nagy csoda.” 

 

(Mervyn Peake) 



 

Web: www.iklad.hu 

4 Ikladi Hírek 

Iskolai Hírek 
Beszámoló a júniusi hónapról 

Diákjaink közül 53-an zárják kitűnő bizonyítvánnyal a tanévet. Valamennyien könyvjutalomban ré-
szesültek. 

Alsó tagozaton: 43 tanuló 
1.a osztályban: Braun Júlia, Ecker Anna, Nagy Sámuel, Tolmácsi Noémi 
1.b osztályban: Balogh Lénárd, Gönczöl Ábel, Gregus Kata, Kovács Fanni, Markó Ignác, Vigassy Zita, 
Zsámboki András 
2.a osztályban: Bardóczky Botond, Fűlőp Írisz, Hajdu János, Pauló Márk, Podlaviczki Zalán, Soós 
Zoltán, Tamás Laura 
2.b osztályban: Balogh Janka, Braun Levente, Ecker Dominik, Hajdu Miklós, Langa Gréti, Lipcsei 
Míra, Papp Dalma, Pauló Milán, Romfa Johanna, Varga Dániel 
3.a osztályban: Bujtás Erhard, Deme Viola, Horváth Lorina, Odler Lujzi, Raffai Péter 
3.b osztályban: Bodó Barnabás, Kékesi Márton, Lindák Levente, Kovács Panni 
4. osztályban: Bártfai Tibor, Braun Márton, Budai Ramóna, Fekete Kristóf, Gaszner Ádám, Markó 
Emma 
Felső tagozaton: 10 tanuló 
5. osztályban: Lados Katalin, Moharos Boglárka, Tóth Viktória 
6. osztályban: Blaubacher Dániel, Rébb Evelin, Strasser Lilla 
7. osztályban: Pelyvás Attila 
8.a osztályban: Dicse Gábor, Katona Csenge 
8.b osztályban: Makádi Fanni 
Büszkék vagyunk minden kiváló tanulónkra, és az elért eredményükre!  
Jelesre végzett az idén: alsóban: 17, felsőben: 4 tanulónk 
Az idén javítóvizsgát tesz 1 tanulónk 1 tantárgyból. 
Évet ismétel 1 tanuló mert 3 tantárgyból nem teljesítette a követelményeket. 
1 tanulónk pedig szülői kérésre ismétel évet. 
Magatartását példással minősítették, alsóban: 84, felsőben: 51 tanulónak. 
Szorgalma példás alsóban: 83, felsőben: 30 tanulónak. 
Az év végi vizsgákon legjobb eredményt elért tanulóink könyvjutalmat kaptak: 
4. osztályból Gaszner Ádám 
6. osztályból Becskereki Dorka 
8. osztályból Makádi Fanni és Strasser Zsombor 
A 8. osztályosok pályaválasztása sikeresen lezárult. A 35 tanulóból 17 fő gimnáziumban, 14 fő szak-
középiskolában, 4 fő szakiskolában folytatja tanulmányait. 
Bízunk benne, hogy mindannyian szorgalommal és kitartással tanulnak majd az általuk választott in-
tézményekben. Kívánjuk, hogy találják meg ott is a helyüket. 
Az idén a 8. osztályosok közül 25 tanulónk nyelvvizsgázott. 9 tanuló B1, 10 tanuló A2 szinten telje-
sítette a vizsgát. B-1-es eredményt ér el: Braun Bence, Dicse Gábor, Ecker Zalán, Makádi Fanni, Mayer 
Patrik, Mayer Réka, Podlaviczki Georgina, Strasser Zsombor, Teréki Dominik. 
Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek: Pribeliné Dombai Ibolya tanárnőnek és Braun Anikó tanárnő-
nek. 
Iskolánkban „az év diákja” címet azoknak a tanulóknak adjuk, akik a kitartó tanulás mellett fontosnak 
tartják a közösségi munkát, a kulturális tevékenységeket, a sportot.  
Alsó tagozaton a lányok közül Odler Lujzi 3.a osztályos tanulónk, a fiúknál Bartók Bálint 3.a osztály-
ból, Felső tagozaton: a lányok közül Tóth Viktória az 5. osztályból, a fiúknál Pelyvás Attila a 7. osz-
tályból nyerték el ezt a kitüntető címet.  
A DÖK legaktívabb osztályközössége az alsó tagozaton a 4., a felsőben a 7. osztály lett, ők pénzjuta-
lomban részesültek az évzáró iskolagyűlésen. Gratulálunk az osztályfőnököknek is Pénzesné Zsidai 
Ágnes és Braun Anikó tanárnőknek. 
Itt ezen az iskolagyűlésen hirdetett eredményt Juhász tanár úr a testnevelés órai teljesítmények felmé-
réséről. Lányok közül a legjobban teljesített és az idei „Metal Lady”: Pittlik Panna 6. osztályos tanu-
lónk. A legjobban teljesítő fiatalember, aki a „Vasember” címet nyerte el: Budai Kristóf 8.a. osztályos 
tanulónk. Könyvjutalmat kaptak a DÖK munkáját segítő tevékenységükért: Kovács Anna 8.b, Laka-
tos Adrienn 8.a, és Príma Evelin 8.a osztályos tanulóink. 

Köszönjük Kollegáink egész éves fáradságos munkáját. Köszönjük minden kedves Szülő és Patrónus 
anyagi és eszmei támogatását, amivel könnyítették munkánkat, egyszerűsítették iskolai életünket. 
Mindenkinek szép nyarat, és jó pihenés kívánunk. 

Az iskola tanulói és dolgozói 
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Kitüntetések pedagógus 
és könyvtárosi napon 

1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógu-
sok munkájának társadalmi elismeréseként júni-
us első vasárnapját PEDAGÓGUSNAPnak nyilvá-
nította.  

E jeles nap alkalmából Ikladon két pedagógus és 
egy könyvtáros részesült kitüntetésben. 

Karczagi Józsefné (Soós Etelka) 1932. november 
13-án született Ikerváron, Vas megyében. Szülei 
földműveléssel foglalkoztak. Középiskolai tanul-
mányait a szombathelyi Leánygimnáziumban 
kezdte, majd átiratkozott a Jászberényi Tanító-
képzőbe.  
1956-ban házasságot kötött Karczagi Józseffel, aki 
szintén pedagógus, magyar-történelem- és gyakor-
lati foglalkozás szakos tanár volt. 1958. augusztus 
16-án saját kérésükre kerültek Ikladra. 1958-ban 
megszületett kislányuk, és 1959-ben fiuk. Az Ik-
ladon töltött évek alatt a 3-4. osztályt vezette kis-
szakaszos rendszerben. 8 évig vezette az úttörő 
csapatot. 1966-ban a KISZ Központi Bizottságá-
nak elismerő oklevelét kapta. 1967-ben kapta meg 
a Kiváló úttörővezető kitüntetést. Nem volt olyan 
társadalmi munka, amelyből kivonta volna magát; 
névadók, házasságkötések, az ő közreműködésé-
vel színvonalasan zajlottak.  
1980. szeptember elsejével kapott megbízást az 
alsó tagozatos összevont napközis csoport vezeté-
sére. Iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelmi te-
vékenységet is végzett. Sokat tett a veszélyeztetett 
és nehezen nevelhető gyermekekért, rendszeresen 
látogatta e családokat.  
Nevelő- oktató munkájára a lelkiismeretesség, a 
megbízhatóság, az újra való törekvés, és töreked-
tetés volt a jellemző. Tanítványai szerették és tisz-
telték és tisztelik. A szülők körében is népszerű 
volt, mert mindig érezték, hogy gyermekeikért 
mindenre kész és igazságos nevelő volt. Munka-
társai szeretetét és tiszteletét is élvezte.  
1982-ben Miniszteri Dicséretet kapott.  
1985. május 8-án veszítette el férjét.  
1986-ban Kiváló Munkáért Kitüntetést és 1988-
ban Szolgálati Emlékérmet kapott, nyugállomány-
ba vonulása alkalmával egy élet munkájának el-
ismeréseként.  
1988. november 30-án ment nyugdíjba.  
Idén ünnepli tanítóvá válásának 60. évfordulóját. 
Ez alkalomból kapta a Gyémánt Diplomáját.

Marton Zsuzsanna kiemelkedő óvodapedagógusi 
munkája elismeréseként Brunszvik Teréz díjat 
kapott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

Kiss Regina könyvtárosunk 2014 júniusában 
Nagy Ferenc díjat kapott a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Pest Megyei Szervezetétől. 

Ezt a kitüntetést az a könyvtáros munkakörben 
dolgozó kaphatja meg, aki az alábbi kritériumok-
nak megfelelt:  
• nem töltötte még be a 35. életévét,  
• aktívan részt vesz az Egyesület életében, valami-
lyen szervezési, lebonyolítási, előadói stb. munkát 
végez,  
• szakmai munkája kiemelkedő. 

 
Mindhárom kitüntetettnek szívből gratulálunk, 
és további jó egészséget és sok sikert kívánunk! 
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Múzeumok Éjszakája 2014 

Nem csak a kemencében sülő kenyérlángos illata 
csalogatta a múzeumba június 21-én az érdeklő-
dőket.  
Sokan voltak kíváncsiak a régi paraszti építkezés-
nél használt vályogtégla „gyártásának” módjára is. 
Az előre odakészített agyagból, törekből, pelyvából, 
víz hozzáadásával és néhány bátor vállalkozó „ta-
posómunkájával” elkészült vályogot idősebbek és 
fiatalabbak nagy szorgalommal gyömöszölték a 
fából készült formákba, majd „vetették” ki a föld-
re, ahol néhány nap száradás várt rá.  

0A hagyományostól részben eltérő módon rendez-
tük idén a vetélkedők programját. Ezúttal az egyik 
játékban a „kakukktojásokat” kellett megtalálni a 
múzeumban, azaz, fel kellett ismerni, mely tár-
gyak lettek nem a rendeltetésüknek megfelelő, 
különböző helyiségekben elhelyezve. A „verseny-
zők” nagy része jól ismerte a múzeumot, hiszen 
nem először járt ott, és sokan teljesítették szinte 
100%-ra ezt a feladatot. A másik versenyszám 
már összetettebb volt, de itt is derekasan „harcol-
tak” és álltak helyt a csapatok, és játszva, verse-
nyezve szerezhettek újabb ismereteket is. 

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével, a prog-
ramokban való részvétellel megtisztelte rendezvé-
nyünket, és külön köszönet azoknak, akik az elő-
készítésben, és lebonyolításban bármilyen formá-
ban részt vettek. 
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Egy mondatban… 

 Újra van falugazdász 
Falugazdász: Dr. Forgács Mihály 
Fogadóórája: minden kedden 13:00 - 14:30-ig a 
Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 
Telefonos elérhetősége: 
06-20/95-83-854; 06-20/627-83-26 
A fenti időpontban várja Iklad lakóit, hogy 
ügyes-bajos dolgainkban segítségünkre legyen. 
 

 Autóbuszos kirándulás a magyar tengerhez 
(Füred, Tihany, Szigliget, Badacsony, Keszt-
hely) július 26-án, szombaton. Jelentkezés 
Braunné Monori Máriánál (Mona) a 06-30-635-
8467-es, vagy 06-28-403-095-ös telefonszá-
mon. 
 

 FOGYI klub indul Aszódon július 11-én pénte-
ken 18 órakor. 
Fogyás, alakformálás természetes úton! A túl-
súly okainak feltárása (qvantumfizikai beren-
dezésekkel) és megoldása személyre szólóan. 
Helyszín: Aszód, Kossuth L. U. 28/b, Harmónia 
Egészségmegőrző Központ 
Bejelentkezés: 06/30-3114060 
Szeretettel várom az érdeklődőket! 
Blaubacher Katalin 
Természetgyógyász-fülakupunktúrás-
addiktológus 
 

 Gépjárművezetői tanfolyam indul július 
21–én 18 órakor. Jelentkezés és bővebb felvilá-
gosítás a Művelődési Házban. 
 

 Könyvvásárt tartunk 100.- 200.- Ft-os egy-
ségáron a Művelődési Házban augusztus 21-ig, 
a nyitvatartási idővel megegyezően. 
 

 Iklad feliratos póló újra rendelhető már 
gyermek méretben is. 
Valamint feliratos táskák is kaphatók. 
Minta példányok a Művelődési Házban megte-
kinthetőek. 

Művelődési Ház programjából 

 Színházlátogatás: 

 Július 11-én, Péntek este 
Madách Színház 
Mary Poppins 
Belépődíj: 4000.- 4900.- 5800.- 6700.- 
Utazási költség: 1000.- Ft/fő 
Autóbusz indul: 17:15 órakor 

Bagyin Katalin 

Aki szereti, megvárja 

(folytatás) 

A háború sebei lassan gyógyultak, s a falu népe 
megint vetett és aratott, ahogy ősidőktől fogva 
háborúban és békében tette. Nagynéném dolgozott 
otthon, meg a földeken is, pesztrálta a kicsiket és 
várt. A kistestvérei felcseperedtek. Apám, a legki-
sebb gyerek is iskolás volt már 1948-ban.  

Nagynéném 23 éves lett abban az évben, és nagy-
anyám többször is mondta neki, hogy ne várjon 
feleslegesen, menjen férjhez végre. Ajánlott is ne-
ki, alkalmasnak tűnő férjjelölteket. De neki nem 
kellett senki sem. 

Azt meséli, napszámosként dolgozott, sokszor 
egész nap, egy darab szalonnáért, kenyérért. Azon 
a nyáron aratáskor, Vanóék marokszedője volt, a 
határban arattak éppen, mikor valaki hírt hozott 
az aratóknak: Dudás Mihály hazajött! 

Nem tudott tovább dolgozni, amikor meghallotta 
ezt. Hazament, az udvaron levetette magát a 
szalmára, és sírt. 

Nem találkoztak aznap. Betartották az illendőség 
szabályait, amelyek azt kívánták, hogy hétköznap 
ne járjanak össze, és ne udvaroljanak. Ennek ért-
hető, gyakorlatias magyarázata az, hogy a hétköz-
nap a munkáé volt. Mindez a túlélés érdekében 
alakulhatott így. 

„Az illendőség szabályai, soha nem kívánták, hogy 
nagynéném, vagy bárki más, várjon arra, akit sze-
ret, a túlélés érdekének szem előtt tartása az lett 
volna, hogy idejében férjhez menjen. Ő sokkal 
inkább a szíve erkölcsére hallgatott, és ehhez a 
döntéshez, nem kell magas intelligencia, széleskö-
rű műveltség, nem lehet elsajátítani a moralista 
irodalomból, mert hál istennek, a szív-erkölcs 
mindenkié, a szív-erkölcs nem diszkriminál, bár-
kinél kikerekedhet, és bárkinél nem. Ez a gyakorló 
lélek egyedi tananyaga. 

Mindenkinek saját fejlesztésű szív-erkölcse van, 
ahogy mindenkinek saját sorsa, s ha valaki be-
tartja annak, pusztán érzelmekkel irányt mutató 
szabályait, akkor sem lesz garantáltan könnyű 
élete, de elkerüli a belső válság, és én azt hiszem, 
hogy egy elmondhatatlan hosszú út után, lelkét a 
végső megsemmisülés.” 

Nagynéném, és Dudás Mihály betartotta az illem-
szabályokat is, három és fél év távollét után, csak 
a hazaérkezés hetének szombatján találkoztak. 
Este, a templom környékén történt. Mihály bor-
zasztó sovány volt. Sírtak mind a ketten. – Miért 
vártál meg? – Ezt kérdezte a férfi. – Lett volna ké-
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rő, de egyik sem kellett… – Mihály azért nem adott 
hírt magáról, mert súlyos beteg lett, a hadifogoly-
kórházba került. Volt ott egy német orvos, akivel 
tudott beszélni. Addig maradt a kórházban, amíg 
javult az állapota, hízott is egy kicsit. Talán, ezért 
is élte túl… 

1948 novemberében, nagyanyám kettős lakodal-
mat csinált. Két leányát adta férjhez, Teréziát, 
akiről ez a történet szól, és Zsuzsannát, aki öt 
évvel fiatalabb nála, s akinek szintén szép, hosszú 
élet jutott.  

Mihálynak egy kicsit meg kellett erősödnie az es-
küvő előtt, mert nagyon rossz állapotban jött ha-
za. Azután volt még egy kicsi megoldandó problé-
ma: másvalakit szántak neki, nem ilyen szegény 
lányt, mint a nagynéném volt. Dudás Mihály az 
emberfeletti megpróbáltatásokban megedződve, 
már könnyedén leszerelte a szülői ellenkezést… 

„Nagyanyám, immár özvegyen, 1961-ben rendezte 
az utolsó lakodalmat, apám nősült akkor, a legki-
sebb. Megint csak a szájhagyományban megőrző-
dött családi legendáriumból tudom, hogy mama, 
az esküvő után felsóhajtott, és azt mondta: mind 
elkelt. Mind az öt leánya és mindhárom fia, akik 
megélték a felnőttkort, a két világháború között, 
sorban, egymás után született gyermekei közül.” 

Dudás Mihály, akit én csak Dudás bácsinak hív-
tam, civil foglalkozása kőműves volt. 

Az ötvenes években, amikor apám is kitanulta a 
kőműves szakmát, együtt dolgoztak Pesten, a Kő-
bányai Sörgyárban. Dudás Mihály pártfogásába 
vette apámat, a sógorát, mint ifjú szakembert. 

A közös munka során, többször szóba került a 
hadifogolytábor témája, amelynek részleteiről ott-
hon talán kevesebbet beszélt. Valószínűleg azért, 
mert a hazajövetele után rendszeresen jelentkez-
nie kellett a rendőrségen. 

Apám szerint, először Odessába vitték őket, ahol 
megrakott uszályokról téglát pakoltak. Onnan 
másik táborba került, Kievbe. Itt gazdaságokban 
dolgoztak a hadifoglyok. A táborban rettentő kö-
rülmények között éltek. Hastífusz tizedelte őket, 

sok volt a halott, ezek után a tetvek inváziója kö-
vetkezett. 

Kevés és rossz minőségű élelmet kaptak. Volt 
olyan is eset is, hogy egy hatalmas halat hoztak, s 
amíg az tartott, addig főztek belőle a táboriaknak. 
Máskor sós hering volt, amire rengeteg vizet ittak, 
de az alultáplált, legyengült szervezetük ezt rosz-
szul viselte. Sokan ebbe haltak bele. 

Dudás Mihály három és fél év után jöhetett haza 
Debrecenen át, ahol megállították több sorstársá-
val együtt. Enni kaptak, hogy hazatérve kicsit 
jobb állapotban legyenek, ha találkoznak a szeret-
teikkel…  

„Dudás bácsi felépült a hadifogság után, és nyug-
díjazásáig dolgozott a Kőbányai Sörgyárban. 1989-
ben távozott örökre, 66 éves volt. Három lányuk 
ma is Ikladon él. Öt felnőtt unokájuk van.” 

Nagynéném azt mondta, mikor elköszöntem: nem 
jövök, és nem látom már többet. Félek igaza lesz! 
De tudom, még most sem siet a halállal rande-
vúzni. 

Testét felfekvések gyötrik, azt jelzik, hogy a földi 
porhüvelyt helyenként már teljesen elkerüli az élet 
áramlása. De a fejében még emlékek kavarognak 
születésről, ölelésről, küszködésről, mindarról, 
ami egy ilyen hosszú élet történetének velejét adja, 
s ami megadja ugyanennek a hosszú életnek az 
értelmét is. 

A szív, ez a hatalmas szerető szív ugyanúgy dolgo-
zik még elpusztíthatatlanul, benne az anyai törő-
dés a szív-erkölcs magasiskoláit járva, nem en-
gedheti, hogy könnyedén és könnyelműen itt fe-
ledjen mindent. 

S él még abban a szívben a remény, amely meg-
előlegezi a bizalmat, hogy ott, azon a másik, isme-
retlen világon, léteznek mély érzések, és becsülni-
való tulajdonságok, s aki itt szerette, ott is szereti, 
és megvárja majd, angyali türelemmel. 

Dudás Mihályné, Dudás Katalin és Rébb Dániel 
visszaemlékezései alapján írta: 

Bereczkiné Rébb Terézia 
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