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Megyejáľás _ A Geľecsébe ,,zátt'' fest i széps gíĺ' kis faluban baľangoltunk

vtll lĺen
2

át
Nem tévedés a Gerecse tilé'
ben tatálhat Vértestol'
na. EEykoron ez a terĺiletet

.is áz egységesnek hitt Vér.
'tes-hegység része volt, ám
geot giai indokokt lvezé-
ľelve a két hegyvon lalot
,,tudományosan'' is ketté vá.
lasztották. A t bbséEében
német ajkrÍ Íalu neve azon-
ban mit sem változott...

" Petrikl zsef

vÉnrrsroľĺł EIs tďĺílkozásun-
katakiskiizséggel - anno - egy
l ,fei nąyságu dachsteini rnész-
k ťette emlékezetessé. Tiiľtént
ugyanis, hogy a hegyoldď egy
sĄen m vďt daľabján ott ék-

telenkedett 
"ao 

szikJa. Az iutott
esztinkbe;.mi lesz itt majd aľa-

' táśkor, amikor a hizatenger eL

Ęi a,,zátonyt". Tiirik a kombájn
motollája - gondoltuk Ha aľľa
fuľikázunk' az ta is vizslatjuk
a kiiľnyéketi évtizedes kérdésľe
vfuvaä nem tétez választ. Ám
most, hogy ismét aľra vitt j (?)

doĘunk, sokkal inkább a sark
kutat Roald Aĺrundsen mon-
đásán moľfondíľoztunk ,,A ka_

land csak ľossz teľvezĺás". Ne-
ktink pedig maľ kalandosan in_
đult a tolnai barangolás. Nem'
csak az égi álđás zápoľozott, de

az tonis hiimĺŕilygiittaz es el_

vezet t csurĘ telít sáľos áI, Az-
tiín, hogymég hitelesebb legyen
a 

"saľki'' 
idézet, a h is nínk sza-

kadt. Mire beéľtiink, a falu hatá-
ľa mindenhol fehéľben szott...

nríl volt felvételi. Ielentkeztem'
megpľ báItaľ\ megtetszett'
maradtam. Az akkori helYzet,
a k<iľiilmények, a kollégákkal
łisszetaľtás pedig itt tartott.

A beszélget paľtneľtink me-
sél aľľ ,l is, hogy mint idevalG
sinak iiľtimet jelentette, ha az
ismeľ siiknek segíthetett, ha a
baľátokkď nap nrint nap talĺíl-
kozhatott.

' 
Kĺiliiniisebb esemény és izga-

lom nélkiil telte el ez a nĘy évtl-
zed. - jqyezte meg. - Legfeljebb

a,,hivatď' keľiiłt az udvaľon bg'
lĺil rnás-mĺás helyre - mutatott
kiiľbe az ablakb l. - Mivel a fďu
lélekszríma rrem haladta meg az
otszáEat,így tiz évĘmég posta-

mesteľnek is tifuláltak, a kézbe-
sít vel egyĹitt doĘoztunk. Aztrín
bevezették az gyĺevezett mo'
bil postai szoĘráltatĺást. A kiizség
nyonr.ísásra nráIunk megmaľadt
a ,,stabľ'posta, ďe ĺuíľkézbesŕ
t re, helyben nem volt sztikség.

Mdľika emlékei kiizfjtt kutat-
va kibiiki, hogy az inteľnet mi-

het ľokona vagy ismer se, aki-
vel gyakran levelez.

Csapucha Ättiláné azt is be-
vallotta, nincs még ut dją de

val szín kiiľnyékbeli lesz, rneľt
csak annak éľi meg elválląlni,
aki a k zelben vagy kiiztiik ét

A kłinyvtáľos'hazaiáľ
A mlíIt éybon, a falukaľá.

csonnyď egyutt' avattź'd< az

i ktinyvtáľat. Régi vágya tel-
jestilt a fatu népének, hiszen

a rendszeľváItást k vet en
rnéltatlan ktiľtilmények kiizé
kerĺilt az írott tondolatok ri-
z je. A'rniíkiidés feltételei sem
voItak adottak. Nem véletlen;
hogy heti két 'ľábąn 

volt csak
nyitva. A helybeliek az évtize'
dek ďatt - nem'csak avált z
világ miatt, de - leszoktak az'
olvasásľl, a kiinyvtár "hasz_
nálatáľ l''. Most viszont fľiss
ktitetek illata és gyeľmekzsi-
vaj fogadta az ide-érkez t. És
peľsze Fink lánosné, Elviľa, a

,hely,,f näke".
- Nagy łjriim ez az íj intéz'

mény - hangsilyozta Elvi-
ľa asszony. - Az iskola egyko-
ľi szolgálati lakásáb l ďakítot-
ták ki. Tudják, mi az éľdekes?
Nyolcvanháľomt l 2005-ig itt
laktunk a páľommď, hiszen
itt tanítottam. A lányaim is eb_

ben a házban n ttek fel. Mi-
vel most hetente hat ľát taľ-
tunk nyitva, sokszor tigy ér_

zem, amikoľ jtivtik, mintha ha-
zajárnék. A helyválasztás ľa-
gyog. Hiszen a diákoknak
abszohit helyben van. Ha kell
egy-egy lexikon, ami pélđául
nincs otthon, csak leugľanak,
és belenéznek. De ugyan így
van a ktitelez olvasmányok-
kal is. Az éltesebbek olvasási
szokásaiban nem tapasz'talok
vĺíltozást. otrvasnak, mint ré-
gen... S t, az ĺd sebbek verse-
nyeznek is egymással, hogy ki
mennyi ľegényt vett ki, és mi-

l lyen gyoľsan olvasta e|. De az
is:lragyon i éľzés; hogy mi {ą
rnííkiidiink, még sohanem volt
iiľes,a k nyvtáľ.

Ami ta az rij k nyvtáľ meg-
nyitott, már 44-en iľatkoztak
be. A telepiilés lak inak tíz szá-
zaléka. A házigazđánk megje_
gyezte, j lenne ezt a számot
hilsz százakekľa emelni... En-
nek éľdekében íľ -olvas talĺí]-

' koz kat, el adásokat, s t még
barkácsfoglalkozást ĺs szeľy ez'
nek. Fink Iánosné a gyerekek-

nek mesokuck t teľvez, az ko-
ľosod knak feln tt_olvas sa-

ľok kialakítását vette a fejébe.
Elviľa elmondta, hogy a I -

zsef Attila Megyei és Váľos
'Kiinyvtár égisze alatt miíkłjd_
nek. Az j létesítmény kiala_
kítását az tinkoľmányzat trĺ'
mogatta, de a megyei kiinyvtĺíľ
igazgat ia, dr. Voith Pál, vala-
mint munkatáľsa, Mĺkolasek
Zs fĺa mindenben nagyon so-
kat segítettek.

A fÍiss ktitetek itlata és gyermekzsivaj fogadja az ide éľkez t. És peľsze FinkJánosné, Elvira, a hely "f 
niike"'

att ma már j val kevesebb leve-
let ,Becsétel", mint egykoľon.
Viszont fďuhelyen, mint náluk
is, a csekkes befizetés továbbra
is 

"népszer 
bb'', minť az elekt-

ľonikus utďás.
- Munkám soľán a legtávo-

Iabbi kiildemény, amĺvel ta-
láIkoztam az Ausztľáliába

"sz lt'' - említette a postás_

fisasszony. - De ez egY folYa-
matos kapcsolatnak mondha-
t ,, hiszen az egyik falubéli-
nek minđen'bizonnyal ott él-

Picinyke posta

Az els poľta keľítésének ál-
lát támaszt ázott kuvasz vak-
kantott ránk. De nagyotb haj=

cih htiz neki seln volt kedve.
A pocsék id miatt egy teľem-
tetl lélek sem jáľt az uicán. '

A falu kispostáján a nyug-
ďÍj el tt ál1 Csapucha Attiláné,
Máľia a paľancsnok. Augus7-
tusban lesz negYven ve, hogY
munkába áltt. Mind ssze tíz
esztend vel kés bb, minthogy
a kiizségnek iinríll postája lett.
Az apľ csĘ 10-12 négyzetmé_
teľes heĘség csendes, abejáľa-
tiajt el ttsemálltsenki,hogy
csekket, borítékot adjon fel-

- Véletlenszer en lett bel -
lern postás - kezdte Maľika. -
Komáľomban, a l kaĹgimná-
ziumban végeztem. A postá-
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