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Faluüzemeltetés
Július hónapban járdabetonozással bese-
gítettünk az óvoda nyári felújítási
munkáiba.

A Faluüzemeltetés rendszeresen vissza-
térõ feladatai közé tartozik a község köz-
területeinek, parkjainak, a középülete-
ink környezetének rendbetétele, amely-
ben fõszerepet kapnak a közelmúltban
üzembe állított gépeink.

Augusztusban elkezdtük kitakarítani a
Faluház mögötti bozótos domboldalt,
vízelvezetõ árkokat építettünk a Vörös-
marty út, Arany János út, Viczkó kút ke-
resztezõdésben, amit az úttest és a járda
felújításával folytatunk.

Folyamatosan takarítjuk a temetõterüle-
tét és az évek óta elhanyagolt sírokat.

A Faluüzemeltetési Központ koordinálá-
sában készült el perkátai vállalkozók köz-
remûködésével a fogorvosi szolgálati la-
kás felújítása és a fogorvosi rendelõ
átalakítása, korszerûsítése.

A tanévkezdésre rendbe tettük az új és a
régi óvoda valamint az iskola udvarát és
környezetét.

Folytatódik a Táncsics Mihály utcai ka-
szálók melletti területek kitakarítása.
Perkáta Nagyközség Önkormányzata el-
adásra kínálja a Dózsa György u. 26. alat-
ti (hrsz.: 627 sz.) 1200 m

2

-en fekvõ felújí-
tásra szoruló kb. 180 m

2

-es régi gyógyszer-
tári ingatlant; a György Gyula u. 37/a
szám alatti (hrsz.: 813 sz.) 2093 m

2

építési
telket, 480.- Ft/m

2

rendkívül kedvezõ
áron; a Damjanich utcában 5 db építési
telket kb. 2000 m

2

területtel, szintén 480.-
Ft/m

2

áron.

Részletes felvilágosítást kaphatnak a pol-
gármesteri hivatalban.

A Faluüzemeltetési Központ
telefonszáma:

06 (25) 507 512.

H–K–CS: 8-12, 13-16,
SZ: 8-12, 13-18, P: 8-14.

Rajcsányi László

Egyház—Hitélet
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Augusztus 30-án egyházközségünk veze-
tése a szokásos nyárvégi Karitász rendez-
vényként idén a házasság szentségének
megünnepelését tûzte ki célul. Felhívá-
sunkra 23 házaspár jött el az ünnepi
szentmisére és az ünnepi programokra.
Érzelmekre és könnycsatornákra ható
közös mûsort adtak a hittanos gyermekek
és a hitoktatók az egyházközségi ének-
karral karöltve. A „legfiatalabb” házasok
4 közös évüket ünnepelhették Isten színe
elõtt, míg a „legrégibb” házastársak már
56 éve mondták ki az oltárnál a boldogító
igent. A jelenlévõk meghatódva nézhet-
ték kivetítõn az esküvõi képeken egykori
önmagukat: a gyönyörû menyasszonyo-
kat és a fess võlegényeket. Jó hangulatú
agapéval és kötetlen templomkerti be-
szélgetésekkel, emlékezésekkel fejezõ-
dött be helyi ünnepünk, melyen imádkoz-
tunk a jelen nem lévõ perkátai házaspár-
okért is.
Fontos a megszentelt házasság, mely
alapja a gyermekek szilárd családi hátte-
rének és a hatékony nemzetépítésnek.
Az alábbi fohásszal imádkozzunk a jó há-
zasságokért:
„Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlé-
kezzünk arra a napra, amikor megismer-
kedtünk és megszerettük egymást. Segíts
mindig meglátni a jót a társamban és se-
gíts, hogy közösen tudjuk megoldani
gondjainkat. Segíts kimondani egymás
iránti érzéseinket és tudjunk bocsánatot
kérni egymástól. Uram kezedbe adjuk
házasságunkat!”
Köszönet minden szervezõnek és segítõ-
nek áldozatos munkájáért!
A tanév kezdetével beindult a hitoktatás
az iskolában és az óvodában is: a kisebbek
számára (5. osztályig) Toldi Hajnal hitok-
tató, a nagyobbaknak számára (6. osz-
tálytól) Pavlicsek Zsolt hitoktató vezeti a
foglalkozásokat.
A Kisboldogasszony-napi búcsúi szent-
miséink rendje: szeptember 6-án, szom-

baton 17 órai kezdettel szabadtéri szent-
mise a templomkertben és szeptember
7-én, vasárnap reggel 8 órakor a temp-
lomban.
Szeptember 14-én, reggel 8 órakor tanév-
kezdõ szentmisét tartunk.
Szeptember 28-án Szentírás vasárnapja
lesz.
Október 8-án Szûz Mária, a magyarok
Nagyasszonya, Magyarország fõpatróná-
jának ünnepe lesz.
Október 30-án délután püspökatyánk fel-
szenteli az elkészült temetõkápolnánkat.

BÉRMÁLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Terveink szerint 2009 õszén látogat
Perkátára püspökatyánk bérmálási cél-
lal, hogy ünnepi szentmisén a keresztény
nagykorúság szentségében részesítse a
felkészült jelöltjeinket. Ezért hirdetjük
meg az érdeklõdõk számára a közvetlen
bérmálási felkészülést, melynek idõtarta-
ma legalább egy év.

FELTÉTELEK:
1. A bérmálás idõpontjában legalább 8.
osztályos vagy a bérmálás napjáig betölti
a 14. életévét.
Hívjuk és várjuk a középiskolai vagy fel-
sõfokú tanulmányaikat folytató fiatalo-
kat is, sõt, felnõtt életkorban is lehet csat-
lakozni a felkészüléshez, számukra külön
idõpontban megszervezzük a felkészítõ
hitoktatást.
2. Rendszeresen jár a vasárnapi szentmi-
sékre.
3. Rendszeresen részt vesz a 2008 õszétõl
induló felkészítõ hitoktatásban.
Felhívjuk a tisztelt szülõk és érintettek fi-
gyelmét, hogy aki a fenti feltételeknek
nem tesz eleget, az önmagát zárja ki a
bérmálkozás lehetõségébõl. Nem áll mó-
dunkban a Jóistent és magunkat becsap-
va a szentség vételéhez bárkit is méltatla-
nul engedni.

Pavlicsek Zsolt lelkipásztori munkatárs

Régen volt… hogy is volt?
Részletek a Historia Domusból – A Perkátai Plébánia Történetébõl

1902

Kisasszony napján van a templom búcsú napja. Sajnos gyónó
egy sincs! Templom zsúfolásig, ünnepi szónok nem szokott jön-
ni. … A búcsú 2-4 napig is eltart, a hívek roppant költekeznek.
Mindenféle komédiás tömött erszénnyel távozik. Gyermekek
rossz szokása, hogy a mézes kalácsos sátrakban lopnak.

***

1929

Átvonuló katonák szept. 14-15-én községünkben. A háború
utáni elsõ nagyobb hadgyakorlat Fejér megye déli részén Vajta
körül folyt le, amelyre a gyõri honvédezred községünkön át vo-
nult át, s itt egy napi pihenõt tartott. Az ezred zenekara a kas-
télyban 15-én d.e. 11-12ig térzenét adott. Az ezredes nyilatko-
zata szerint a lakosság a katonákat nagyon szívesen fogadta, a
katonák is nagyon jól viselték s vallásosnak mutatták magukat.

Megjelentetve a Kisboldogasszony Alapítvány gondozásában
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A szociális és egészségügyi bizottság munkájáról
Mint már arról beszámoltam, bizottságunk fontosnak tartja a lakosság

egészségügyi állapotának javítását a kötelezõ feladatok ellátásán felül. Ezért

ingyenes egészségügyi
szûrõvizsgálati hetet szervezünk

2008. október 13-17-e között.
Szeretnénk minél szélesebb körû

szûrõvizsgálatokat nyújtani.

A következõk már biztosak:
– Glaucoma (zöldhályog) szûrés: azokat a lakosokat várjuk el-
sõsorban, akiknek a családjában elõfordult a betegség.
– COPD (krónikus tüdõbetegség) szûrése – ez egy légzésfunkci-
ós vizsgálat: elsõsorban dohányos vagy korábban dohányzó
lakosokat várunk.
– CO (szén-monoxid kilégzés) vizsgálata: dohányosok meggyõ-
zõdhetnek a kilélegzett levegõ CO tartalmáról, és lehetõség
lesz leszoktató programban való részvételre.
– Szemészeti szûrés: mûszeres látásélesség vizsgálat, lehetõség
lesz szemüvegrendelésre.
– Allergológiai vizsgálat
– Prosztata rákszûrés vérvétellel 50 év felettiek részére.
– Vércukor- és koleszterinszint-mérés.

Az eddig felsoroltak már biztosak, a
következõk szervezés alatt állnak:

– Melanóma (anyajegy) vizsgálat.

– Ortopédiai vizsgálat.

Örömmel tájékoztatom önöket arról is, hogy a nõgyógyászati
rákszûrés is újraindul Perkátán dr. Baráth Károly nõgyógyász
közremûködésével, köszönet érte.

Részletes, naprakész programunk még nem alakult ki, ezeket
októberben ismerhetik meg. Plakátokon és szórólapokon tájé-
koztatjuk önöket.

Kérem éljenek a lehetõséggel és jöjjenek el. Ne feledjék: az idõ-
ben felismert betegség hatékonyabban gyógyítható!

Bogó Ferenc elnök

Értesítem a tisztelt perkátai lakosságot,

hogy MAGÁNRENDELÉSEMET

2400 Dunaújváros, Ligetköz 7. szám alatt az

Egészségért Bt. Egészségházában

2008. június 17-étõl megnyitottam.

Rendel: Dr. Baráth Miklós

a sebészet, foglalkozás-egészségtan,
háziorvostan szakorvosa.

Jogosítványok, hivatásos is, munkagépkezelõi,
lõfegyver tartási alkalmassági vizsgálatok végzése.

Bejelentkezni a következõ telefonszámon
lehet hétköznap 17-20 óra között:

06/20 940-7118

Rendelési idõ: kedd, 19-20 óráig.

Kötelezõvé tett üzemi bejárásokat, üzemek, gépek beüze-
melésénél részvételt megbeszélés alapján vállalok jegyzõ-
könyv készítése mellett.

Jótékonysági színházi
elõadás Perkátán
A Magyar Kanizsai Udvari

Kamaraszínház
2005 és 2006 után újra elõadást ad Perkátán.

Harmadik darabjuk címe:

MAGYAR PIÉTA
Írta: Siposhegyi Péter
Átdolgozta: Andrási Attila
Dramaturg: Szigeti Nagy Réka, Péter Ferenc
Szereplõk: Vágó Kriszta, Csernik Árpád, Kákonyi Tibor,
Molnár Zoltán.

Az elõadás helyszíne és idõpontja:

perkátai katolikus templom,
2008. október 24., 19 óra

A jegyek ára: 2.000 forint.
Jegyek vásárlása, információ: Somogyi Balázs

(+36-20/511-24-38)
Az elõadás nettó bevétele

a temetõkápolna felújítását segíti.
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Diplomás munkatársakat
keresek

banki és biztosítási termékek értékesítésére.

Gyakornoki ösztönzõ program,
fix havi kereset.

Vállalkozói igazolvány, diploma feltétel.

Bõvebb felvilágosítás a 06-70-368-4130-as
telefonszámon.

Kínáról
Állandó rovat

Pavlicsek Zsolt írásaiból

Miért tanuljunk kínaiul?
A kínai nyelv a legtöbbek által anyanyelvként beszélt nyelv a vi-
lágon. Az emberiség több mint egyötödének kínai az anyanyel-
ve. A kínai az ENSZ hivatalos nyelveinek egyike.
Az elmúlt harminc év hatalmas gazdasági növekedése által
Kína ma a világ egyik legfontosabb gazdasági, politikai, kulturá-
lis nagyhatalma. A kínai gazdaság a világon a negyedik legna-
gyobb, de néhány éven belül az USA mögött a második lesz, le-
hagyva Németországot és Japánt. Kína új nagyhatalom, mely
idén kiemelkedõen sikeres olimpiát rendezett, 2010-ben
világkiállítást rendez.
A kínai cégek behálózzák a világot, s a multinacionális vállala-
tok túlnyomó többsége jelen van Kínában. E cégek mindegyiké-
nek szüksége van kínaiul jól beszélõ szakemberekre.
A magyar-kínai kapcsolatok az utóbbi években sosem látott
gyorsasággal fejlõdtek. Kína ma Magyarország legnagyobb
ázsiai kereskedelmi partnere, hazánk pedig Kína legjelentõ-
sebb partnere Közép-Európában. Kulturális kapcsolatainak is
egyre szorosabbak, 2007-2008-ban hazánk „Magyar Évad Kíná-
ban” címmel változatos programsorozatot rendezett
Pekingben, Shanghaiban és Hongkongban.
A kínai a világ egyik legõsibb civilizációja, mely hihetetlenül
sokszínû, értékes kulturális kincsekkel gazdagította az emberi-
séget. A kínai nyelv egyre népszerûbb a világon: sok millióan ta-
nulják idegen nyelvként, ez a szám 2-3 éven belül 100 millióra
fog növekedni. A kínai nyelv megismerése nemcsak jó befekte-
tés, hanem általa hozzáférhetünk e rendkívül gazdag kultúrá-
hoz is. A kínai nyelv nem olyan nehéz, ahogy azt sokan
gondolják. Nyelvtana a világon az egyik legegyszerûbb: nincs
benne ragozás, nincsenek nemek, számok, esetek, igeidõk: a be-

szédben és az írásban az egyes szavakat szótári alakjukban rak-
juk egymás mellé, s leginkább a szórenden múlik hogy mi az így
képzett mondat jelentése. Tehát azt, hogy „megyek a boltba”,
kínaiul így mondjuk: „én megy bolt”.
Magyar anyanyelvûek számára a kínaiban – pontosabban an-
nak hivatalos változatában, a mandarinban – nincsenek nehe-
zen kiejthetõ hangok, legfeljebb eleinte furcsának érezzük né-
hány hang képzését. A beszédben a zenei hangsúlyok jelente-
nek újdonságot egy nyelvtanuló számára. Ha ugyanazt a szóta-
got más hangsúllyal ejtjük, egészen mást jelent. A mandarinban
összesen négy különbözõ hangsúly létezik, s hogy egy adott szót
melyikkel kell kiejteni, azt bizony meg kell tanulni. Az írás elsa-
játítása már kicsit nehezebb feladat. A kínaiak minden szótagot
más-más írásjeggyel írnak le. A legnagyobb szótárak, kb. ötven-
ezer írásjegyet tartalmaznak, de ennyi jelet még talán a legmû-
veltebb professzorok sem ismernek. A gyakorlati életben nagy-
jából 3000 írásjegyet használnak, ennyit tud egy mûveltebb kí-
nai. Az írásjegyek nem véletlenszerû krikszkrakszkok, vala-
mennyi írásjegy ugyanabból a néhány száz elembõl (önálló
vonásból) áll, s ezek kombinációiból jönnek létre az egyes jelek.
Az írásjegyek összetételének szigorú logikája van. Például a
„víz” jelentésû írásjegyelem (ún. fogalomkulcs vagy fogalom-
gyök) csaknem minden olyan írásjegyben megtalálható, amely-
nek jelentése vízzel kapcsolatos („folyó”, „nedves”, „úszik”), s
hasonló a helyzet a többi fogalomkulcs („fa”, „tûz”, „beszéd”,
„megy” stb.) esetében is.
Ezek alapján bátorítok mindenkit, hogy csatlakozzon a
Perkátán kínai nyelvet tanulók csoportjához! Jelentkezni,
érdeklõdni október elejéig lehet Pavlicsek Zsolt szervezõnél.

SZ.V.SZ.
„A szív virága: szeretet.” – Ez volt az idei
dunaföldvári hittanos tábor jelszava.
A szeretetrõl nem csak beszélni kell, ha-
nem jócselekedetek által gyakorolni éle-
tünk minden napján. A hittanos nyári tá-
bor különösen jó alkalmat nyújtott erre,
mert az óvodás korútól a középiskolás gye-
rekig minden korosztály képviseltette
magát.
A minden évben szokásos „õrangyal” szolgálat is jó alkalom
volt arra, hogy apró kellemes meglepetéseket szerezzünk
egymásnak.
Mi már több éve részt veszünk a hittanos táborban, ahol a vi-
dám fürdõzések és kirándulások mellett a vetélkedõk, kézmû-
ves foglalkozások, közös szentmisék, ministrálás, és a finom,
házias ételek teszik felejthetetlenné nyaralásunkat. Idén a két
hét alatt 32 hittanos gyerek nyaralt Dunaföldváron.
Köszönet a lehetõségért a szervezõknek és a segítõ szülõknek,
nagymamáknak, valamint a nyugdíjasklub tagjainak, akik min-
den évben meglátogatnak, és sok finomsággal halmoznak el
bennünket.

Horváth Dzsenna, Papp Diána, Piros Dóra
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A hõsi halál egyik fajtája
(Novella)

Csocsoszán a busz hátsó ülésén aludt nyi-
tott szájjal, szétterpeszkedve. A függöny
félrecsúszva engedte be a késõdélutáni
napfényt – áttöredezve világos lombú fák
között. Haller és barátnõje megint egy-
másba bújtak, hogy megfeledkezzenek a
többiekrõl, és csak egymásnak élhesse-
nek. Az egyik tanár egy nagy térképet für-
készett, a másik meg asszisztált hozzá; a
tanárnõ rövid, göndör haját egyengette
kezeivel, és árnyékosabb helyeken a busz
ablakában kereste önarcképét. Egyéb-
ként ritkán szólalt meg, és többnyire
megjegyzéseket tett, ha kellemetlen sza-
got érzett, vagy ha túl hangosak voltak a
diákok. A két férfi tanár mellett õ volt az
egyetlen nõi kísérõ, szinte az egész iskolá-
ban az egyetlen nõi tanerõ: Borsos Rozá-
lia. Még egy óraadó tanárnõ volt és egy
nyugdíjba készülõ földrajz-biológia sza-
kos asszony. Õ magyart és francia nyelvet
tanított, és híres volt nagy szigoráról,
amit nem annyira hangerejével, mint in-
kább sajátos tekintetével tudott kelteni.
A két férfi – egyikük harmincas, németet
és történelmet oktat, a másikuk ötvenes,
õ matematikát és kémiát: Boronkay és
Krevéth tanár urak, jó barátok. Az osz-
tályban mindenki mindenkirõl tudott:
mikor kivel járt, hánykor ment haza, mik
a szülei, mi akar lenni. A tanárok magán-
életérõl is jobbára alapos ismereteik vol-
tak, és ezt nem is rejtették véka alá. Csak
egy kivétel volt, csak egyetlen egy valaki-
nek a rejtekébe nem tudtak belepillanta-
ni: a kis termetû, pocakos Bányai Danié-
ba. Nem azért, mert Bányai Dániel olyan
titokzatos, megközelíthetetlen alak lett
volna, és nem is azért, mert nem voltak
barátai, hanem mert az osztályból õ sen-
kit nem érdekelt. Bányai Dani nem volt
az osztály bûnbakja, nem közösítették ki,
nem voltak vele igazságtalanok, csak épp
olyan közönségesen egyszerû teremtés
volt, hogy senkinek sem keltette fel az ér-
deklõdését. „Bányait még a madár se csi-
nálja le!” „Minek csinálná le, mikor ott
van Gazsó meg Borsos!” Bányai csak ká-
romkodott meg belerúgott mindenbe,
ami bosszúságot okozott számára, vagy
ha épp rossz napja volt.
– Gyerekek! – Borsos Rozália magához
ragadta a szót, és még közben is a haját ta-
pogatta. A hátsó fertályon összeröhög-
tek. – Gyerekek, mindenki készüljön fel!
Most leszállunk. Senkire nem szeretnék
rászólni, tizenegyedik osztályos tanulók
vagytok – amikor én ennyi idõs voltam...
– Vigyázzon!
Egy õz ugrott át a keskeny úttesten, és el-
tûnt az erdõ fái között. A sofõr hirtelen
rutinnal félrerántotta a kormányt, és a
jármû kisodródott az út másik szélére, kis
híján egy fának ment. A tanárnõ sikoltott,

a diákok pedig miután rájöttek, hogy sen-
kinek nem esett semmi baja, felvihogtak.
A tanárnõ nem folytatta a szónoklatot,
hanem mérgesen visszaült a helyére.
A két férfi szállt le elõször, majd a diákok
rendre, és a végén a tanárnõ szúnyogri-
asztó spray-vel és szalmakalappal a fején.
Boronkay tanár úr magában nevetett, és
sosem úgy, hogy bárki észrevegye,
Krevéth pedig sorakozót fújt, miután ki-
köpte a rágógumit.
– Akkor megértettük egymást! Felnõttek
módjára viselkedjetek, ahogy mindig: mi-
kor a természetbe megyünk, különösen
így kell tennetek. Elérkeztünk a Verec-
kei-hágóra, amirõl már sokat hallotta-
tok! Most élõben is láthatjátok, de na-
gyon kérlek benneteket, semmi ostobasá-
got ne csináljatok! Figyeljetek magatok-
ra, és egymásra. Itt ez a szabály! Utánam!
A Csocsoszán névre hallgató gyerek leg-
elöl ment egy hatalmas husánggal, ame-
lyet az úton szedett fel, mögötte szoros
baráti köre, és egy rakás hosszú hajú, kö-
römlakkos lány, akik szinte itták minden
szavát. Csocsónak – ahogy hívták – nem
volt barátnõje, ezért sokan pályáztak erre
a címre. Noha mindenkivel hallatlanul
udvariasnak bizonyult, a lányokkal meg-
tartotta nem csak a három, de a tizenhá-
rom lépés távolságot, és ez még kívánato-
sabbá tette. Bányai Dani hátul kullogott,
nem messze Borsos Rozáliától. Nem szó-
lalt meg egyszer sem, a földet nézte, mint-
ha azt kívánná elemezni, és még csak a le-
hetõségét is kizárta annak, hogy bárki
megszólítsa. Borsos Rozália a sofõr mel-
lett haladt végig, akivel élénk beszélge-
tést folytatott. A fiatal, sármos buszveze-
tõ elegáns mozdulattal nyújtotta oda a
karját a lányoknak, különösképpen is Ro-
záliának, valahányszor leszálltak a busz-
ról. A hágón fölfelé most újra a karját
nyújtotta felé, és az asszony készséggel el-
fogadta.
– És mondja csak, Karcsi, maga hányad-
szor van itt?
– Ki tudja, nem számolom már... – mond-
ta, és közben a nõ virgonc tekintetét ke-
reste. – Én itt nõttem fel. Innen nõsültem
meg.
A nõ nem tudta fékezni hirtelen döbbe-
netét:
– Maga nõs?
– Már nem – nevetett a férfi, és az
asszonyra nézett.
Krevéth végig Boronkayval beszélgetett
otthoni dolgokról. Csak idõnként kiáltot-
ta el magát hol egyik, hol másik a diákok
felé, hogy megnyugtassák magukat.
– Már nem érdekel, hogy mit csinál. A
múltkor betelt a pohár, és azt mondtam,
neki, hogy elmehet itthonról, aztán ke-
reshet magának jobb helyet – ha talál,
amit persze kétlek.

– Neked könnyebb a helyzeted – mondta
válaszul Krevéth. – Neked már elég nagy
a lányod, és ambiciózus. Az én gyereke-
imrõl ezt nem lehet elmondani. A tre-
hány nagyapjuk jut eszembe mindegyik-
rõl.
– Nekem viszont õ az egyetlenem. Nincs
más gyerekünk, a család szemefénye...
– Na ja.
Balogh Robi és Fenyér Ernõ az osztály-
ban az ideális barátságot testesítették
meg. Most is egymás társaságát élvezték,
mint két szerelmes a kezdeti stádiumban,
mikor még csak ízlelgetik a másik jelen-
létének édességét. Szokatlan alakú fákat
és bokrokat mutogattak egymásnak, és
arról ábrándoztak, hogy ha véget ér a
gimnázium számukra, hogyan fogják ten-
getni életüket egymás nélkül.
Boronkay megbotlott egy magányos fû-
csomóban, és kevés híján orra bukott. A
nap lejjebb ment a horizonton ahhoz ké-
pest, ahol akkor állt, midõn az utat el-
kezdték. A romantikus alkatú Fehér
Haller vállára könyökölt, és egyre csak az
Esthajnalcsillagot várta az égen. Haller
nem szólt rá.
– Jól nézzetek körül, gyerekek! Történel-
mi hely, ahol most állunk. Születésünk ta-
núja... – kezdte meg a szónoklatot
Krevéth.
– Tanár úr, az én családom germán ere-
detû – kiáltott fel Auer, mire a körülötte
állók nevetésben törtek ki.
– Igen – mondta egy másik –, apám azt
mondta, hogy a mi családunk Dél-Olasz-
országból származik, anyám õsei meg né-
metek voltak. Akkor én mi vagyok...?
– Korcs! – kiáltotta oda Szomory Elek, és
megint mindenki nevetett.
Boronkay közbelépett, hogy megóvja
kollégája jó szándékú beszédét. Szemé-
vel a távolba tekintett, olyan helyekre,
ahová emberi szem nem látott el onnét,
olyan helyekre, ahová emlékei kötik.
– Az én dédapám sem volt magyar. Õ
orosz volt... Anyámék viszont mindig is
Magyarországról eredeztették magukat,
mióta csak ismeretes családfájuk; az én
családfám is.
Bányai Dani fémdobozos Coca kólája
felszisszent, amikor kibontotta – erre
senki nem figyelt fel. Borsos Rozália fi-
gyelmét igyekezett a tanár urakra kon-
centrálni, de arra ügyelt, hogy ne essen ki
a sofõr látási horizontjából; illatos zseb-
kendõvel törölgette az arcát. Boronkay
végül azt tanácsolta, hogy énekeljék el a
magyar Himnuszt és a Szózatot is, ha már
itt vannak. Krevéth összébb húzta magán
a kabátot, és ugyanígy tettek többen is.
Heves szél fújt, csak most tûnt fel, midõn
megálltak az emlékmûnél. Boronkay
annyira szeretett volna valami megindí-
tót szólni, és elképesztõen bánta, hogy


