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B eszélgetésre hívtam, mert a 
8. számú választókörzet, az 

Alsóváros (Rákóczi telep) kép-
viselője, ahol én is élek. De ami 
számomra még ennél is fonto-
sabb, azért, mert Ő az a képviselő, 
aki a legtöbb városi rendezvényen 
jelen van, eleget tesz a civil szer-
vezetek meghívásának. Ott van a 
körzete minden iskolai megmoz-
dulásán. A lakótelepen ott találjuk 
minden közösségi programon, le-
het szemétgyűjtés, parkrendezés, 
faültetés, vagy éppen egy játszó-
tér kialakítása. Komolyan veszi 
a képviselőséget, igyekszik mi-
nél több időt a lakosság körében 
tölteni. Már az előző ciklusban 
külső tagja volt a Városfejlesz-
tési bizottságnak. Most, meg-
választott képviselőként tagja a 
Városfejlesztési, idegenforgalmi 
és mezőgazdasági bizottságnak, 
valamint az Egészségügyi és 
szociális bizottságnak. 1975-ben 
került Várpalotára, házasságkö-
tésével, azóta a Gárdonyi utcában 
él. Egy utolsó éves egyetemista 
és egy főiskolás fiú édesapja. Így 
aztán nem véletlen, hogy amikor 
elvállalta a képviselői jelöltséget, 

FÉLIDŐBEN BESZÉLGETTEM
Jákli Tivadar Önkormányzati képviselővel

elsősorban a fiatalok helyben ma-
radása, a város fejlődése érdeké-
ben végzett aktív részvétel vezé-
relte. A megválasztása óta eltelt 
2 év eredményei között említi, 
hogy a Rákóczi telepet sikerült 
bekapcsolni a 7-es járat indításá-
val a városi közlekedésbe, mely 
főleg reggel népszerű, az iskolá-
sok és a munkába járók körében. 
Az első pár hétben az iskoláért 
folyó harc közepén találta magát, 
amiért kapott hideget-meleget 
egyaránt. Azóta igazolódott, hogy 
az iskola a Bán Aladár iskolával 
összevontan is jól működik. Elké-
szült a telepi iskola geotermikus 
fűtésre való áttérésének terve is 
– ami kiváltaná, vagy segítené a 
gázfűtést, de anyagiak hiányában 
jelenleg nem valósulhat meg. Jó a 
kapcsolata a körzetben levő intéz-
mények (Hajléktalan szálló, isko-
lák) vezetőivel, a körzeti megbí-
zottal. Lakossági jelzések alapján 
több fontos útjelző, sebességkor-
látozó, vagy teherautó kitiltó táb-
la került elhelyezésre. Részt vett 
a Bokányi és a Faller utca sarkán 
levő játszótér felújításában, 8 fa, 
sövény került telepítésre. A mun-
kában szülők, fiatalok egyaránt 
részt vettek. A Bányabekötő út el-
készült (itt már megtörtént a víz-
vezeték korszerűsítése), a Zichy 
utcára még egy réteg kerül. A Tó 
utcában elkészült a játszótér, me-
lyet az Aktivál egyesület is szor-
galmazott már évek óta. Az év 
végén a 14-es busz menetrendjét 
sikerült a vonat megváltozott me-
netrend változásához igazíttatni, 
mely még egy plusz menet beál-
lítását is megkövetelte. 
Jákli Tivadar 36 éve dolgozik 
a vasútnál, jelenleg rendelkező 

forgalmi szolgálatot lát el. Így 
nem véletlen, hogy szerepe van 
a MÁV Állomásfőnökség arcu-
latának megváltozásában. Úgy 
véli, aki vasúton érkezik Várpa-
lotára, fontos, hogy jó benyomása 
legyen a városról. (Felejtse el a 
büdös szagot.) Virágokat, tujá-
kat helyeztek el az állomáson, a 
környéket átrendezték, tájékozta-
tó táblát helyeztek el a városról. 
A 8. számú választó körzetben 
évente 2 alkalommal tartott fóru-
mot két iskolában is, aránylag jó 
részvétellel. De a választók elérik 
telefonon, e-mailen, az utcán és a 
rendezvényeken egyaránt. Sokan 
keresték a hiányos utcai világítás, 
és a csapadék elvezetésének hiá-
nya miatt. Sajnos nem lehet min-
dent egyszerre megoldani. Sok-

szor találkozik türelmetlenséggel, 
és olyan panasszal, melyben nem 
tud segíteni. A körzetben is nagy 
problémát okoz a munkahelyek 
megszűnése, az alsóváros fokozó-
dó szennyezettsége. (Egyre többen 
fűtenek újra szénnel.) A tervek 
között szerepel a Bányabekötő út 
sarkán a sportcsarnokhoz és a pi-
achoz, a közlekedés biztonsága 
végett, új közlekedési lámpa elhe-
lyezése. Felújításra vár a Marx, a 
Winkler, a Hársfa utca, továbbá a 
Béke és a Péti út közti szakasz. A 
továbbiak költségvetés elfogadását 
követően realizálódnak. Szívesen 
vesz minden bejelentést, ha tud, 
segíti, képviseli a körzet érdekeit, 
mert minden probléma megoldása, 
egy-egy apró lépés a város fejlődé-
sében.                    Szajp Istvánné

fotó: Szajp Istvánné

Ó vódások és iskolások  első 
városi jelmezversenyét ren-

dezte meg az elmúlt hétvégén a 
Helyőrségi Klub. A bemutatót 

VÁROSI HÍREK
Jelmezverseny

farsangi gyermek-diszkó követte. 
A képen a szellemes jelmezekbe 
öltözött versenyzők láthatók.

Szajp Istvánné

fotó: Szajp Istvánné
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"... a zene mindenkié" Köz-
hasznú Alapítvány megköszö-
ni mindazok adományát, akik 
2007. évi adójuk 1 %-ával tá-
mogatták az alapítvány mun-
káját! A befolyt összeget nö-
vendékeink zenei versenyeken 
való részvételük költségeire 
fordítottuk. 
Kérjük további támogatásukat!
Adószámunk: 18920398-1-19

MEGYEI HÍREK
Finisben a készülődés
Jól haladnak az “Ezeréves me-

gyék” rendezvénysorozat elő-
készületei. Ez derült ki a minapi 
találkozón, Székesfehérváron, ahol 
elhangzott: a közös emlékérem 
tervét rövidesen elfogadják, és a 
programfüzet is nemsokára nyom-
dába kerül, amely az „Utazás 2009” 
kiállításra, február 26-ra elkészül. 
Folyamatban van a sólyi oklevél ne-
mes másolatainak készítése, az ok-
levelet bemutató és ismertető szó-
rólap megyénk koordinálásával már 
elkészült, amit a helyszínen átvettek 
a megyék képviselői. A napokban 
Veszprémben, a Megyeházán tar-
totta összejövetelét a Veszprém 
Megyei Várak Főkapitánysága Ala-
pítvány is, Pergő Margit főkapitány 
(kuratóriumi elnök) vezetésével. 
A találkozón Csesznek, Csobánc, 
Sümeg, Szigliget, Nagyvázsony, 
Somló, Várpalota várak kapitánya-
in (üzemeltetőin) kívül részt vett 
Talabér Márta alelnök, Németh Jó-
zsef kulturális referens és Perémi 
Ágota múzeumigazgató helyettes. 

A várak kapitányai üdvözölték a 
megyei önkormányzatnak azt a 
tervét, hogy a rendezvénysorozat 
keretében „Várról várra az ezeréves 
Veszprém megyében” programso-
rozat, egyik központi rendezvénye 
lesz az ezeréves ünnepségeknek. 
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Kereskedő-üzletvezető + könyvelő vég-
zettséggel középkorú nő, AMV könyvvel  
helyettesítést vállal, főleg hétvégeken 
(butikos gyakorlattal). 
Tel.: 06-20/3418-007.
Garázs eladó a Rákóczi úti garázssoron, 
aknás, villany van, új tetőszigetelés.
Tel.: 06-30/293-0708.

Eladó egy fenyő, nagy, sarokszekrény. 
Érd.: 06-30/374-6806.
Várpalotán a Rákóczi úton hőmennyi-
ségmérős 1. emeleti garzon lakás eladó. 
Ár: 4,5 mó Ft. Érd.: 06-30/474-8855 vagy 
06-30/820-9794.
Eladó egy jó állapotban levő kerekeskocsi 
I.ár: 25e Ft. Érd.: 06-88/474-245.

Hóvirág úti garázssoron aknás, villanyos 
garázs eladó. Érd.: 06-30/520-8842.
Nyugdíjas nénit szerető család befogad-
ná rendezett családi házba. Teljes ellátását 
és gondozását vállalnám. 
Érd.: 06-20/483-7444.
44-es menyasszonyi ruha eladó. I.ár: 55e 
Ft. Érd.: 06-30/824-9736 18 óráig.
Ősiben eladó 2 szobás, fürdőszobás, gáz-
fűtéses családi ház, garázzsal, pincével. 
Tel.: 06-70/330-4246.
Eladó 2 személyes, drapp szinű, ágyne-
műtartós rekamié 7e Ft-ért; matracos ven-
dégágy 1.5e Ft-ért; ipari tisztázó 220-ra 
kötve, süllyesztett asztalos BROTHER 
típusú 130 e Ft-ért; női és kamaszodó 
gyereknek való, 40-es méretű, drapp 
színű, bundás téli bakancs 5e Ft-ért; 54-
es világoszöld női szövetnadrág 1.5e 
Ft-ért, Cherokee női, sötétkék koptatott 
farmernadrág 1000 Ft-ért, (mindegyik új 
állapotú); gyermek, 22-es méretű bundás 
narancssárga-fekete kiscsizma 3e Ft-ért, 
gyermek takarók, huzatok 200-1000 Ft-
ért. Érd.: 06-30/8533-465.

Féláron eladó 2 db megkímélt, 140 x 200 
cm-es bonellrugós matrac, valamint egy 
kerekes bevásárló kocsi (ülőrésszel). 
Érd.: 06-70/7745-081.
Szép állapotban lévő Wozkoland típusú, 
egy irányból tolható, könnyű és keskeny 
kerekes, máj-és vajszínű, állítható magas-
ságú tolókaros babakocsi eladó! Tartozé-
kok: esővédő, lábzsák, pelenkázó táska. 
Ajándék: vajszínű, uv szűrős babakocsira 
szerelhető napernyő! I.ár: 30 e Ft. Más ba-
baholmik is eladók. 
Tel.: 06-20/360-4131.
Kiadó Vp. Készenléti lakótelepen 2. eme-
leti 1 szobás, távfűtéses lakás. Bérleti díj: 
15e Ft/hó + rezsi + 1 hó kaució. 

Érd.: 06-70/343-7794.

Eladó fekete olasz, női bőrdzseki (M-es, 
42 -es méret) 15e Ft-ért. 
Érd: 06-88/372-370, 06-70/214-8211.
Női irhamellény -erdélyi szűcstől-eladó 
!§/42-es méretű. Ára 10e Ft. 
Érd: 06-70/214-8211.
Albérlet kiadó! 2 szobás, városközponti, 
egyedi fűtésű, részben bútorozott lakás ki-
adó március 1-től. Érd.: 06-70/392-1430.
Fiatal fiú segédmunkát keres. Minden 
megoldás érdekel. Tel.: 06-20/483-7444.
Esküvők, bálok, születésnapok és egyéb 
zenés rendezvények színvonalas lebonyo-
lítását vállalom. Érd.: 06-70/564-7609.
Gyűjtők figyelem! Eladó 1db Unitra sza-
lagos magnó; 1db retro radio, kb a 60-as 
évekből; 1db Singer varrógép. Ezenkívül 
1db Hama tip.erősítős szoba antenna, va-
lamint 4db Barum 175/80 14R tip. Nyári 
gumi (kb 75%-os). Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: 06-70/637-4644.
Rákóczi telepen a 80-as évek végén épült 
két szintes családi ház, 3 szobával, 2 für-
dővel, nappalival, amerikai konyhával, 
nagy étkezővel, alápincézve, garázzsal 
reális áron eladó. Érd.: 06-70/637-4644.
Eladó 700W-os erősítő kábelekkel együtt. 
Érd.: 06-20/939-6548.

Eladó 178 nszöl terület romos házzal. 
Víz, villany, csatorna van! Engedély csak 
felújításra! Csendes, nyugodt környezet-
ben, 10 percre a várostól. Uitt.: eladó vagy 
kiadó egy bútorozatlan lakás az Adyn! 
Érd.: 06-30/464-0116.

King gym pro haspad a végén biciklivel 
eladó! Ár: 5e Ft. Érd.: 06-20/939-6548.
Eladó alig használt leg magic edzőgép, 
valamint egy keveset használt utazóágy 
világoskék/sötétkék színben. 
Tel.: 06-70/2155-915.
Albérletet keresek hosszú távra, 2,5-3 
szobásat akár bútorozottan is. 
Tel.: 06-70/2155-915.
Alkalmi munkát keresek. A,B,C,D,E 
jogosítvánnyal rendelkező gépkocsive-
zetői vagy akár mezőgazdaságban is jár-
tas munkák elvégzését is vállalom. Akár 
szántás, vetés, vegyszerezés, betakarítás. 
Tel.: 06-20/571-2051.
Berhida központban 2.5szobás, régi tí-
pusú, felújításra szoruló családi ház eladó. 
I.ár: 7.5 mó Ft. Érd: 06-20/9797-937.

Eladó Ladasamara tetőcsomagtartó! I.ár: 
6e Ft. U.itt: eladó 4 db acélfelni 4X115-

ös osztókörrel, 14 colos. I.ár: 2.2e Ft/db. 
Érd.: 06-20/3134-727.
Keveset használt Pesztonka orrtisztító 
eladó, elemmel és adapterrel is működik! 
I.ár: 6e Ft. Érd.: 06-20/5520-685.
Eladó Várpalotán teljesen felújított 1.5 
szobás 51nm-es lakás. Azonnal beköltöz-
hető. Ár: 7.5 mó Ft. 
Tel.: 06-30/972-3553.
Eladó-Pétfürdőn teljesen felújított 53 
nm-es lakás 1.5 szobás hallal. Azonnal 
beköltözhető. Ár: 6.5 mó Ft. 
Tel.: 06-30/972-3553.

Eladó vagy nagyobb földszinti lakásra 
cserélhető 3. emeleti 28 nm-es garzonla-
kás. Érd.: 06-30/9294-911.
Eladó Daewoo 51-55-ös színes tv, Sharp 
videomagnó, kétfunkciós sport babakocsi, 
gyepszellőztető, gyeplazító, 1.3-as Suzuki 
Ignis klímás szgk., CZ 125-ös forgalom-
ból kivont mkp., Samsung mikró, Indesit 
mosó-szárítógép, tv állvány. 
Érd.: 06-30/9294-911.
Eladnám Várpalota városközpontú csalá-
di házam, két lakrészes, külön bejárattal, 
szépen felújított belülről, a fürdőszoba 
is nagyon szép. Gáz konvektoros, ehhez 
még tartozik egy harmadik lakrész is, de 
az felújításra szorul. I.ár: 8.8 mó Ft.  
Érd.: 06-20/483-7444.
Családi ház Várpalotán 300 négyszög-
öl  területen gyümölcsössel, 50 nm-es 
lakrésszel, melléképületekkel, garázzsal, 
szép helyen, gáz és fatüzeléssel eladó.
Érd.: 06-20/4190-704.

Pétfürdőn családi ház eladó városköz-
ponttól nem messze, csendes környezet-
ben, jó kilátással, gyümölcsöskerttel, sző-
lővel, felszerelt pincével, virágos kerttel, 
nagy kamrával, terasszal, gáz- és vegyes 
tüzelésű kazánnal, kerti gépek, szerszá-
mok tárolására alkalmas kis faházzal. 

Tető két éve lett szigetelve. Hirdetésünk 
képekkel és bővebb leírással megtalálható 
az „ingatlan7.com” és az „elado-ingatlan.
com” oldalakon is. A ház területe: 86 nm. 
Telek alapterülete: 441 négyszögöl. I.ár: 
11 mó Ft. 
Érd.: 06-70/545-2875.

Aprilia Leonardo 250 kevés kilométer-
rel, bukótartó dobozzal, másfél év műsza-
kival eladó. Érd.: 06-70/243-1749.

Várpalotán a Czóbel Béla utcában, gon-
dozott teraszos kertel, gyümölcsfával 
családi ház eladó. A ház kétszintes. Alsó 
szinten garázs, műhely, spájz, tároló, 
konyha étkezővel, nappali, wc, előszo-
ba, lépcsőház. Felső szinten 3 szoba, 
fürdő és wc. A tetőtér beépítetlen de 
alkalmas egy komplett lakrész kialakí-
tására 1,5 szobával, konyhával fürdővel 
wc-vel. A tetőtér a második szint lép-
csőházából nyílik. A ház ideális otthona 
lehet akár több generációnak is.
Áron alul 16.5 mó Ft.
Érdeklődni napközben: 30 929-93-92

Eladó 1 szobás (36 nm), egyedi fűtésű, 
földszinti, városközponthoz közeli, tég-
la lakás! I.ár: 5,5 mó Ft. 
Érd: 20/319-6328, 30/994-2476

AirSoft fegyverhez, Blaster BB lőszer 
eladó. 6000 db 4000 Ft. 
Érd.: 06-20/319-6328.

Lakás kiadó! Várpalota Mandulás la-
kótelep 29/a, 3. emelet. 1 szobás + 
nappalis, konyhás, bútorozott. Kaució 
szükséges. 
Érd.: 06-30/496-2225, 06-88/471-551.

Sürgősen eladó vagy kiadó Rákóczi 
telepi sorházban lévő három szobás 
családi ház + nagy melléképület + ga-
rázs. Uitt. Nevanda szekrénysor, három 
részes, egy heverő (alig használt). 
Tel.: 06-30/585-0182.

Eladó 1 db olajradiátor, 1 db zuhany-
panel (6 fúvókás). 1 db szekrény, 2 kis 
szekrény (dió színű), régi stílű, nagyon 
szép, 1 közép és két összekötő szőnyeg. 
Érd.:  06-30/496-2225, 06-88/471-551.

Eladó Várpalotán, a Táncsics u.-ban, 59 
nm-es, távfűtéses, igényesen felújított, 
első emeleti, 2 erkélyes, tégla lakás. Ár: 
9 mó Ft. 
Érd.: 06-20/318-6309.

 Milán-Ép Bt.
- Családi házak és nyaralók kivitelezé-
se
- Falazás, kézi - gépivakolás, betono-
zás, térkövezés, gipszkartonozás, bur-
kolás, dryvit
- Kisebb volumenű munkák
Érd.: 06-20/969-2527.

Irodai masszázs cégeknek, magánsze-
mélyeknek. Tel: 308702593

Varrást, vasalást, takarítást vállalok. 
Tel: 30/4554739.

Születésnapja alkalmából köszöntjük 
KOVÁCS ÁGNES-t! Kívánjuk neki az 
elkövetkezendő időkre a lehető legjob-
bakat. Fia, párja és édesanyja.

Ősiben másfélszobás lakás előre fizetett 
kaucióval nem dohányzó két fő részé-
re kiadó. Érd.: 17-18 óra között a 06-
70/709-6909.
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F ebruár 12-én lezajlott a Dr. 
Mező Ferenc szellemi diák-

olimpiai vetélkedője az általános 
iskolás korosztály számára is. A 
verseny helyszíne ismételten a 
Művelődési Központ volt, a le-
bonyolításért a Városi Diáksport 
Bizottság és a helyi Olimpiai Kör 
felelt. A korosztály indulóinak a 
következőkből kellett felkészül-
nie: a 1964-es tokiói, a XX. téli- 
és a pekingi olimpia valamint a 
magyar öttusázok olimpiai sze-
replése. A vetélkedőn 3 csapat 
jelent meg: a Várkerti Iskola és a 
Bán Aladár Iskola két csapata. Öt 
forduló lebonyolítása után dőlt el, 
hogy ki képviseli városunkat ille-
tőleg megyénket a március 7-én 
Kaposvárott megrendezésre ke-
rülő országos elődöntőn. Szoros 
versengésben, végül a várkertisek 
győztek, így ők utazhatnak Ka-
posvárra. Szurkolunk nekik a jó 
eredmény eléréséért. Köszönet 
illeti Mátyás Melinda és Forgács 
Attila felkészítőket, akik nem saj-
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nálták idejüket és energiájukat a 
csapatokkal való foglalkozásra. 
Köszönettel tartozunk a Művelő-
dési Központ vezetésének is, akik 
lehetőséget adtak mindkét kor-
osztályi verseny lebonyolítására 
az intézményben, valamint a Vá-
rosi Önkormányzatnak a pályázat 
útján biztosított anyagi támoga-
tásért, ami lehetővé tette, hogy 
minden résztvevőt éremmel és 
könyvvel jutalmazzunk. Köszönet 
a Magyar Olimpiai Akadémiának 
is, amiért az Olimpiai Körünk 
részére lehetővé tette, hogy egy 
diákot küldhessünk a 2009. nya-
rán megtartandó csopaki ifjúsági 
olimpiai táborba. A VOBK veze-
tőségének döntése alapján Tajti 
Virág -Várkerti Általános Iskola 
tanulója- kapta ezt a lehetőséget. 
Remélhetőleg 2010-ben is mó-
dunkban áll majd megrendezni e 
nemes vetélkedést és öregbíthet-
jük városunk jó hírnevét az olim-
piai eszme ápolásának területén.

 Miklós László, a VOBK titkára

A győztes csapat

A znap reggel frissen, derűsen 
ébredt. Elégedetten nyújtó-

zott, eszébe ötlött, hogy szombat 
van, a piac napja. Ma kimegyek én 
is, - gondolta - eladom, amim még 
van. Miközben készülődött, vidám 
dallam fakadt a lelkében, dúdol-
ni kezdett. A február végi napfény 
melengetően sütött rá az ablakon 
át. Önkéntelenül is elnevette magát. 
Indulás előtt még egy utolsó szemlét 
tartott portékája felett, a kis dobozok 
takarosan felcímkézve sorakoztak. 
A piacon sikerült remek helyet sze-
reznie, időben érkezett. Gondosan 
elrendezte áruját, hátát a téglafalnak 
vetette. Behunyt szemmel süttet-
te magát a reggeli fénnyel és arra 
gondolt, hogy ma különösen olcsón 
fog adni mindent. A növekvő zsivaj 
zökkentette ki álmodozásából. Kis 
félmosollyal az arcán körülnézett, 
már szállingóztak az első vásárlók. 
- Kincsek! –kiáltotta, hangja friss 
volt, fiatal és messze zengő. - Kin-
csek! –szólított meg egy kosarat 
cipelő háziasszonyt. Az futtában 
végignézett a dobozkák egyenletes 
sorain, beleolvasott a címkékbe. 
- Bölcsesség? –kérdezte fennhan-
gon-, Megfontoltság? Megbolon-
dult, jóember? Nincs nekem időm 
erre, elkapkodják előlem a legszebb 
zöldségeket! Hát ez fura, –gondol-
ta- biztos siet szegény, sok a gondja, 
a családjának szeretne kedvezni a 
jó ebéddel. - Kincsek! –szólt most 
már kicsit halkabban egy fejkendős 
öregasszonyhoz. - Tessék, aranyos? 
Türelem? Odafigyelés? Nem ezt 
keresem én, a köszörűshöz sietek… 
Azzal bizonytalan, mégis határo-
zott léptekkel tovább állt. Az ördög 
bújt ezekbe –gondolta- ki tudja, mi 
lelte ma őket. A feltámadó fuvallat 
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az első frissen sült kolbászok illa-
tát hozta a lacipecsenyés bódéja 
felől. Egy férfi közeledett, kezében 
a sebtében becsomagolt kolbászok 
papírján átütöttek az első zsírfolt-
ok. - Kincsek! –kiáltott hát rá is, bár 
kicsit kevesebb meggyőződés volt a 
hangjában. A férfi megtorpant, meg-
szemlélte ő is a kínálatot. - Állhata-
tosság? Kitartás? Erő? – kérdezte 
- Mit akar ezzel? Kezében a meg-
billenő papírtálcáról alácsöpögött a 
kolbász zsírja. Na tessék-kacagott 
fel kurtán- most foltot ejtettem a 
Becsületén!  Tovasietett, gúnyos 
nevetése úszott utána a levegőben. 
Nem baj. –gondolta- majd a követ-
kező. Hirtelen kihúzta magát, mert 
közeledett a lány, akit már olyan 
sokszor látott, de megszólítani még 
sosem merte. - Kincsek! –szólt 
utána, és igyekezett, hogy a hang-
ja minél kedvesebben csengjen. A 
lány megtorpant. - Őszinteség? Bi-
zalom? Hit? Ugyan, ez olyan ódiva-
tú… Azzal elfutott, mert észrevette 
a fiút, aki messziről integetett neki. 
Megigazított néhány dobozt, feles-
leges mozdulat volt, mert nem ért 
hozzájuk senki, de így legalább sen-
ki nem láthatta a gondterheltség fel-
hőit átsuhanni a homlokán. A zsivaj 
és a tömeg nőttön-nőtt. - Kincsek! 
- szólt egy kislány után, akinek 
nem voltak olyan sietősek a léptei. - 
Szorgalom? Tisztesség? –válaszolta 
nyafka cérnahangon- Az is valami? 
Nekem új ruha kell, új cipő! Már 
szaladt is tovább, lobogó haja fel-
felbukkant még a tömegben. Tisztes 
öregúr sétált el előtte, bizonytalan 
hangon megszólította hát: - Kincse-
ket tessék! - Barátság? Bajtársias-
ság? Ejnye fiam, ilyen haszontalan-
sággal lopja itt a napot.. –dohogott 
az öregúr, majd elnyelte őt is a 
tömeg. Most már nem is próbálta 
titkolni gondterheltségét, a lábak 
felverte por megülte haját, arcát, 
hangját is, rekedt suttogás volt már 
csak, amikor üres szemmel maga 
elé mondta: - Kincsek... Egy kisfiú 
állt előtte, hatalmas szeme felragyo-
gott, amikor kibetűzte a feliratokat. 
- Nézd, Anyu, nézd! Tisztaság, ár-
tatlanság, szeretet! Egy felnőtt keze 
durván odébb ráncigálta, de tükrös 
pillantása még sokáig nem engedte 

el a férfi megtört tekintetét. Hunyt 
szemmel próbálta felmelegíteni a 
lelkét a gyermeki szempár tiszta 
tekintetével, ám ekkor erős lökés 
riasztotta fel álmodozásából. Ijed-
ten kapott szerteguruló portékái 
után, amit két fiatalember vélet-
lenül levert a porba. Nagy, nehéz, 
megrakott kocsit vonszoltak maguk 
után, az egyik még visszanézett, 
látta, ahogy négykézláb próbálja 
megmenteni értékeit. - Nézd már a 

szerencsétlent, mit ügyetlenkedik! 
A felharsanó nevetés hangjaitól tér-
dét-könyökét elhagyta minden erő, 
arccal zuhant a kincsei közé. A por 
lassan, egyenletesen lepte be arcát, 
ruháját, együtt vesztették vele színü-
ket apró dobozkáinak szétszóródott 
ékszerei. Lassan behunyta a szemét, 
szíve egyre lassuló ritmusában már 
csak a kisfiú tiszta tekintetének tüze 
izzott múlhatatlanul. 

Kokavecz Bernadettfotó: archív


