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Ér té ke seb bek 
lesz nek 

az át mi nõ sí tett 
zárt ker tek 

Most kell cse le ked ni ük a zárt ker tek
tu laj do no sa i nak, ha gyor sab ban és
jobb áron akar ják el ad ni az in gat la na i -
kat, mert csak az év vé gé ig kér he tik
in gyen az eh hez szük sé ges át so ro lást
a föld hi va tal nál. Ál ta lá ban ak kor döb -
ben nek rá az át mi nõ sí tés szük sé ges sé -
gé re, ami kor el akar ják adni a zárt ker ti 
tel ket. Ez ugyan is je len leg a föld for -
gal mi tör vény ha tá lya alá esik, így el -
adás ese tén vé gig kell szen ved ni ük a
ter mõ föl dek re vo nat ko zó tíz hó na pos
pro ce dú rát – eb bõl a föld hi va ta li ki -
füg gesz té si és jó vá ha gyá si fo lya mat
akár fél évet is igény be.
Az át mi nõ sí tett, azaz a mû ve lés alól
ki vett zárt ker tek vi szont tény le ges
funk ci ó juk nak (pél dá ul la kó in gat lan,
üdü lõ) meg fe le lõ en ve het nek részt az
in gat lan for ga lom ban, így jó val drá -
gáb ban ad ha tók el, és az adás vé tel
ügy in té zé si ide je is je len tõ sen le rö vi -
dül
Az ügy in té zés ugyan is a leg jobb eset -
ben is el hú zód hat 30 na pig, és õsszel a 
föld hi va tal ok még le ter hel teb bek
lesz nek, a so ron kí vü li el já rás vi szont
már in gat la non ként tíz ezer fo rint ba
ke rül.
Kü lö nö sen von zó le het a zárt ker ti in -
gat la nok vá sár lá sa azok nak, akik csa -
lá di ott hon te rem té si ked vez ményt
(csok) ve het nek igény be. A csok sza -
bá lya it ugyan is könnyí tet ték az össz -
kom fort te rén, és egy újabb mó do sí tás 
ré vén már zárt ker ten és kül te rü le ten is 
le het épít kez ni. To váb bi fej le mény,
hogy a kor mány a na pok ban mó do sí -
tot ta az Or szá gos Te le pü lés ren de zé si
és Épí té si Kö ve tel mé nyek rõl szó ló
ren de le tet. En nek nyo mán a zárt ker -
tek ed di gi 3 és 5 szá za lé kos be épí té si
ará nyát akár 10 szá za lék ra is emel he -
tik az ön kor mány zat ok. Így a je len le gi 
30-40 négy zet mé te res zárt ker ti gaz -
da sá gi épü le te ket la kó há zak ká is bõ -
vít he tik. Nem be szél ve ar ról, hogy a
csok alsó ha tá rá nak szá mí tó 90 négy -
zet mé te res la kó in gat lan fel épí té sé hez
is ele gen dõ le het egy ezer négy zet mé -
te res te rü let, az ed di gi jó val na gyob -
bal szem ben.

· Ok tó ber má so di ká ra írta ki az or -
szá gos nép sza va zást Áder Já nos
köz tár sa sá gi el nök.
Azok, akik részt akar nak ven ni a sza -
va zá son az aláb bi kér dés re válaszól-
hat nak: „Akar ja-e, hogy az Eu ró pai
Unió az Or szág gyû lés hoz zá já ru lá sa
nél kül is elõ ír has sa nem ma gyar ál -
lam pol gár ok Ma gyar or szág ra tör té -
nõ kö te le zõ be te le pí té sét?”
A FIDESZ a sza va zás ra, míg az
MSZP a vok so lás tól való tá vol ma ra -
dás ra buz dít ja az ál lam pol gá ro kat.
· Brüsszel min den a be ván dor lás sal 
kap cso la tos ha tás kört el akar ven ni
a tag ál lam ok tól és maga akar ja el -
osz ta ni a migránsokat az or szá gok
kö zött, mi köz ben az után pót lás vég -
te len. Tö rök or szág ban 3 mil lió me ne -
kült vá ra ko zik most is.
· El hunyt Es ter házy Pé ter író.
Nagy ap ja, gróf Es ter házy Mó ric
(1881–1960) 1917-ben Ma gyar or -
szág mi nisz ter el nö ke volt. 
· Nyí lik a jö ve de lem olló. 2016 má -
ju sá ban a brut tó át lag ke re set
262100 fo rint volt, 6,0 szá za lék kal
ma ga sabb, mint egy év vel ko ráb -
ban - je len ti a KSH.
Esze rint 1 egy mil lió fo rin tot ke re sõ re
9 egy száz-nyolc van ezer fo rin tot ke re -
sõ jut ha zánk ban. 
· Szep tem ber tõl meg vál to zott a kö -
zép fo kú szak kép zés

Ha tal mas a mun ka erõ hi ány bi zo -
nyos szak mák ban és erre vá la szol az
ok ta tás ban így az Or bán kor mány. 
Ed dig a kö zép fo kon vég zett di á kok
mind össze egy ötö de szer zett szak mát 
is, a töb bi ek csu pán érett sé git. Az új
rend szer ben, a kö zép fo kon vég zett ta -
nu lók több mint fele szak má val is ren -
del ke zik majd, nem csak érett sé gi vel.
· Ha zánk ban akár 208 ezer gye rek
kap ha tott a nyá ri szü net hét köz -
nap ja in ebé det, mi u tán a kor mány
kö te le zõ vé tet te az önkormányza-
tok szá má ra a díj men tes ét kez te tés
biz to sí tá sát.
A böl csõ dé sek ese té ben 26, az óvo dá -
sok nál 46, míg az ál ta lá nos is ko lá sok
kö ré ben 58 szá za lék az egész év ben 
in gye nes vagy tá mo ga tott ét kez te tés -
ben ré sze sül tek szá ma.
· Az ügyész ség sze rint sza bály ta la -
nul fek te tett be a kül ügy mi nisz té ri -
um 72 mil li árd fo rin tot a Qu a es tor-
nál, de sze rin tük még sem in do kolt a 
nyo mo zás meg in dí tá sa.
· Bu kó ban a Ma gyar Nem ze ti Ke -
res ke dõ ház

Az MNKH 5,5 mil li árd fo rint ál la -
mi pénz el köl té se után 2,8 mil li árd fo -
rint nyi üz le tet tu dott össze hoz ni a
ma gyar cé gek nek. Ez leg alább 2,7
mil li árd fo rin tos bukó. Ki de rült, hogy
egy Tiborcz Ist ván hoz, Or bán Vik tor
ve jé hez kö tött ke le ti üz let em ber na -
gyon jól járt a "ke le ti nyi tás sal".
· A Publicus In té zet fel mé ré se sze -
rint a ma gyar la kos ság szkep ti kus
egy bu da pes ti olim pia elõ nye i vel
kap cso lat ban. A több ség nem ért
egyet az zal, hogy Bu da pest pá lyáz zon 
a 2024-es olim pia meg ren de zé sé re. A
meg kér de zet tek há rom ne gye de úgy
vé le ke dett, hogy az olim pia túl sok ba
ke rül ne, és a pénzt más ra kel le ne köl -
te ni. Két har ma duk mond ta, hogy az
or szág egy sze rû en túl sze gény az
olim pia meg ren de zé sé hez. Kö zel
ennyi en gon dol ják azt is, hogy az
olim pi á ra köl tött pénz a Fi desz-kö ze li
oli gar chá kat gaz da gí ta ná.

MAGYARORSZÁG
HÍREI

Új épí té si tel kek

Orosz lány ban

Vá ro sunk ipa ri par ki cé ge i nek most és 
az el kö vet ke zõ évek ben mint egy 2500 
mun ka vál la ló ra len ne szük sé ge. A be -
ru há zó cé gek ki hasz nál ják a vá ros ki -
vá ló inf rast ruk tú rá ját, és folyamato-
san fej lesz te nek, és ez ál tal nõ a be ta -
ní tott mun ká sok irán ti igény.

Mi köz ben a már itt dol go zó kö zép
és fel sõ ve ze tõk a vá ros el lá tott sá gát
fel mér ve nem Orosz lány ban te le ped -
tek le, a vá ros a Kecskédi la kó te le pen
új, köz mû ve sí tett  épí té si tel ke ket ala -
kí tott ki a ná lunk mun kát vál la lók és
az itt élõk ré szé re.

Ez a vá ros ve ze tés szá má ra a tény le -
ge sen a vá ros ban élõ 18064 fõ el lá tá sa 
mel lett, az itt mun kát vál la lók le te le -
pe dé sé nek elõ se gí té sé re szá mos fel -
ada tot ró.

Kör for ga lom épül a
Rákóczi-Takács 
ke resz te zõ dés ben

Az orosz lá nyi Kép vi se lõ-tes tü let Vá ros fej lesz té si Bizottságának jú li u si ülé sén mutatta be a
Rákóczi-Takács út ke resz te zõ dé sé ben kö zel 37 mil lió fo rin tért ké szí ten dõ kör for ga lom ki ala kí tá sá nak 

ter vét a Ma gyar Köz út mun ka tár sa. A ter vek sze rint õsz re el ké szül het az új köz úti be ru há zás.

ÁTADTÁK

2013-ban, az idén vá ro si ki tün te tést ka pott Beck Fe renc OSE el nök kez de mé nye zé sé re, az elõ zõ Takács-Pap ve zet te
ön kor mány zat alatt kezd ték el a vá ros új ko sár lab da csar no ká nak ter ve zé sét, épí té sét. Most az új, Lazók Zol tán ve zet te
vá ros ve ze tés kö zel 350 mil li ós és az ál lam mint egy 750 mil li ós tá mo ga tá sá val el ké szült és át ad ták az 1500 né zõt be fo -
ga dó sport lé te sít ményt.

A  vá ros szenny víz te le pé nek, a szak or vo si el lá tá sát biz to -
sí tó in téz mé nyé nek el vé te le után a sze mét szál lí tás dí ja i -
nak be sze dé sét is át vet te az Or bán kor mány, mellyel ne héz 
anya gi hely zet be hoz ta a vá rosban sze mét szál lí tást vég zõ
cé get.
A ter vek sze rint a kor mány a ta nu lók és ta ná rok ál la mo sí -
tá sa után a vá ros tu laj do ná ban lévõ ok ta tá si épü le tek mû -
köd te té sét is átvette.

Már foly nak a vá ros ve ze tés és a Nem ze ti Köz mû szol gál ta -
tó kö zött a tár gya lá sok a távhõ el lá tá sát biz to sí tó szol gál -
ta tó cég kor mány irá nyí tá sa alá vo ná sá ra is. Ez zel az ál lam 
el akar ja ke rül ni, hogy a re zsi csök ken tés vesz te sé gé nek
ki egyen lí té sé re évi  több mint száz mil lió fo rin tot fizessen
a Szol gál ta tó Zrt-nek. 
Orosz lány el vesz tet te, el vesz itheti befolyását a szol gál ta tó 
cé gei, in téz mé nyei fe lett.

Einstand
Hát csak jöt tek a Pász to rok, egy re kö ze lebb jöt tek, és néz ték na gyon a go lyó kat. Mon dom a Kolnaynak: – Te, ezek nek
tet szik a mi go lyónk - és még a Weisz volt a leg oko sabb, mert õ mind járt mond ta: –„Gyönnek, gyönnek, eb bõl a
gyövésbõl nagy einstand lesz.” Mol nár Fe renc: Pál ut cai fiúk



·Mit je lent Ön nek a Kocsedó?
Erre em lék szem elõ ször Orosz lány -
ból.

·Mi kor volt ez?
1954 te lén, ka rá csony kör nyé kén.
Édes anyám ak kor ka pott elõ ször en -
ge délyt, hogy meg lá to gas sa édes -
apá mat, akorra gyûlt össze annyi
pénz, hogy Ceg léd rõl el tud tunk ide
jön ni. Sose fe lej tem el, aho gyan a
szán kó val hú zott.

·Hány éves volt ek kor?
Hat.

·Mi volt ez a Kocsedó?
Egy bá nya üzem, ami mel lett va la mi
ok nál fog va rab tá bor is volt, az öt -
ve nes évek egyik
büntetésvégrehajtási in téz mé nye.
Fõ leg po li ti kai ra bok kal töl töt ték
meg és azok kal dol goz tat tak. Úgy
em lék szem, sar ka in õr tor nyok, be -
lül ba rakk épü le te tek vol tak, il let ve
ko vács- és egyéb üzem ré szek. Ma
már tu dom, hogy ez a volt XVIII-as
akna.

·Mi lyen mi nõ ség ben volt a
Kocsedón édes ap ja?
A Mind szen ti-per mel let ti leg na -
gyobb egy há zi kon cep ci ós per ben,
az ún. Pógyor per ben õ volt a har -
mad ren dû vád lott, rab ként több évet 
töl tött Kocsedón. Szü le té sem után,
’51-ben tar tóz tat ták le. Ki kér tem a
Tör té ne ti Le vél tár tól anya got az õ
tör té ne té rõl, de a mai na pig nincs
hoz zá lel ki erõm, hogy vé gig ol vas -
sam.

·Mi volt a bûne?
Édes apá mat, Hartyáni Im rét Pógyor
Ist ván nal, a Ke resz tyén If jú sá gi
Egy let (KIÉ) nem ze ti tit ká rá val és
gróf Te le ki Lász ló val együtt fog ták
per be. A de mok ra ti kus ál lam rend
meg dön té sé re irá nyu ló szer vez ke -
dés ben te vé keny rész vé tel lel vá dol -
ták õket. Az volt a bûne, hogy az
el sõ ren dû vád lott irá nyí tá sá val az
Eu ró pai Uni ót szer vez te, Chur chil -
lel állt össze köt te tés ben és ár nyék -
kor mány lét re ho zá sán dol go zott.  A
Ter ror Há zá ban is ta lá lunk erre a
per re és édes apám ra vo nat ko zó em -
lé ke ket.

·Mi vel fog lal ko zott az édes ap ja
’45 elõtt és ’45 után?
Több dip lo má val (ag rár mér nök,
köz gaz dász) ren del ke zõ em ber ként
ál la mi be osz tás ban dol go zott. Édes -
anyá mat is úgy is mer te meg, hogy
Be reg szász ban, a Kül ke res ke del mi
Mi nisz té ri um ki ren delt sé gé nek volt
az egyik ve ze tõ je.
A Mosomagyaróvári Ma gyar Ki rá -
lyi Gaz da sá gi Aka dé mi át vé gez ve
Dá ni á ban volt szak mai gya kor la ton. 
Az is egyik „bûne” volt, hogy a dán
me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti rend -
szert lát ta cél sze rû nek a há bo rú utá -
ni Ma gyar or szá gon meg ho no sí ta ni.

·A kon cep ci ós per ben mennyi re
ítél ték?
Öt évre, mint fõ bün te tés re, tel jes va -
gyon el kob zás ra és köz ügyek tõl tíz
évi el til tás ra. Ked vez ménnyel,
’55-ben sza ba dult, és itt ma radt
Orosz lány ban a bá nyá nál, mint lám -
pa kam rás. Meg bé lyeg zett sé ge mi att 
vég zett sé gé nek meg fe le lõ ál lást
más hol egyéb ként sem ka pott. Ak -

kor már édes anyám mal mi is ide jöt -
tünk, és vár tuk, hogy apu sza ba dul -
jon. Az ak kor nem rég ide ke rült
fi a tal or vos, Dr. Buchholcz An tal
’bá, Tóni bá csi fo ga dott be min ket.
Szol gá la ti la ká sá ban adott ne künk
egy bel sõ szo bát a Fürst Sán dor ut -
cá ban. Édes anyám mal és a hú gom -
mal együtt ott vár tuk ki, amíg
édes apám sza ba dul.
Úgy em lék szem, hogy ké sõbb bér -
szám fej tõ ként, majd kal ku lá tor ként
dol go zott a bá nyá nál.

·Mi lyen ál la pot ban ke rült ki a
Kocsedóból?
So vány, vé kony em ber volt egész
éle té ben, saj nos on nan azon ban még 
in kább csont-bõr ként ke rült ki. Ez
az elít élé se elõt ti, az Ávó nál tör tént
„meg dol go zá sá nak” is a kö vet kez -
mé nye volt.  A meg aláz ta tás örök
lel ki nyo mot ha gyott ben ne.

·Édes any ja Orosz lány ban hol
dol go zott?
A szénosztályzón csil le to ló és szén -
vá lo ga tó volt, majd a mér leg ház ban
a va go no kat má zsál ta. Saj nos na -
gyon ko rán el ment.
A szin tén a vá ros ban élõ Ug rik Aliz
ta nár né ni nek volt a leg jobb ba rát -
nõ je, együtt vé gez tek Bu da pes ten a
Baár-Madas gim ná zi um ban. (Anyu -
kám, a Ber zse nyi Dá ni el köl tõ csa -
lád já nak az egyik le szár ma zott ja.)

·A szü lei be szél tek ar ról, hogy mi
tör tént ve lük ek kor?
Nem na gyon, mert jobb nak lát ták,
ha a gye re kek nem sok min dent tud -
nak er rõl, mert eset leg olyant mon -
da nak itt-ott, az is ko lá ban er rõl,
ami tõl is mét hát rány ba ke rül he tünk. 
Édes apá mat az ira tok alap ján egész
éle té ben meg fi gyel ték. Ezért erre
kü lö nö sen ügyelt és nem is akart po -
li ti kai ügyek ben részt ven ni. Fél tet te 
a csa lád ját.

·Tud e ar ról, hogy meg fi gyel ték e
önö ket?
Tu dok.

·Van nak do ku men tu mok?
Hogy ne. Ki kér tem az ira to kat. 
Több ezer ol dal meg fi gye lé si jegy -
zõ könyv bõl én két száz va la hány ol -
dalt már meg kap tam, ami nek a fele
ki van tö röl ve. Ak tá ját a ha lá lát kö -
ve tõ en zár ták csak le. Ezek azok a
do ku men tu mok, amit em lí tet tem,
hogy nincs erõm egyen lõ re vé gig ol -
vas ni. Meg van, be le ol vas tam, de ...

·Em lí tet te, hogy Ceg léd rõl ke rül -
tek Orosz lány ba.
A ceg lé di eg zisz ten ci án kat a há bo rú 
és az új rend szer fel szá mol ta. Nem
volt hol lak junk, mi vel a há bo rú
után a nagy szü le ink tõl, akik gaz dál -
kod tak, min dent el vet tek. Egy sváb
csa lád fo ga dott be min ket egy pi ci -
ke szo bá ba, mi a latt apánk bör tön -
éve it töl töt te és volt idõ, hogy azt
sem tud tuk, él e.

·Mit vet tek el?
Nagy gaz da sá got, bir to kot, min -
dent. A nagy apám föld bir to kos volt
Kõröstetétlenben. Ag rár tu dó sok
voltak, me zõ gaz da ság gal fog lal ko -
zó szak em be rek, akár csak a nagy -
szü lei és a szü lei is. Apai déd apám
az Óvá ri Mezõgazdasági Akadémia
pro fesszo ra volt és nagy apám, ami -

kor ott ta nult, be le sze re tett a
lá nyá ba, a nagy ma mám ba.
Va la mennyi en föl dön fu tók ká let tek
az öt ve nes évek ben.

·Volt e va la mi kö vet kez mé nye az
édes ap já nak el íté lé se elõt ti te vé -
keny sé gé nek?
Rá ment az egész csa lá dunk, na gyon
ne héz meg él he té sünk volt gye rek -
ként. Mi gye re kek nem iga zán fog -
tuk fel a tör té né se ket. Apám mel lett
édes anyám volt az iga zi ál do zat.
Hal lot tam a Po kol tor ná cán c. film -
ben, hogy a po li ti kai el ítél tek nek, az 
orosz lá nyi bá nya ra bok nak volt egy
da luk, amely nek ez volt a ref rén je:
„nem mi va gyunk, nem mi vol tunk,
ti vagy tok a hõ sök: könnyes sze mû,
ma gyar asszo nyok..” Mert, hogy
mit kel lett a fe le sé gek nek, az édes -
anyák nak itt hon el tûr ni - a vá ra ko -
zás mel lett - azt nem le het le ír ni, se
el mon da ni.

·’56 ok tó be rét mi ként él ték meg?
Én nyolc éve sen úgy gon dol tam,
hogy el hagy juk az or szá got, de
édes apám erre nem volt haj lan dó.
Ma is a fü lem be cseng, amit ak kor
mon dott: „Amennyi ben min den ki
el hagy ja Ma gyar or szá got, ak kor
vége a ha zá nak.” Egyéb ként nin cse -
nek jó em lé ke im er rõl az idõ szak ról. 
A há zak ban lévõ lé gó pin cék ben
buj kál tak em be rek, fél tünk tõ lük,
mert nem tud tuk, hogy ki cso dák,
mit akar nak. Mi más szem mel lát tuk 
a tör té né se ket, mint a fel nõt tek. Em -
lék ként meg ma radt, hogy a tan kok
meg je len tek a szénosztályzónál és a
csö vü ket az osztályzóra irá nyí tot -
ták, va la mint a volt víz to rony nál, a
rend õr sé gi épü let nél (ami most az
ápo lá si in té zet) je len tek meg a harc -
ko csik. Egyéb ként én úgy em lék -
szem, hogy az em be rek össze-
fog tak, se gí tet ték egy mást a for ra -
da lom alatt.

·Édes ap ja mi kor halt meg?
Ami kor én ka to na vol tam,
1970-ben.

·A ké sõb bi idõk ben, mi kor már a
bá nyá nál dol go zott, volt e bár mi -
lyen je len tõ sé ge a csa lá di tör té né -
sek nek a Ká dár-rend szer hez vi-
szonyulásban?
Nem, mert nem po li ti zált az em ber,
én csi nál tam a dol go mat.
El ke rül tem Esz ter gom ba és ott is -
mer tem meg a fe le sé ge met, Õ is
orosz lá nyi. Össze há za sod tunk, így
ke rül tem én vissza Orosz lány ba, és
itt he lyez ked tem el a Szak mun kás -
kép zõ In té zet ben. Ké sõbb a szén bá -
nyák hoz ke rül tem és kü lön bö zõ
be osz tá sok ban dol goz tam. Prob lé -
mám se hol nem volt, hagy tak dol -
goz ni.

·Volt e hát rá nya ab ból, hogy a
szü lei úgy mond rendszeridegenek 
vol tak?
Konk rét ügyet nem tu dok mon da ni,
de egy biz tos, hogy mi az is ko lá ban
min dig je lö lést kap tunk a nap ló ba.
A ta ná ra ink azon ban na gyon tisz tes -
sé ges, be csü le tes em be rek vol tak,
en nél fog va ki áll tak mel let tünk.

·Me lyik is ko lá ba járt?
Vé gig jár tam Orosz lány ban va la -
mennyit. Nincs olyan is ko la a Gár -
do nyit ki vé ve, ame lyik ben ne
kop tat tam vol na a pa dot. A ta ná ra -
ink ki áll tak mel let tünk. 
A hú gom ma egye te mi ta nár, a Tu -
do má nyos Aka dé mia Köz tes tü le té -
nek tag ja. Öcsém, aki 10 éve sen
tel je sen árva lett, szin tén ta nult em -
ber és mel let te nem zet kö zi ko sár -
lab da bí ró.

·A mai, pol gá ri ér ték rendje, po li -
ti kai te vé keny sé ge a csa lád dal tör -
tén tek kö vet kez té ben ala kult ki?
Nem a mos ta ni jobb ol dal nak ne ve -
zet tet, ha nem a va ló di pol gá ri ér té -
ke ket is mer tem meg szü le im ál tal,
ez áll hoz zám kö zel. Nem sze re tem
a szél sõ sé ge ket.

·Így már ért he tõ, hogy az Ön ja -
vas la tá ra a vá ros ön kor mány za ta, 
em lék je let kí ván lét re hoz ni a volt
rab tá bor he lyén.
Nem az én öt le tem volt, de va ló ban
én vol tam az egyik, aki nek si ke rült
meg gyõz ni a po li ti kai ol da lak kép -
vi se lõt, hogy tá mo gas sák a ja vas la -
tot. Kü lön is kö szö nöm azok nak,
akik ki áll tak a terv mel lett, hogy hu -
szon hat év vel a rend szer vál tás után,
mél tó je let fog nak el he lyez ni a volt
rab tá bor, a Kocsedó he lyén.

Mol nár Fe renc

„nem mi va gyunk, nem mi vol tunk, ti vagy tok a hõ sök: könnyes sze mû, ma gyar asszo nyok..” 

KOCSEDÓ – a ma gyar Gulag
Em lék ké pek Hartyáni Lász ló tól

„Az egy ház ve ze tés tõl füg get len
au to nóm kö zös sé gek fel szá mo lá -
sá nak to váb bi fon tos ál lo má sa
volt a Grõsz Jó zsef ka lo csai ér sek 
el le ni el já rás sal egy idõ ben, egy
le het sé ges nagy vo lu me nû re for -
má tus do mi nan ci á jú pro tes táns
össze es kü vé si per elõ ké szí té se, a
Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let ve -
ze tõi el len in dí tott per, ame lyet az 
elsõ ren dû vád lott ról, Pógyor Ist -
ván ról, Pógyor per ként is szá mon 
tar ta nak. A ko holt vá dak sze rint a 
meg szün te tett nagy múl tú if jú sá gi 
egye sü let egy ko ri ve ze tõi, egy
nem zet kö zi irá nyí tá sú, pro tes -
táns jel le gû össze es kü vés ben vet -
tek részt, amely nek az volt a
cél ja, hogy Ma gyar or szá got a le -
en dõ Eu ró pai Unió szer ve ze té be
kap csol ja. A nyo mo zás so rán
mint egy 200 egy há zi sze mé lyi ség
neve ke rült az „il le gá lis szer vez -
ke dés ben” részt ve võk lis tá já ra.
Vé gül azon ban össze sen csak
hár man ke rül tek a vád lot tak pad -
já ra. Pógyor Ist ván, a KIÉ egy ko -
ri nem ze ti tit ká ra, gróf Te le ki
Lász ló, a KIÉ volt nem ze ti tit ká -
ra, és Hartyáni Imre egy ko ri ceg -
lé di bir to kos, volt KIE-tag.”

„A Bu da pes ti Me gyei Bí ró ság „a
de mok ra ti kus ál lam rend meg -
dön té sé re irá nyu ló szer vez ke dés
kez de mé nye zé sé nek bûn tet te mi -
att” Pógyor Ist vánt 12 évi bör -
tön re, gr. Te le ki Lász lót 7 évi
bör tön re, Hartyáni Im rét 5 évi
bör tön re ítél te. A vád irat sze rint
a Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let
Nem ze ti Szö vet sé ge (KIÉ) ve ze tõi 
az Eu ró pa Unió és az Eu ró pa Ta -
nács cél ki tû zé se i vel egyet ért ve
Bib lia-kör ürü gye alatt szer vez -
ked tek, ahol „po li ti kai kér dé se -
ket vi tat tak meg a kül föl di
el len sé ges rá dió adás ok hír anya -
gá nak be ál lí tá sá ban”. 1951. no -
vem ber 30.
(1952. már ci us 10-én a Leg fel sõbb
Bí ró ság el uta sí tot ta a fel leb be zé se -
ket és hely ben hagy ta az el sõ fo kú
íté le tet.)”  

KOCSEDÓ
A tér ké pet For gács Jó zsef ké szí tet te 

Bazsánt An tal és Pa lo tai Lász ló le írá sa alap ján.



1951 nya ra óta él Orosz lány ban
Bazsánt An tal, nyug dí jas ak nász, aki
1956-ban ne gye dik év fo lya mos, 22
éves fi a tal em ber volt a ta ta bá nyai
Péch An tal Ak nász kép zõ ben. Az
aláb bi ak ban a for ra da lom nap ja i ra
való vissza em lé ke zé sé nek má so dik
ré szét kö zöl jük. 
Ok tó ber 27-én reg gel tár sa i val a kol -
lé gi um ból a Hu nya di lak ta nyá ba men -
tek, ahon nan két Cse pel te her au tó ra
ra kott sza kasz nyi ka to ná val Orosz -
lány ba haj tot tak, mert az a hír jár ta,
hogy a XVIII-as ak ná ról ki sza ba dul -
tak a ra bok, és öl dök lés fo lyik. 

Fegyverek a ha raszt alatt 
- A Bokodra ve ze tõ úton ha lad tunk,
el hagy tuk a ke nyér gyá rat, majd meg -
áll tunk a mai MÉH-te lep kör nyé kén.
Elõt tünk egy erdõ volt. Azt mond ták,
ott van nak be ás va a „meg bíz ha tó elv -
tár sak”. Ezek nek a „meg bíz ha tó elv -
tár sak nak”: a pár tit ká rok nak, szak-
szer ve ze ti tit ká rok nak, sze mély ze ti
ve ze tõk nek, mun ka ü gyi sek nek stb.
ki ad tak 120-140 fegy vert. Le száll -
tunk a ko csi ról és csa tár lánc ba fej lõd -
ve vo nul tunk to vább. Az aká cos ban
fegy ve re ket - gép pisz tolyt, pus kát,
pisz tolyt - ta lál tunk, a ro po gó avar alá
rejt ve. Másnap a La banc-pa tak men -
tén már ugyan csak az elv tár sak szét -
do bált pus ká i val ját szot tak a gye re-
kek. Az aká cos mö göt ti domb ról le lát -
tunk a rab tá bor ra. Az õr tor nyok üre -
sek vol tak. 
A tá bor ba ér kez ve, meg le põd ve ta -
pasz tal tuk, hogy a ra bok és a fegy õrök 
együtt ücsö rög nek, be szél get nek és
ci ga ret táz nak. Ak kor már erõ sen szür -
kült, sö tét volt. Be gyûj töt tük az összes 
fegy vert. (A fegy õrök kö zött volt leg -
alább öt ven ren des ka to na, akik nek
bí bor vö rös pa ro li juk volt, és a leg mo -
der nebb gép pisz toly ok kal vol tak fel -
sze rel ve.) 
Ek kor kap tuk a fü lest, hogy a fegy -
õrök kö zül 6-7-en, B. Gy. és tár sai,
be vo nul tak a kö ze li feny ves be. Ki a -
bál tunk, hogy jöj je nek ki, ad ják le a
fegy ve re ket, nem lesz sem mi bán tó -
dá suk. Õk vissza ki a bál tak, hogy ne
kö ze lít sünk, mert kö zénk lõ nek. Mi -
vel a sza kasz ve ze tõ azt a pa ran csot
kap ta, hogy le he tõ leg ép ség ben vi gye
vissza Ta ta bá nyá ra a ka to ná kat s ke -
rül je a tûz har cot, nem men tünk utá -
nuk.

Nem zet õr ség ala kul 
Este 7-8 óra táj ban már újra a vá ros -
ban vol tunk és a rend õr sé gen le ad tuk
a tá bo ri fegy ve re ket. Ek kor már több
száz em ber volt az épü let kö rül, köz -
tük a XVII-es ak ná ról ér ke zett mun -
ka szol gá la tos ka to nák is. Ott találkoz- 
tam elõ ször K. S.-el, aki ké sõbb a he -
lyi Nem zet õr ség pa rancs no ka lett, és
ne kem rend õr ként mu tat ko zott be. 
Volt ott egy egy ko ri SS-ka to na is -
brennbergi gye rek, õ volt a fegy ver -
mes ter -, meg egy egy ko ri csend õr õr -
mes ter is, aki K. S. he lyet te se volt a
Nem zet õr ség ben, mely ak kor este ala -
kult meg. K. S. fel aján lot ta, hogy le -
gyek az “R cso port”, a rend te rem tõ
bri gád tag ja. Én igent mond tam, majd
ha za men tem pi hen ni, mert há rom
nap ja nem alud tam.
 
Az „R cso port” 
Más nap reg gel kezd tem a szol gá la tot.
Bi zo nyos R. ta nár úr osz tott fegy vert a 
nem zet õrök nek - ne kem már volt,
még Ta ta bá nyán sze rez tem. 

A köz rend, a va gyon vé del me volt a 
fel ada tunk. Volt köz tünk min den fé le
em ber, egész fi a tal srá cok is, de 18
éven alu li ak nak nem ad tunk fegy vert. 
Em lék szem, egyik nem zet õrünk va la -
mi ok ból el ment Vár gesz tes re, ahol

ala po san el tán gál ták. A „fakarusszal”
- sze mély szál lí tás ra át ala kí tott Cse pel
te her au tó - hoz tuk haza, és a vá jár is -
ko la ku po la ter mé ben be ren de zett kór -
ház ban ápol ták. Vár gesz te sen azt
mond ták, hogy ez a le gény ávós volt.
Mi vel a ve rés mi att kó má ba esett, õt
ma gát nem tud tuk ki hall gat ni er rõl.
 
A ra ké ta pisz toly
 Va la me lyik na pon a kecskédi rep tér re 
ve zé nyel tek, mert a hír sze rint öt-hat
fi a tal fel tör te a raktá ra kat. A re pü lõ tér
ak ko ri ban a ma gyar vá lo ga tott ej tõ er -
nyõs csa pa tá nak köz pont ja volt, ezért
az tán min den fé le ér té kek vol tak ott,
pél dá ul bá rány bé lé ses bõr dzse kik, pi -
ló ta sap kák és egye bek. Az el kö ve tõ -
ket el csíp tük és be hoz tuk õket
ki hall gat ni, az tán jegy zõ köny vet vet -
tünk fel. Egyi kük nél volt egy ra ké ta -
pisz toly és ha do ná szott vele, én meg
oda kap tam, s az vé let le nül el sült. A
lö vés a jobb te nye rem rõl majd nem le -
tép te a kis uj ja mat. Na gyon ko moly
sé rü lést szen ved tem. Ez után min den
nap egy se bész ka to na tiszt ke zelt a vá -
jár is ko lá ban. A for ra dás he lye ma is
lát szik. 

A pos ta rab lás
A régi pi ac nál volt ak ko ri ban a pos ta,
ott volt a bá nyá szok elõ le ge egy pán -
cél szek rény be zár va. A pos tá ra egy
nem zet õrünk vi gyá zott. Ez azon ban
össze ját szott va la mi “disz nós” gúny -
ne vû sán ta rab bal, aki a ki tö rés után itt 
ma radt a vá ros ban. Ket ten ki ra bol ták
a pos tát és csak Gyõr ben si ke rült el -
fog nunk õket. Ilyen is tör tént. Is me re -
te im sze rint négy fegy ve res cso port
volt a for ra da lom nap ja i ban Orosz -
lány ban: a Nem zet  õr ség, a „Panyi
csoport” , a „Láposi cso port” és a
„Hor váth „lexi” cso port ja”. Utób bit a
rab tá bor ból ki sza ba dult el ítél tek ala -
kí tot ták. K. S. nem zet õr pa rancs nok
sze rint le kel lett vol na fegy ve rez ni
eze ket. Saj nos nem si ke rült, mert tõ -
lünk is, és egy más tól is füg get le nek
vol tak. Elõ for dult azon ban, hogy ki ál -
lí tot tak em be re ket, ne kik nem tet szõ,
kom mu nis ta fi gu rá kat, és rá juk ijesz -
tet tek, hogy le lö vik õket. Ilyet a Nem -
zet õr ség nem csi nált. Sze ren csé re
gyil kos ság, ki vég zés még sem tör tént.
Úgy tu dom, vé gül mind a há rom cso -
port tag jai egy tõl egyig disszi dál tak, s
egy sem tért haza. 

Tan kok a víz to rony nál 
No vem ber 4-én ro han ták le az or szá -
got az oro szok. No vem ber 7-e tá ján
már itt vol tak a vá ros kör nyé kén. Oro -
szok és ma gya rok ke ver ve jöt tek be.
Este Molotov-koktélokat gyár tot tunk
a rend õr sé gen, de a me ne kü lés re ké -
szül tünk, mert nem akar tunk vér für -
dõt a vá ros ban, és na i van bíz tunk az
ame ri ka ik ban, hogy ígé re tük sze rint
meg se gí tik a ma gyar for ra dal má ro kat. 
No vem ber 7-e tá ján fel fegy ver kez ve a 
Vér tes er dõ i be me ne kül tünk. Azt hi -
szem az nap, vagy más nap már há rom
ma gyar tank állt a régi víz to rony
domb ján, a mai Ápo lá si In té zet mö -
gött. Az “R cso port" ere de ti leg 15-16
ta got szá molt, de ahogy ér kez tek a hí -
rek a rusz kik kö ze le dé sé rõl, a fele szé -
pen el szál lin gó zott, így kb. he ten
ma rad tunk. A fegy ver mes te rünk, a
volt SS tag, úgy el tûnt, mint a pinty,
azt mond ta: Fiúk az oro szo kat nem ál -
lít ja meg sen ki! 

Lö vik a Vér test
Elõ ször Kõ há nyá son alud tunk. Na -
gyon hi deg volt, és húsz cen tis hó.
Cvik li ne ve ze tû nél hú zód tunk meg,
kap tunk ételt és me leg teát. Haj nal ban 
át men tünk Gántra, mert meg tud tuk,
hogy ott más for ra dal má rok - orosz lá -

nyi ak is - buj kál nak. Más nap már egy
me ne dék ház ban ren dez ked tünk be
10-12-en, Csákvár kö ze lé ben. In nen
Mindszentpusztára gya lo gol tunk, ott
kap tunk teát és zsí ros ke nye ret és már -
is to vább áll tunk Kõ há nyás ra. Ál lan -
dó an mo zog ni kel lett, mert egy
fel de rí tõ re pü lõ gép a hegy ség fe lett
kö rö zött. Rá adá sul a kecskédi re pü lõ -
tér rõl négy vagy öt ka tyu sá val lõt ték a 
Vér test, de a ta lá la tok na gyon tá vol
es tek tõ lünk, mert nem tud ták pon to -
san hol va gyunk. Négy cso port buj -
kált kinn a Vér tes ben. Vérteskozmán
egy fel cser át kö töt te a ke ze met, be -
ken te va la mi ke nõccsel is, de alig
hasz nált. Be da gadt, kez dett el fagy ni,
s egy re job ban fájt. Vissza men tünk a
csákvári me ne dék ház ba. Egy re kö ze -
lebb vol tak az oro szok és egy re ke ve -
seb ben ma rad tunk, mert so kan rá-
jöt tek, hogy nincs re mény, ha ma ro san 
el pusz tu lunk az er dõ ben. Vagy fel
kell adni ma gun kat, vagy disszi dál ni
kell. 

A pu faj ká so ké a ha ta lom
Pá ran vé gül vissza jöt tünk a vá ros ba,
mert azt hal lot tuk, hogy aki le ad ja a
fegy ve rét an nak sem mi bán tó dá sa
nem lesz. Lapicz Gyu la (õ ké sõbb
disszi dált) és P. O. kí sér tek be. A
fegyvereket a rend õr sé gen ad tuk le.
Elég so kan tud ták, hogy a Nem zet õr -
ség nél vol tam, ezért sem mi bán tó dá -
som nem esett, hisz a közel lá tás
vé del me, a rend fenn tar tás volt a fel -
ada tunk. 
Egyéb ként F. O. volt az elsõ kar ha tal -
mis ta pa rancs nok a vá ros ban. Õk már
ak kor be ren dez ked tek a rend õr sé gen. 
Ha za men tem a szüleimhez, más nap
az or vos hoz, és vissza utaz tam a ta ta -
bá nyai kol lé gi um ba, ahol 1957 már ci -
u sá ig vol tam. Orosz lány ra ad dig
vissza sem jöt tem. 

A ki vég zet tek 
Még a csákvári me ne dék ház nál csa -
pó dott hoz zánk két mun ka szol gá la tos
ka to na és egy egye te mis ta. Õk hár man 
ott ma rad tak, mi kor mi vissza in dul -
tunk Orosz lány ba. Va ló szí nû leg a
Csákvár irá nyá ból nyo mu ló oro szok
öl het ték meg õket tûz harc ban. Hogy
név sze rint kik vol tak, nem tud ni, mert 
egy mást csak be ce ne ve ken szó lí tot -
tuk, pél dá ul ra ké tás meg egye te mis ta
stb. 
Pár hó  nap pal ké sõbb be szél get tem
Czuczi né ni vel, aki azt mond ta, hogy
két srác te me té sén jár tak a Ha raszt he -
gyen, va la hol a mai ka to li kus temp -
lom mel lett. Azt is mond ták, hogy
va la me lyik ük te te mé ért el jöt tek a szü -
lei, és ma guk kal vit ték. Néz ze, ki mert 
ak kor oda men ni, mi kor min de nütt
kar ha tal mis ták leb zsel tek a vá ros ban.
(Kró ni kás 2001. no vem ber 24-i szám: 
A ha raszt hegy ol da lá ban nyug sza nak
a Majkon ki vég zet tek?).
 
A bí ró sá gon 
Az “ügyem” tár gya lá sa 1959-ben volt
a veszp ré mi vár bör tön ben. Az ér -
vény ben lévõ ren de let alap ján, aki a
Nem zet õr ség ben volt és nem vett
részt fegy ve res ak ci ó ban, azt nem le -
he tett bör tön bün te tés re ítél ni. Az én
bün te té sem az volt, hogy sem ak nász -
ként, de még vá jár ként sem dol goz -
hat tam. Elõbb Ajkacsingervölgyre
köl töz tem, ahol fel mé rõ ként dol goz -
tam bõ fél évet. Vé gül vá jár ként még is 
vissza vet tek a XVIII-as ak ná ra, s ott
dol goz tam, amíg 1966-tól át nem he -
lyez tek a XXIII-as ak ná ra. 

Le je gyez te: F.J. 
Az írás a Kró ni kás 2003. no vem be ri
szá má ban je lent meg.

1956: „Négy fegy ve res cso port volt Orosz lány ban”

Orosz lány
zsák ut ca ma rad

Nem va ló sul meg 

a Ta ta bá nya, Orosz lány, Mór 

vas út vo nal

Az  1990 utá ni vá ros ve ze té se fo lya -

ma to san na pi ren den tar tot ta a Orosz -

lányt a Mór ral össze kö tõ vas út vo nal

ki épí té sé nek meg va ló sí tá sát.

Már ek kor, az ak ko ri pol gár mes te -

rek fel ve té sé re a MÁV ve ze tõi kö zöl -

ték, hogy 2050-ig nem sze re pel na pi-

ren den ez a köz le ke dé si út ki épí té se.

Ezen ál lás pont ju kon a mai na pig nem

vál toz tat tak.

A je len le gi me gyei köz gyû lés fel -

ada tul adta a me gyei fõ épí tész nek,

hogy egyez tes sen az il le té ke sek kel. 

Lát szik, hogy to vább ra sem tá mo gat -

ják ezt a be ru há zást, mi köz ben a napi

pár utast szál lí tó felcsúti vas utat eu ró -

pai uni ós pénz fel hasz ná lá sá val meg -

épí tet ték, mû köd te tik és még a továb-

bi fej lesz té sét is ter ve zik.

A vas út vo nal ki épí té se mel lett az

Orosz lányt az M1-es út tal össze kö tõ,

a Ta kács út, te me tõ, csákvári út, Ta ta -

bá nya irá nyá ba lé te sí ten dõ köz út ki -

épí té se is évek óta a vá ros ve ze té se

ter vei közé tar to zik, el kép ze lé se ik

van nak, aka rat és pénz az or szág ve ze -

té se ré szé rõl azon ban nincs a meg va -

ló sí tás ra.

Ugyan ak kor a vá ros ve ze té se és a

MÁV kép vi se lõi tár gyal nak a vas út ál -

lo más és kör nyé ké nek rend be té te lé -

rõl.

2015. jú li us 11-én tett be je len tést
Orosz lány jegy zõ jé nél a bu da pes ti
szék he lyû Green Energy Hun ga ry
2013 Hul la dék hasz no sí tó Kft., hogy
rak tá ro zás, tá ro lás (ki vé ve me zõ gaz -
da sá gi ter mé nyek, me zõ gaz da sá gi ve -
gyi ter mé kek, mû trá gya, nit ro gén
ve gyü let rak tá ro zá sa, tá ro lá sa) cél ra
hasz nál ja a Vért, Orosz lány kül te rü le -
tén ta lál ha tó 0328 hely raj zi szá mú te -
lep he lyet, mely ben a cég SRF (tü ze-
lõanyagnak való ter mék) anya got tá -
rol. A jegy zõ, mi vel a társ ha tó sá gok
ki fo gást nem emel tek, 162/2015 szá -
mon nyil ván tar tás ba vet te.

2016. feb ru ár 29-én a Vért a bér le ti
szer zõ dést fel mond ta és kér te a Green
Energy Hungaryt, hogy tá vo lít sa el az
SRF-t. 

En nek el le né re 2016 nyár ele jén(!)
a Bor bá lai la ko sok je lez ték, hogy a
Vért volt szén tá ro ló já ba ka mi o nok kal
hul la dé kot szál lí ta nak, a tá ro ló ból
hul la dék öm lik ki. Ak kor  a Vért ve -
zér igaz ga tó ja a vá ros la kos sá gát meg -
nyug tat ta, hogy rö vid idõn be lül a

ki öm lött anya got vissza he lye zik a
tá ro ló ba, a to váb bi ak ban gon dos kod -
nak a szak sze rû tá ro lás ról. Egy szó val
sem em lí tet te, hogy feb ru ár óta jog-
szerûtlen a tá ro lás!

Majd jött szep tem ber ki len ce di ke,
mi kor ki gyul ladt a ka taszt ró fa vé de -
lem sze rint nem ve szé lyes anyag, az 
SFR. Sza bály ta lan sá gok sora bu kott
ki a tûz eset kap csán, nem volt tûz jel -
zõ, tûzi víz. Mér tek ká ros anya got, de
azt már nem mer ték kö zöl ni, hogy mi -
lyen ké mi ai anya got, mennyi ha tár ér -
ték tõl el té rõ ér té ket mér tek.

A Vért a tûz mi att sza bad tér re szál -
lí tott anya got vissza szál lí tott a hom -
bá rok ba, biz to sít ja a tûz õr sé get.

A tûz után a vá ros jegy zõ je vissza -
von ta a te lep he lyen a rak tá ro zás en ge -
dé lyét, kö te lez te a bér lõt, hogy szál lít- 
sa el az SRT-et, mely re ke vés re mény
van, mert már a tûz elõtt vég re haj tást
kér tek a Green Energy Hun ga ry
Kft.-re.
Ez bi zony egy sze mét ügy! Nem is!
SRF.

SZEMÉT ÜGY

Tisz telt Ügy fe le ink!

Ez év de cem ber 09. nap já ig ter je dõ idõ szak ban tíz ezer

fo rint + Áfa (brut tó 12.700,-Ft.) egy össze gû díj meg fi -

ze té se el le né ben vál lal juk (tu laj do ni lap le ké ré sé vel)

zárt ker ti in gat la na tu laj do ni hely ze te el len õr zé sét, a tu -

laj do no sok meg fe le lõ adat szol gál ta tá sa és köz re mû kö -

dé se ese tén a me zõ gaz da sá gi mû ve lés bõl tör té nõ kivo-

náshoz szük sé ges ira tok (ké re lem) össze ál lí tá sát, az ez -

zel kap cso la tos föld hi va ta li ügy in té zést! 

A fen ti ügy in té zést mun ka idõ ben, elõ ze te sen, te le fo non 

(a 30-830-0802-es te le fon szá mon) vagy emailban

(sunyovszki@oritelnet.hu ema il-cí men) tör tént idõ -

pont-egyez te tést kö ve tõ en Orosz lá nyon, a pos ta mel let -

ti iro dá ban tud juk vál lal ni!

dr. Sunyovszki Kár oly ügy véd



TEKERNI TUDNI KELL
AUTÓSOK, GYALOGOSOK VIGYÁZZANAK!

Ke rék pár ral tör té nõ köz le ke dés hez kü lön en ge dély vagy
iga zol vány nem kell, de szük ség van ve ze tés re ké pes ál la -
pot ra és kel lõ sza bály is me ret re; ezen be lül jel zõ táb lák, út -

bur ko la ti je lek és az egyes se bes ség ha tá rok is me re té re. 
A ke rék pá ros leg biz ton sá go sab ban a sa ját út ján, il let ve a ki je lölt for gal mi

sáv já ban ha lad hat. A ki je lölt for gal mi sáv a „ke rék pár sáv”, me lyen csak ke -
rék pá ros köz le ked het. 2010. ja nu ár 1-jé tõl már van „nyi tott ke rék pár sáv”, me -
lyen a ke rék pá ros ok za va rá sa nél kül más jár mû vek is köz le ked het nek. A
ke rék pár sá vot az út test szé lén ala kít ják ki, sár ga foly to nos vo nal lal vá laszt ják
el a jár mû vek ré szé re ki ala kí tott for gal mi sáv tól, míg a nyi tott ke rék pár sá vot
az út test bár me lyik ré szén je löl he tik és el té rõ en az elõ zõ höz – ugyan úgy sár ga
– de nem foly to nos vo nal lal. 

Mit kell ér te ni a ke rék pá ros sa ját út ján?
Ez le het „ke rék pár út”, va la mint „gya log- és ke rék pár út”, me lyek nek ele jét és
vé gét táb la jel zi. Ha a gya log- és ke rék pár utat út bur ko la ti jel lel ket té vá laszt ják
a ke rék pá ros ok és a gya lo go sok csak az út szá muk ra ki je lölt ré szén köz le ked -
het nek. Ál ta lá ban a ke rék pá ro zás meg en ge dett se bes ség ha tá ra 40 km/h. Azon -
ban la kott te rü le ten kí vül a ke rék pá ros fej vé dõ si sak ban és utas nél kül 50 km/h
se bes ség gel is köz le ked het. Ke rék pár úton 30 km/h, gya log- és ke rék pár úton
20 km/h a fel sõ se bes ség ha tár. Fon tos tud ni, hogy la kott te rü le ten be lül olyan
úton, ame lyen az út test ke rék pár köz le ke dé sé re al kal mat lan, ke rék pár ral a gya -
lo gos for ga lom za va rá sa nél kül és leg fel jebb 10 km/h se bes ség gel a jár dán is
sza bad köz le ked ni.
Kü lön sza bá lyok szól nak az egy irá nyú for gal mú úton, az au tó busz for gal mi
sá von tör té nõ köz le ke dés re, pédául, hogy az egy irá nyú for gal mú úton a for ga -
lom mal szem ben a ke rék pá ros csak ak kor köz le ked het, ha ezt jel zõ táb la meg -
en ge di, pl. a má sik irány ból be haj ta ni ti los, ki vé ve ke rék pá ros.
 

Ke rék pá ros köz le ke dés a Rá kó czi úton, 
mi kor, me lyik irány ba le het ha lad ni?

Az elõ zõ ek ben rész le te zett sza bá lyok alap ján itt ke rék pár úton köz le ked nek a
jel zõ táb lák és az út bur ko la ti je lek sze rint, hogy me lyik irány ba azt a ke rék pár -
utat jel zõ táb la fe lett el he lye zett egy irá nyú for gal mú út táb la jel zi. Az üz let sor
ol da lán a kez de te táb la a Tán csics Mi hály út vé gén ke rült ki he lye zés re, mellyel 
fel ve ze ti a ke rék pá ros for gal mat a Rá kó czi úti jár dán ki ala kí tott ke rék pár út ra.
A vége táb lát pe dig a Ta kács Imre úti ke resz te zõ dés nél he lyez ték el, mellyel
le ve ze ti az út test re a ke rék pá rost. Eb bõl kö vet ke zik, hogy ez a sza kasz fo lya -
ma tos ke rék pár út, a Tán csics Mi hály úti ke resz te zõ dés tõl a Ta kács Imre úti ke -
resz te zõ dé sig akár le szál lás nél kül vé gig ha lad hat és a ke resz te zõ dé sek nél – a
kör for ga lom nál is – el sõbb sé ge van. A má sik irány ban a Ta kács Imre út tól,
ahol a ke resz te zõ dés elõtt fel ve ze ti a ke rék pá ros for gal mat szin tén a jár dán ki -
ala kí tott ke rék pár út ra egé szen a Bán ki Do nát útra ka nya rod va a ke rék pár út
vége táb lá ig a ke rék pá ros le szál lás nél kül vé gig ha lad hat és a ke resz te zõ dé sek -
nél – a kör for ga lom nál is – el sõbb sé ge van. Mind két ol da lon el len té tes irány -
ban köz le ked ni ti los, me lyet a be haj ta ni ti los táb lák is jel zik.

Sa já tos a hely zet a DM-nél ki ala kí tott au tó busz meg ál ló hely nél. 
A meg ál ló hely elõtt a ke rék pár úton ta lál ha tó egy ke rék pár út vége táb la, ahon -
nan a má sik táb la sze rint gya log- és ke rék pár út tá ala kul, ahol a tel jes szé les sé -
get együtt hasz nál hat ják a ke rék pá ros ok és a gya lo go sok is. Ez azon ban csak
az au tó busz meg ál ló hely sza ka szá ra vo nat ko zik, hi szen ezt el hagy va a gya log- 
és ke rék pár út vége táb la ta lál ha tó, to váb bá a ke rék pár út kez de te táb la. A se -
bes ség ha tár pe dig az út sza ka szo kat jel zõ táb lák sze rint ala kul 30 km/h-ról 20
km/h, majd is mét 30 km/h. A be ve ze tõ ben em lí tett kel lõ sza bály is me ret re a
Rá kó czi úti sza ka szon nagy szük ség van mind a gya lo go sok, mind a ke rék pá -
ros ok za va rás nél kü li köz le ke dé sé re.
  

Mi a hely zet a kör for ga lom nál? 
A sza bá lyok sze rint a kör for ga lom egy sa já tos út ke resz te zõ dés, ahol a kör for -
gal mat el ha gyó – ka nya ro dó – jár mû vek kel szem ben a ke rék pár úton ha la dók -
nak el sõbb sé gük van, de a ma xi má lis se bes ségük 30 km/h le het.

Ke rék pá ros köz le ke dés a ki je lölt gya lo gos át ke lõ he lyek nél 
a sza bá lyok sze rint ti los! 

Itt a gya lo gos nak el sõbb sé ge van, a ke rék pá ros nak le kell száll ni a ke rék pár ról
és át kell tol ni. A ke rék pá ros, ha a ke rék pár ral köz le ke dik, ak kor jár mû ve ze tõ,
ha a ke rék pár ját tol ja, ak kor gya lo gos. A gya lo gos át ke lõ he lyek mel lett ki je lölt 
ke rék pár úton ter mé sze te sen to vább ha lad hat, és nem kell le száll ni.
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( 20/454-35-41 

Ki ad ja: MONTÁZS PRESS Kft.
A szer kesz tõ ség 

és a ki adó le vél cí me: 
Orosz lány, Tán csics M. u. 59.

E-mail: info@pressktt.hu  
ISSN:1419 4805 
Hir de tés fel vé tel:

a ki adó nyom dá já ban
Tán csics M. u. 59.

Az orosz lá nyi fi a tal ság kö ré ben már
az el múlt szá za dok ban meg mu tat ko -
zott a ver seny szel lem. Az is ko lai test-
gya kor lás az 1930-as évek ben már
kö te le zõ és rend sze res volt, de Orosz -
lány többszáz éves fa lu si is ko lá ja nem 
tu dott felzárkozni a kö ve tel mé nyek -
hez. 

Lo vag lás, ko csi haj tás, csíny te vé -
sek, tes ti erõ fi tog ta tá sa, nagy evés-
ivá sok ban ipar kod tak ki tûn ni a fi a tal
le gé nyek azon ban a mun ká ban is ve -
tél ked tek egy más sal.

Min den ki tud ta Orosz lá nyon, hogy
kik a leg jobb ka szá sok, zsá ko lok, ki
tud leg job ban bán ni a lo va i val, kik a
leg erõ seb bek, leg ki tar tób bak a mun -
ká ban, azok nak volt a leg na gyobb te -
kin té lyük. A hú szas évek ele jén a
tûz ol tó-tes tü let új ra szer ve zé se es a
kö te le zõ le ven te ok ta tás be ve ze té sé vel 
kezd ték meg Orosz lá nyon is fe gyel -
mez ni a fi a tal sá got, nyers ener gi á i kat
sport tal le köt ni.

Az ak ko ri le ven te ok ta tás a ha za fi as -
ság ra ne ve lés mel lett a tes ti adott sá -
gok ki mû ve lé sét cé loz ta, ezért a
le ven te egye sü let tel pár hu za mo san le -
ven te sport egye sü let is ala kult, mely -

nek a le ven te ko rú ak au to ma ti ku san
tag jai let tek.

Szer ve zõi es elsõ ve ze tõi hi va tal ból
Lász ló Zsig mond, az ak ko ri fõ jegy zõ
fia es Balint Imre, az ak kor meg igen
fi a tal adó ügyi jegy zõ let tek. 

Zsapka Mi hály mol nár mes ter pe -
dig, aki lel kes sport ra jon gó volt, min -
den ben tá mo gat ta és anya gi lag is
se gí tet te a spor to lók mun ká ját, fõ leg a 
lab da rú gó kat. A fo cis ták öl tö zõ je is az 
õ kö ze li mal má ban volt. A lab da rú gás
mel lett at le ti zál tak és lö vész szak osz -
tály is ala kult. A lõ gya kor lat ok a ka vi -
csos gö dör ben foly tak, ott gyakor-
la toz tak a falu po ten tát jai is, a lö vész -
klub tag jai.

A ka vi csos gö dör a te me tõ domb
déli ol da lán hú zó dott kb. az em lék mû
es a sö rö zõ kö zöt ti ré szen. Ahol a
domb ma ga sabb volt s így a gö dör me -
lyebb, ott ál lí tot tak fel a lõablakokat
és a lej tõs nyu ga ti ol dal fe lõl lõt tek. A
hosszan ti ma ga sabb ol dal fö lött, a te -
me tõn át ve ze tõ gya log út mel lett egy
kam ra sze rû épít mény ben õriz tek a
fegy ve re ket.

Balint Imre volt a lõ- és fegy ver -
mes ter, aki hasz ná lat ra ki ad ta es gon -

dos ko dott tisz tí tá suk ról es kar ban tar -
tá suk ról. Jel lem zõ az ak ko ri köz biz -
ton ság ra, hogy leg több ször be sem
zár tak a fegy ver rak tár aj ta ját, még sem 
tûnt el soha sem mi, sen ki il le ték te len -
nek eszé be sem ju tott hoz zá nyúl ni a
fegy ve rek hez.

A har min cas évek hí res at lé tá ja volt
Orosz lány nak Hanzlik Já nos, akit a
TAC (Ta tai At lé ti kai Club) or szá gos
baj nok ká sze re tett vol na ki ne vel ni, de
nem si ke rült, mert szü lei gaz da sá gá -
ban nem volt más mun ka bí ró fér fi, s
ezért nem akar tak õt el en ged ni, õ pe -
dig tud ta a kö te les sé get. A ver se nyek
gyõz te se ként csa lá di ne vet a meg tisz -
te lõ Baj nok Hanzlikra vál toz tat ták lel -
kes szur ko lói. 

Baj nok Hanzlikot ma is úgy em le -
ge tik régi orosz lá nyi ak: “Hi szen az
még a med vét is le bir kóz ta.”

V.B.I.

Foly ta tás a kö vet ke zõ szám ban.

Az írás az Orosz lá nyi Két he tes
1996. szep tem ber 20-i szá má ban ke -
rült köz lés re.  

Az orosz lá nyi sport élet 
ki ala ku lá sa I.

1. Te lí tett zsír sav/ Rõt vad, 2. A To po lya-kút al ko tó ja/ Ká li um, 3. Gö rög betû ki ejt ve/
Az íj ré sze, 4. Vö rös an go lul/ Kép for má tum, 5. Kell neki 6. Te le pü lés a Fel vi dé ken
(Dé nes), 7. Igaz mon dá sá ra kö te le zett/ Ké mi ai mennyi ség, 8. Az EU elõd je/ iz mus, 
9. Van ilyen fegy ver/ rács, 10. Az abc elsõ be tû je/ Mon te neg ró nemz. jel zé se, 11. Idõ
mér ték egy sé ge, 12. Or vo si vizs gá lat röv. / Léda volt a mú zsá ja, 13. Nem most/ Nem sü -
ket, 14. Pa pa gáj/ Mese sze rep lõ je, 15. Gyo mor üres ál la po ta/ „Ne szom jaz zon, …
meg,” 16. Deb re ce ni Egye tem/ Ró mai társ csá szár, 17. La tyak/ Közság Sza bolcs ban,
18. Köz ség Bor sod ban/ In tel li gen cia há nya dos/ ró mai 2, 19. Utó irat/ „Min den gon do to -
kat …. ves sé tek,”, 20. Bal hé, 21. Vas úti inf. váll./ És, 22. Volt pri va ti zá ci ós szer ve zet/
Elõd, 23. Mes ter sé ges in tel li gen cia/ Cseh or szág au tó je le, 24. Eritrea au tó je le/ Eti óp
tör zsi nyelv, 25. Szer szám/ …, a földönkívüli, 26. Ra don, 27. A vesz té se nagy gond/
Ház szám, 28. Nem leli he lyét/ Va ná di um, 29. Len dü let jele/ Ta ka rít, 30. Az orosz lá nyi
víz to rony ter ve zõ je

1 2 3 4 5

6

7 8

9

1 2

1 3

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

2 0 2 1 2 2

2 3 2 4 2 5 2 6

3 0

2 8 2 9

1 1

2 7

1 4

1 0

A kér dést ma gát
A so ka dik PISA fel mé rés ki mu tat ta, hogy ha zánk ban már az al sós di á kok sem
ké pe sek meg ér te ni a fel tett kér dé se ket, és ezért el is ront ják vagy meg sem csi -
nál ják a fel ada to kat.

Nos, mint ha Ma gyar or szá gon a kis di ák ok len né nek so kan. Egy egy sze rû
kér dés re, mely sze rint: „Akar ja-e, hogy az Eu ró pai Unió az Or szág gyû lés hoz -
zá já ru lá sa nél kül is elõ ír has sa nem ma gyar ál lam pol gár ok Ma gyar or szág ra
tör té nõ kö te le zõ be te le pí té sét?”, min den faj ta, néha el ké pesz tõ vá la szo kat ír -
nak, mondanak. Már nem is a kérdésrõl szól a diskurzus. 

Van nak, akik elõ re ho zott vá lasz tást vi zi o nál nak, és van nak, akik az Eu ró pai 
Uni ó ból való ki lé pés sel való ri o ga tás sal pró bál ják a sza va zás tól való tá vol ma -
ra dás ra bír ni a kis di á ko kat. Még a kér dést fel te võk is, egé szen el ké pesz tõ vi zu -
á lis áb rák kal pró bál ják „se gí te ni” a fel adat meg ol dá sán gondolkodó cseme-
téket a helyes válasz megadásában.

Pe dig mást nem kel le ne ten ni, mint el ol vas ni a kér dést, és el dön te ni a he lyes
vá laszt: igen vagy nem.

Per sze van még egy le he tõ ség. Nem megy el a tan órá ra és nem írja meg a
kér dés re a sze rin te he lyes vá laszt, mert nem érti, mit is kér dez nek tõle, és fél,
hogy nem lesz ké pes meg ol da ni a fel ada tot. Pe dig csak gon dol kod nia kel le ne
és bát ran belépnie a tanterembe. 

Már az elõ zõ bal ol da li vá ros ve ze tés
ide jén a bal ol da li ma gyar új ság író
szö vet ség vá ro sunk ban ok tat ta a bal -
ol da li te le pü lé sek saj tó sa it a pro pa -
gan da, az új ság írás csinjára-binjára.

Most 3 na pon át új ból Orosz lány -
ban gyûl tek össze és kap tak ki kép zést
a te le pü lés ve ze té sek nép sze rû sí té sé re, 
a vélt vagy valós ered mé nyek ter jesz -
té sé re. 

A kép zé sen részt ve võ ket Lazók
Zol tán, vá ro sunk pol gár mes te re kö -
szön töt te, majd Kleer Lász ló új ság -
írótól az írott és elekt ro ni kus mé dia,
az internet eti kai, jogi kér dé se i rõl
kap tak tá jé koz ta tást. 

(Kleer 2011-ben még egy ren dez vé -
nyen így fo gal ma zott: „A he lyi mé dia
po li ti kai ál ta li be fo lyá solt sá ga egy re
na gyobb, és er rõl nem a je len leg reg -

ná ló párt te het csak, ha nem az ed di gi
kor mány párt ok és el len zé kek, me lyek
ké szek vol tak meg egyez ni a he lyi la -
pok párt be fo lyá solt sá gá nak kon zer -
vá lá sá ról.”)

Gö rög Ibo lya pro to koll szak ér tõ
mel let Komlósi Gá bor volt té vés ri -
por ter is ok tat ta a hall ga tó kat.

Pro pa gan dis ta kép zés  Orosz lány ban

A Vér te si Erõ mû Zrt. a föld alat ti re -
kul ti vá ci ós mun kák be fe je zõ dé sé hez
kö ze led ve cso por tos lét szám le épí tés
ter vét je len tet te be szep tem ber 19-én.

En nek ke re té ben 300 fõ elbocsájtá-
sára ke rül ne sor. A Márkushegyen, és
a köz pont ban dol go zó kat érin ti majd
az év végi mun ka aló li fel men tés. A
mun ká ból ki ke rü lõk a kol lek tív szer -
zõ dés sze rint kap ják meg a já ran dó sá -
gu kat. 

A Vért ezek után már csak kö zel
120 dol go zó val vég zi a fel ada tát.

HUMOR(?)
Ame ri kai gaz da ság:
Van két te he ned. Az egyi ket el adod, a má -
si kat pe dig arra kény sze rí ted, hogy 4 te -
hén he lyett te jel jen. Meg döb bensz, ami-
kor a te hén vá rat la nul el pusz tul. Az ese tet
rá fo god egy olyan or szág ra, ame lyik nek
van te he ne, és azo kat ter mé sze tes kö rül -
mé nyek kö zött tart ja. Be je len ted, hogy az
or szág ve szélyt je lent az em be ri ség re. A
vi lág meg vé dé se ér de ké ben meg tá ma dod
az il le tõ or szá got és el kob zod a te he ne it.

Ma gyar gaz da ság:
Van az ál lam nak két te he ne. A fe le lõs ve -
ze tõ a te jet ha za vi szi, majd be bi zo nyít ja,
hogy a te he ne ket pri va ti zál ni kell, hi szen
az üz let ág rá fi ze té ses. El ha tá roz zák a te -
he nek jel ké pes össze gért tör té nõ el adá sát,
majd meg hir de tik a he lyi új ság ban, amely
egy pél dá nyos és csak a ve ze tõ nek jár. 

A ve ze tõ meg pá lyáz za a mar ha ten dert,
és cso dák cso dá ja meg is nye ri. Rög tön
tart egy saj tó tá jé koz ta tót, hogy a ré szé rõl
mek ko ra ál do zat a vál lá ra ven ni ezt a két
gyen gén mû kö dõ te he net. Ez után po li ti kai 
pá lyá ra lép, és ilyen mó don az ere de ti két
mar há val szerez még egy cso mó mar hát.

Nyom ta tás
Könyv kö té szet

Mar ke ting
Mi nõ ség biz to sí tá si ta nács adás 
Orosz lány, Tán csics M. u. 59.

(20/454-35-41
Ema il: info@presskft.hu


