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Hazajárók és bentalvósok 

Időseknek való: a bornyúzás. (Fotó: Enyedi Zoltán) 

Algyö, hol vagy? 

• Hadd fussak neki ennek a 
témának egy kicsit messzebb-
ről Még tanyajáró koromban 
akartam elérni mindenáron, 
hogy az ott élők akarata elle-
nére elsöpört lanyai iskolákból 
legalább öregek otthona le-
gyen. Ne kel l jen va lakinek 
vénségére Ásotthalomról Nagy-
m á gocs r a mennie , mert az. 
akkora megrázkódtatás, mintha 
föllönék a Holdra. Ha otthon 
maradha t , azokkal töl thet i 
napjait, akikkel együtt járt is-
kolába. együtt katonáskodott, 
és később is együtt ütötte-verte 
az életet. Ha kiül az iskola elé, 
azokat látja elmenni, akiket 
mind ismer, és akiktől megkér-
dezheti, megázott-e jól a ku-
korica. 

Talán mondanom is fölös-
leges, mindenestül becsúszott 
ez a tanyai álmaim összekö-
tözött bugyrába. A mi vidé-
künkön lett ugyan szociál is 
otthon tanyai iskolából, pél-
dául I rodasoron , de a szel-
lemileg visszamaradottaknak. 

Most, hogy fölfelé megyek 
a két hónappal ezelőtt megnyílt 
ot thon lépcse jén , amit nem 
egészen tiszta magyarsággal 
Szállást biztosító idősek klub-
jának neveznek, fönn áll az 
ámbituson egy atyafi, háncspa-
pucsban. Ráköszönök , nem 
felel. Hangosahbun mondom: 
meg tetszik fagyni! Erre már 
félig-meddig megfordul, és azt 
mondja, csak a bikákat nézi. 
Előttük a piac, azon meg az ál-
latok átvevője, és most hozták 
éppen leadni az ő bikáit is. 
Amikor később bejött, ponto-

san megmondta, hány mázsát 
nyomtak összesen. 

A mai napra rendelt legfon-
tosabb t é n y k e d é s e az volt , 
hogy ezt megtudja. 

E lőször Bíró Györgyné 
mutatja be a fölújított épületet, 
aztán Szabácsiné Sáli Kata 
mond néhány szót az ide be-
járókról. Vannak, akik reggel 
jönnek, este mennek, de olyan 
is van, egyelőre csak egy, aki 
hétfőn bejön, és szombaton 
délután megy haza. Süli An-
lalné a bentalvó. Azt mondja, 
otthon is egyedül lenne éjjel, 
itt is egyedül van, mégis in-
kább jobb itt. Három szobában 
tizenegy ágy van. reményked-
nek benne, többen lesznek ké-
sőbb. Ha egészen pontosak 
akarunk lenni, akkor le kell 
írnunk, két másik is volt már, 
de mindenáron egyesíteni akar-
ták a kocsmát és a szállást. 

Süli nénitől, előre kitalálhat-
ják, megkérdeztem, rokonság-
ban volt-e a család Süli And-
rással. Majdnem lett, de el-
maradt . A nénjé t megkér t e 
András , de kosarat kapot t . 
Állítólag azért, mert egy ki-
csivel magasabb volt a lány, és 
hogyan néztek volna úgy ki 
egymás mellett? Az is előjött a 
mindent eldöntő érvek közé. 
hogy bolond egy kicsi t az 
András, de most végérvénye-
sen rehab i l i t á lód ik : inkább 
nagyon okos volt! Szerencsét-
len nénje olyan embert kapott, 
akit elvit t a tüdőgyul ladás . 
Hosszú özvegység várt reá. 
Kecskeméti Annusnak hívták. 
Ezt csak azért írom le, hogy 

tudja az utókor, mennyivel más 
élet várt volna festőnkre, ha ez 
a frigy nyélbe sikeredik. Ha, 
mondjuk, öt centivel magasabb 
lett volna az Andris, vagy any-
nyival alacsonyabb az Annus. 

íme. itt a bizonyíték, centi-
vel mérik nálunk a boldog-
ságot is, meg a kárhozatot is. 

Bornyúznak a legények. Az 
ördögbibliával való játék talán 
l egá r t a t l anabb f o r m á j a ez , 
bank sincsen benne, ennélfog-
va a főnyeremény megütése 
csak elméleti alapon mehet. 
Bankot robbantok mégis: ami-

kor leülök közéjük, összecsuk-
ják a bibliát. A kompról akar-
tam kérdezni őket, de egyikük 
se tud többet , csak annyi t , 
hogy valamikor elsüllyedt. És 
egy csöpp kislány is beleful-
ladt a Tiszába. Vidács Jánosra 
ragad a szó, ő ül mellettem. 
Auschwitzot is megjárta kato-
naként, de éppen ott Fett vége a 
da lnak . Annyi t már tudo t t , 
hogy oda szállítják a zsidókat, 
meg mindenkit, akik útjában 
voltak Hitlernek, de hogy mit 
csinálnak velük, ázt csak itt 
hallotta, amikor már minden 

kamrát lebontot tak, minden 
tüzet eloltottak. Nagyot lódult, 
Fehé ro roszor szág ig meg se 
állt. Harminchét kiló volt, ami-
kor hazaért. 

A nagyothalló Sándor bácsi, 
aki az előbb a bikákat nézte, 
nem tudja, miről beszélünk, 
ezért azt súgja oda neki, mond-
ja meg nekem, száz forintért 
veszik a disznót, és négyhat-
vanért adják el. Böcsületes do-
log ez? Másik megrázó törté-
netet is mesél Jani bácsi: valaki 
éppen visszaért szabadságról, 
az első éjjel aláaknázták a par-
tizánok a síneket, és széjjel is 
vágta mindjárt. 

Ökrökről is előjön a szó. 
Mert volt, aki nyáron a kender-
gyárban áztatta a kendert, télre 
pedig elszegődött cselédnek. 
Zsivány, Polgár, Ttmár és 
Kulcsár volt az egyik négyes 
fogat ökreinek a neve, és hosz-
szú ustora a béresnek, Ferenczi 
Jenő viszont a Vellást és a 
Bimbót hajtolta. Marika néni 
úgy tudja, az ó apja bivalyök-
rökkel bajlódott. Nem egészen 
olyan ez, mint a háború, hogy 
beszélni se jó róla, de azért ott 
törje ki a nyavalya, ahol van. 
Meg a Polák Sámuel két haj-
csárét is. Procentra dolgoztak, 
annál több jutott nekik, minél 
többet ha j to t tak ki a cselé-
dekből. 

Vissza kell ugranunk egy 
kicsit az otthonalapításhoz. A 
hazajárók azt mond ják , La-
dányi Máténé hagyta örökül a 
városra az épületet, kikötvén, 
hogy r ende l t e t é se csak ez 
lehet, és beszállt a svájci lo-

vagrend is, a vezetőnő inkább 
Rádul Már tonné ró i tud, de 
amikor megkérdezi a többiek-
től , e lh isz i , mégis inkább 
Ladány iné . K i fe l é menvén 
látom a nagy táblára kiírva, se 
nem Ladányiné, se nem 
Kádulné, és nem is Mártonné, 
hnem Radány Máténé volt a 
neve. 

Nem akadok fönn rajta. Biz-
tosan nem idevalósi volt, azért 
nem tudják pontosan. Bele-
nyugszom abba is, hogy Algyő 
a nemtudom falu. Annyi ide-
gen lakik benne, akármit kér-
dezek úton-útfélen, mindig ezt 
hallom: nem tudom, nem ide-
valósi vagyok. 

Meglepetéssel szolgál a fő-
nökasszony más oldalról is. 
Eredeti szakmája kirakatren-
dező és dekoratőr volt, de har-
minchárom éves korában jött 
rá, hogy neki mégis inkább 
orvosnak kellett volna lennie. 
Segített a változásban az is, 
hogy beütött a magánosítás, fö-
lösleges lett egy csomó kira-
katban dolgozó. Beiratkozott a 
védőnőképzőbe, de most már 
biztosan tudja, annál tovább 
nem megy. Negyven fölött már 
ne ugráljon az ember lánya. 

Erősen bízik benne, lekopik 
az intézményéről a szeretetház 
bélyege. Mert mindenki láthat-
ja, igazat mondott a kollégája: 
amióta itt van, azót? nem fél a 
megöregedéstől. 

(Folytatjuk.) 
Horváth Dezső 

• Számítógépes ós titkos listák 
• Bodóék szuper in fői 

Lakat alatt a Vitalitás 
„A szociális munka kerüli előtérbe" 
- véli a kisteleki vöröskeresztes titkár 

Minden piramisjáték véget ér egyszer, de talán nem 
ilyen sötéten, mint amit a Boda és Társa szervezett. Az 
utóbbi hetekben több alkalommal is tudósítottam a kalo-
csai székhelyű, de országos láncolattal rendelkező Vita-
litás Alapítvány kuratóriumának és elnökének viselt dol-
gairól. Mint utóbb kiderült, a Vitalitás gócpontja Bács és 
Csongrád megye volt, de hódoltak e nemes szenvedély-
nek Debrecenben, Pécsett, Nagykanizsán és környékén is... 

Boda Józsefet és feleségét a 
múlt héten őr ize tbe vette a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr 
főkapi tányság. Az eltelt né-
hány napban megszámlálha-
latlan telefonhívást kaptam, és 
valamennyi érdeklődő arra volt 
kíváncsi, milyen úton szerez-
heti vissza elveszett ezreit, tíz-
ezreit és százezreit. Merthogy 
az utóbbiból is van bőven, meg 
még nagyobb befizetésekből 
is. Nos. a „véletlenül" birto-
komba került listák alapján azt 
állapítottam meg, hogy Bodáék 
több helyen, Kalocsán, Ho-
mokmégyen, Dunapalajon és 
Kiskőrösön is nyitottak bank-
számlát. ahová pénzük befolyt. 
Kalocsán például az OTP, az 
OKHB és a Postabank is ügy-
felekként tartotta őket számon. 

A számítógépes listákon jól 
látszik, miként kalkuláltak vi-
talitásék kuratóriumának feje-
sei. Egymást követik a családi 
bef ize tések , a jó pozíciókat 
elhappolták, mindig úgy irá-
nyították a listákat - több he-
lyen durva törlésekkel is - , 
hogy részükre esengjen le az 
összeg. 

Hamarosan érdekes doku-
mentumokat kapok kézhez. 
Például arról, hogy Boda Jó-
zsef e ladta a S z u p e r i n f ó t , 
melynek - minő véletlen - a 
Báes megyei tulajdonosa volt 
(csak gondolom - az előző tu-
laj miután bevonult a sittre. 

Bodának továbbadta a jogot). 
Nos. egy soproni vállalkozó 
haj landó volt kétmilliót köl-
csönözni a derék kuratóriumi 
e lnöknek . A pénz f edeze te 
Boda vállalkozása volt. Ami 
ugye ilyetén nem is létezik. A 
soproni tőkés azonnal zárol-
tatta Bodáék valamennyi bank-
számláját. így aztán bízzunk 
benne, ott találnak némi be-
hajtható összeget. 

Mint megtudtam. Boda tu-
datosan kereste a kapcsolato-
kat jó szakemberekkel, igazi 
tőkeerős hátterének mindig a 
jól mozgó alapítványát hozta 
fel példaként. Még referencia-
filmet is készíttetett az alapít-
vány tevékenységéről, magát 
mint jóságos jótevőt beállíttat-
va hintette szét az alapítványá-
nak megvait . ezzel még na-
gyobb játékoskört remélve. 

Nem is oly' régen az Orszá-
gos Menedzserpályázat körül 
tűnt fe l , mint az egyik fő-
szponzor. így került kapcso-
latban a szegedi Talent Kft.-
vel. A 1 0 x 2 0 - 3 0 ! pá lyáza t 
egyik fődí jasá t például 100 
ezer Ft-tal jutalmazta. A bir-
tokomban lévő tanús í tvány 
szerint egy kiskőrösi kft.-nél a 
szerencsés nyer tes fe lvehet 
százezer forint értékű arany, 
vagy igazgyöngy ékszert, eset-
leg valami dísztárgyat a Boda 
és Társa megbízásából. 

Nos, szerencsés - szegedi 

illetőségű - nyertesünk el is 
ballagott Kiskőrösre, ahol sem-
mit nem tudtak a Boda-féle 
megbízásról. Még ekkor sem 
robbant a bomba, pedig még 
tavaly szeptemberben történt 
az eset Ny i lvánva lóan az 
Országos Menedzserpályázat-
nak is rendkívül kínos lett vol-
na. ha kiderül, mit kapott a 
fődíjas. 

Boda egyik rászedett isme-
rőse zsebből kifizette a fődíj-
tartozást, mert restellte a dol-
got , hiszen ra j ta ke resz tü l 
ismerték meg a szélhámost... 

A pénz bezsebelésébe még a 
Szuperinfóra létrehozott INFO 
Kft. is beszállt, hiszen se szeri, 
se száma az INFO Kft. belépé-
seinek az alapítvány piramisai-
ra. És ami még érdekesebb, 
Bodáék szintén az egész ro-
konságot szerepeltették a lis-
tákon, hozzávéve a sebtében 
létrehozott vállalkozásait is 
beleértve. A programlisták már 
a zsaruk kezében vannak. Egyik 
sértett listahelyét kiszámolták, 
miután rájöttek a játék nyitjára. 
Kiderült, hogy a fél éve be-
fizetett játéka után pontosan az 
egymill iomodik belépő után 
kapott volna visszaszálló ösz-
szeget. Ki volt találva. 

Éltelik néhány hét, mikor a 
rendőrség ezzel kapcsolatban 
sajtótájékoztatót tart. Informá-
cióim szerint fel jelentésekre 
várnak, hogy Bodáék teljes 
vagyonát zár alá vehessék. Ezt 
néhányan már a hét e le jén 
megtették. Az se baj, ha senki 
nem késlekedik. Mi még nem 
zárjuk le az ügyet, hiszen van 
néhány illetékes - nevezzem 
károsul tnak - , aki szívesen 
mond adalékot a későbbiek-
ben. 

Posztobányi László 

Az elmúlt években nagyobb 
publicitást kaptak az új kari 
tatív szervezetek, s talán keve-
sebb figyelem kísérte a régóta 
működő Vöröskereszt tevé-
kenységét. Dr. Kiss Imrénével 
- aki két kisváros, Kistelek és 
Mórahalom körzetében dolgo-
zik vöröskeresztes titkárként -
a segélyszervezet helyi felada-
tairól beszélgettünk. 

- 1977-ben kezdtem a Vö-
röskeresztnél dolgozni, koráb-
ban védőnő voltam. 1985 janu-
árjában. a járások megszűnése 
után kerültem Kistelekre, ahol 
a körzet vöröskeresztes titkára 
lettem. 1990 októberétől Móra-
halom és körzete is hozzám 
tartozik. Ez összesen 25 tele-
püléstjelent. Hétfőn és szerdán 
a mórahalmi, kedden, csütör-
tökön és pénteken a kisteleki 
vonzáskörzetben dolgozom. 
Nekem kell mindenhová eljut-
nom, keresnem a kapcsolato-
kat, van egy 15 éves kocsim, 
azzal látogatom végig a tele-
püléseket. 

• Mi ma a legfontosabb 
feladata a Vöröskeresztnek 
ebben a körzetben? 
- Az utóbbi időben sajnos a 

szociális jellegű munka került 
előtérbe. Ezek a községek óri-
ási tanyaterülettel rendelkez-
nek, ahol nagyon sok az el-
hagyatot t , egyedül élő idős 
ember. A másik fontos állandó 
feladatunk a véradás szervezé-
se. Szerencsére ezen a terüle-
ten az országos átlagnál jóval 
magasabb a véradók aránya. A 
többszörös véradóinkat próbál-
juk magunkhoz kötni. Kistele-
ken például nemrégiben har-
madszor rendeztünk véradóva-
csorát számukra. A véradási 
listát egy tanyán élő asszony. 
Domonics Pálné vezeti, aki 
hatvanszoros véradó, de több 
40-50-szeresünk is van. A szo-
ciális feladatok ellátására saj-

I)r. Kiss Imréné. (Fotó: Révész 
Róbert) 

nos kevés a pénzünk, a Magyar 
Vöröskereszt idén ugyanannyi 
állami támogatást kapott, mint 
tavaly, ami az infláció miatt jó-
val kevesebbet ér. Ezért olyan 
szponzorokat kell keresnünk, 
akik szeretnének és képesek is 
támogatni . A polgármester i 
hivatalok is segítenek bennün-
ket. Kisteleken például tavaly 
annyi támogatást kaptunk, ami 
szinte teljesen fedezte az iro-
dánk éves bérleti díját. Szociá-
lis árusí tásokat szervezünk, 
hogy a rászorulók olcsóbban 
jussanak bizonyos cikkekhez. 
Legutóbb például Béres-csep-
peket és Béres-Vitalin pezsgő-
tablettát lehetett nálunk féláron 
kapni. A megyei Vöröskereszt-
től kapott ruhákat felajánlottuk 
az általános iskoláknak. Tavaly 
nyáron a kisteleki Rákóczi is-
kolából kísértek el a pedagó-
gusok rossz körülmények kö-
zött élő gyerekeket, s válogat-
tak nekik ruhákat. 

• Mennyiben különbözik 
ma egy vöröskeresztes tit-
kár munkája az öt évvel 
ezelőttitől? 
- Mivel árusítok is, ezért 

sokkal több admin i sz tác iós 

fe ladatom van. Könyvelés t , 
ké sz l e tny i lván t a r t á s t kell 
vezetnem, számlát kell adnom, 
leltárat kel! csinálnom. Tavaly 
májusban fogadta el a parla-
ment a Vöröskeresz tes tör-
vényt, amely megszüntette a 
szervezetünk különleges státu-
sát, ezzel együtt az adómen-
tességünket is. Ez azt jelenti, 
hogy nekünk is ugyanúgy kell 
adóznunk mint bármelyik más 
szervezetnek. 

• Milyen feladatai lesznek 
a közeljövőben? 
- A Vöröskereszt szervezi a 

gépjárművezetői tanfolyamo-
kon belül az elsősegélynyújtó 
tanfolyamokat. Folytatódik a 
véradás, a szociális árusítás. 
Szeretném az iskolai Vöröske-
resztes munkát fe l lendí teni , 
mert az úttörőmozgalom meg-
szűnése után sok feladatunk 
lenne az. egészségnevelés, el-
sősegélynyújtás tanítása terén. 

• Milyen kapcsolatuk van 
a területen működő más 
karitatív szervezetekkel? 
- Kistelek és Mórahalom 

körzetében tudomásom szerint 
nem működik más kari tat ív 
szervezet. Az egyházakkal és a 
Nagycsaládosok Egyesületével 
jó az együttműködésünk. 

• Mi volt vöröskeresztes 
munkája sarán a legmegrá-
zóbb élménye? 
- 1992 ószén pályázat ta l 

nyertünk 30 ezer forintot szo-
ciál is csomagok készí tésére 
rossz körülmények között élő 
idős emberek számára. Kará-
csony előtt én vittem ki a cso-
magokat a kisteleki körzetben. 
Döbbenetes volt, hogy az egye-
dül élő idős emberek mennyire 
magányosak, e lhagyatot tak , 
sokszor a csomagnál sokkal 
fontosabb számukra, hogy va-
laki rájuk nyissa az ajtót, és 
meghallgassa őket. 

H. Zs. 


