nisztériumba. Én nem mertem előbb segélyt kérni, de 1960-ban elmentem hozzá. Ott állt két
őrmester az épület bejáratánál. Mondtam neki, hogy kihez akarok menni. Azt mondták,
menjek, rendben van. Bementem az irodájába, éppen egy emberrel tárgyalt. Amikor az elment,
mondtam neki: „Te himpellér! Adjatok már nekem valami segélyt! Öt családom van. Segítsetek,
ha már ilyen áldozatok voltunk!"
- Miért nem jöttél előbb? Ötezer forintot adtunk-mindenkinek, aki ott volt. Most mit
csináljak veled?
- Tudod mit? Utaltassál ki egy házhelyet Hatvanban! Hadd építsek. Már a tizenkettedik
helyen lakom. Nagycsaládos vagyok, nem kellek senkinek lakónak.
- Jól van. Mire hazamész, hívatnak, hogy kapsz egy házhelyet.
Valóban úgy volt. Hazaértem, másnap már hívattak b e a tanácshoz Körmöcziék, meg
Karácsonyék, akik akkor voltak vezetők a műszaki osztályon. Azt kérdezték, hogy tudtam én
elintézni, hogy nekik ilyen gyorsan ki kell utalniuk egy házhelyet nekem. Mondtam, hogy a
minisztériumban voltam.
Ezután elében tették Hatvan térképét és azt mondták, tessék választani egy házhelyet. Én
választottam is a salgótarjáni út mellett. Nem ingyen adták, de csak hét forintot kellett fizetni
négyszögöléért. Ez aztán nekem bőven megtérült, amikor a 2l-es utat építették. Ötven
négyszögölet kisajátítottak és ezért többet kaptam, mint amennyit én fizettem a 250-ért. így
még maradt 200 négyszögöl. '
Ennyi kártalanítást kaptam az internálásom után.
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Kitelepítettek által készített rágcsáló fogó a Hortobágyról. ..
A HATVANI TÜNTETÉS MEGTORLÁSA 1950-BEN
KIÁLLÍTÁS HATVANBAN
Hatvanban 1950-ben a tüntetők a kitelepítésre
ítélt ferences szerzeteseket akarták megvédeni a
sztálinista önkénnyel szemben.
A ÁVH közülük több mint 150 felnőttet, gyermeket Kistarcsára, Recskre, Tiszalökre és Hortobágyra internált.
A kényszermunkatáborok életéről kevés tárgyi
emlék maradt meg, hiszen ezek létezését is igyekeztek titokban tartani.
Hatvanban, a Hatvany Lajos Múzeumban megnyitott kiállítás - amelynek anyagát Németi Gábor
nyugdíjas gimnáziumi tanár, múzeum igazgató és a
Recski Szövetség tagjai gyűjtötték össze - segít
történelmünk egyik sötét foltjának megismerésében.
Németi Gábor a recski tábor szögesdrótjának
darabjával... (Szabó
Sándorfelvételei)
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