
 

 

Rakonczay Bence Zsolt:  Mit jelent nekem Hernád 

 

Hernádról tavaly nyáron hallott először Raka, mert arról volt szó, családjával erre a 
helyre fognak költözni. Egyszer eljöttek látogatóba, hogy lássák a községet és 
megismerkedjenek azokkal az emberekkel, akikkel szorosabb kapcsolatban lesznek. Rakáék 
döntöttek,és az ország észak-keleti kis zugából majdnem az ország közepéig jöttek. 

Várakozással telt, míg elrendezték a házat és egyéb munkálatokat körülötte. Az első 
egy hónapban kis szorongással nézett elébe az osztálynak, az iskolának, a hitt közösségnek. 
Nem tudta mi vár rá, hogy tud beilleszkedni, illetve el-és befogadják őt. Egy héttel később 
kezdte az iskolát,mint a többiek, de mégis három évet kellett pótolnia, mivel az osztály azóta 
van összekovácsolva. Rakának különösen tetszett a gyerekek közvetlensége: 

- hívták játszani 

- hazakísérték, lássák hol lakik 

- segítettek neki felzárkózni,beilleszkedni. 

Az iskolával Ópusztaszerre, Ócsára, Bikalra jutott el, melyek mind különös élményt 
nyújtottak számára. Ezek között vannak olyan helységek ahová nem biztos, hogy eljutott 
volna. Láthatta a Feszty-Körképet. Annyi helyre eljutott egy tanév alatt amennyit élete során 
nem is remélt volna. Több élménye volt itt e rövid idő alatt mint a kis zugban a hosszú évek 
során. 

Ezt ő tudásával hálálta meg, és különböző tanulmányi versenyeken színesítette Hernád 
hírnevét. 

A hitt közösségnek kicsit más szokásai voltak, mint amit megszokott, de teljes mértékben 
szeret részt venni a miséken, akár ministránsként, akár szimpla hívőként.  Az előző plébánián 
az atyával nagyon jó kapcsolatban volt. Sikerült a helyi plébánossal is egy szoros de mégis 
tisztelettudó kapcsolatot kialakítania. Rendszeres templomba és hittanórára való járásnak meg 
lett az eredménye, egy régi álma a tanév végére teljesült. Látta a Parlamentet belülről, a 
történelem három nagy ereklyéjét is. A jogart, az országalmát, és a koronát. Megtekinthette a 
déli őrségváltást. Járt a Szent István Bazilikában is, ahol sok érdekes dolgot tudott meg az 
épületről. Eljutott Tarra, Mátraverebély- Szentkútra. Unesco világörökség egyetlen falujában 
járhatott, Hollókőn. Ezeken a helyeken tovább mélyíthette baráti kapcsolatait és a tanárokkal 
is közvetlenebbül ismerkedhetett. Neki mégis Hernád a legnagyobb élmény. Itt találta meg 
azt, amit sok éve hiányolt. Megtalálta azokat az embereket, akikkel bővítette családi kötelékét 
és nagyobb új családot hozott létre. Az első közös karácsonyt soha nem fogja elfelejteni, amit 
Hernádon töltött. Édesanyjának dolgoznia kellett azon a napon, ezért Raka testvérével a 
nevelőapától kapott pénzből elmentek ajándékot venni neki. Sokat nem kellett gondolkozniuk, 
mit vegyenek, mert előző este szakadt el a papucsa, és tudták, hogy örülni fog neki. Ezen 
kívül készítettek neki közösen egy rajzos üdvözletet, melyen az állt: BOLDOG 
KARÁCSONYT! Az utóbbi kiemelésnek még jelentős szerepe lesz. Hárman otthon, hogy 
anyjuknak a fárasztó munka után ne keljen még evvel is eltölteni az időtrendet raktak, 
kiporszívóztak és a karácsonyfát is felöltöztették. Meglepően jól elvoltak nevelőapjukkal. 
Mikor hazaérkezett, nagyon örült a meglepő tisztaságnak. Főznie nem kellett, mert meg lettek 
hívva egy szentesti vacsorára. Mielőtt elindultak volna egy kicsit beszélgettek a szülők 



faggatták a gyerekeket mennyire izgulnak és mit várnak. Raka öccse nagyon lelkes volt de ő 
maga nem várt semmit, mert az előző karácsonyok olyanok voltak, ha kaptak, akkor is csak a  
szükséges téli ruházatot vagy pedig nem kaptak semmit. Régen annak is örültek,ha már volt 
karácsonyfa. Édesanyja mindig arra tanította, örülni kell annak, hogy együtt vannak 
szeretetben és étel kerül az asztalra mindig. Ő ettől is boldog volt, mert tudta, hogy ez nagy 
erőfeszítésbe kerül édesanyjuknak. Ezért nem is igazán értette a szülők lelkesedését és 
faggatózásait. Elindultak a vacsorára nagy szeretettel fogadták őket, itt csak a szűk családi kör 
volt. Magdi néni kitett magáért, mert mindenki kedvére készített valami finomat. Vacsora 
közben elbeszélgettek, elnevetgéltek. Indulás előtt ajándékozták meg egymást,ami Rakának 
meglepetés volt,mert még azt se vette észre, hogy a szülei vittek oda ajándékot. Magdi nénitől 
tesójával együtt biciklit kaptak. Renitől és Tomitól Raka egy olyan kirakót, amiből képet lehet 
csinálni és a falra kitenni. Csillantak a vakufények és még egy közös kép is készült. Miután 
hazaértek a szülők is meglepték a gyerekeket. Raka itt is nem várt dolgokat kapott. Áhított 
focifelszerelést és egy alaptelefont. Nagyon boldog volt, de még nem tudta, hogy ezen kívül 
van még egy nagy meglepetés. Egy számítógép, de nem is akármilyen, a legújabb verziójút. 
Vele kapcsoltatták be és meglepő módon egyszer csak nevelőapja előhúzott egy kábelt, 
bedugta a helyére, és mint kiderült, az internetkapcsolat volt az. Raka azon az estén elég 
későn feküdt le, mivel az ajándékokkal való foglalkozásokkal nagyon elment az idő. Lefekvés 
előtt odaadták édesanyjuknak a papucsot, az üdvözletet még nem, mert másnap mentek 
ebédre, ahol az egész család részt vett. Az ebéden Magdi néni testvérével és a nagyszülőkkel 
kiegészülve voltak. Tőlük is kaptak ajándékot, olyat aminek örültek. Itt is gyorsan telt az idő. 
Otthon átadták az üdvözlőlapot és Raka el monda édesanyjának, hogy neki ez egy boldog 
karácsony volt. Nemcsak a sok jó ajándék miatt, hanem mert lett egy családja, akikkel viszont 
szeretik és tisztelik egymást. Tudja, hogyha bármi baj történne, amit ők nem tudnak 
megoldani, akkor Magdi néniékre lehet számítani. Ezt az élet igazolta, karácsony óta sokat 
segítettek egymásnak, több családi eseményen vettek részt együtt. Mindig is családra vágyott, 
de édesanyja mindig azt mondta, meg kell találni az erre alkalmas személyt, illetve 
személyeket, mert nem mindenkinek való család. Ráleltek azokra az emberekre, akikkel ők 
szeretetben és boldogságban élnek együtt, mint egy "igazi" család. Kapott egy "apát" aki már 
négy éves kora óta hiányzott életéből. Mert az igazi akkor hunyt el. Eleinte anyukája tudta 
pótolni az apai hiányt, de ahogy nőtt Raka annál inkább hiányzott neki, hogy egy "apával" 
tudjon bizonyos dolgokról beszélgetni, eljárni közös programokra, mint más gyerek jár el az 
édesapjával. Lett egy pót nagyija aki mint minden igazi nagymama:  

- kényezteti 

- süt neki sütit 

- felügyeli, mikor a szülők nem érnek rá 

- nem is kevés zsebpénzt kap tőle 

- kedvenc ennivalókat készíti el 

Tomival és Renivel is nagyon jól megvan Raka, bár testvére, Bálint jobban kijön Tomival, 
mert őt is nagyon érdekli a gazdaság, mezőgazdaság. Rakát annyira nem hozza lázba a traktor, 
és az állatok ellátása. Dédszülők közül a táborfalvai áll közelebb hozzá, szoktak is átjárni 
hozzá. 



Raka akármennyire is furcsának tűnik, Hernádot úgy látja és tekint rá, mint otthonára. 
Büszkén meséli, hogy hol él ő, és családja, ha valaki rákérdez.  Ha meghallja bárhol azt a 
szót: Hernád, neki rögtön az otthont és a családot juttatja eszébe. Hernád az ő szívében élni 
fog halála napjáig. 


