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Az alábbi novella azt igyekszik összefoglalni, hogy mi történt Simagöröngyös főbb közéleti személyiségeivel,
miközben bemutatja magát a települést is, mi, hol és merre található. Amennyiben az egyéb novellákban az egyes írók
más szerepet / véget szánnak akár az egyes személyeknek, akár az épületeknek, akkor természetesen az lesz a mérvadó,
s az alábbi szövegben az odavágó rész módosításra kerül. – J.C., Simagöröngyös egyik megteremtője.

Turistajárat

– Kedves utasaink! Most hagytuk el a simagöröngyösi vasúti felüljárót, s mihelyt kiérünk a
kanyar után eme szépen zöldellő erdőből, meg is pillanthatják elhíresült településünket. S igen,
igen, már látni a csodálatosan épen maradt kunhalmok többszörös gyűrűjébe zárt települést. Sajnos
a zombikkal folytatott küzdelem során a tőlünk balra, nyugatra látható erdősávot tarra égették, ám
így jobb kilátás nyílik a mögötte húzódó tanyákra, magánkézben lévő termőföldekre, valamint az Új
Barázda Zrt.
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Simagöröngyös körül. Balra előttünk, a hidroglóbusz csonkja mered az égnek, mellette a zombik
invázióját megsínylő víztisztító állomás, amely mögött a sportpálya terül el. Az út jobb oldalán,
tőlünk keletre, rögtön az „Üdvözöljük Simagöröngyösön” tábla után látható a benzintöltő állomás
romja. Az állomást Kutaskarcsi, egy egyszerű tanyasi fiatalember üzemeltette egészen addig, amíg
rozzant kerékpárjával el nem menekült a zombik áradata elől.
– Most határozottan kérek minden kedves utast, hogy csukja be az ablakokat. Bár a hadsereg a
NATO segítségével megtisztította a települést mind a zombiktól, mind a vegyi fertőzéstől, jobb
azért odafigyelni a saját biztonságunkra. A busz a továbbiakban 15-20 kilométeres sebességgel
halad majd, hogy minden látványosságot alaposan szemügyre vehessenek. A busz tetején lévő
kamerák és fényképezőgépek minden fontos momentumot rögzítenek, így azokat a kirándulás
végén, digitális formában, DVD-re írva megkapják.
– Láthatják, ez a valaha takaros kis község most romokban hever. Családok százainak kellett
elköltözniük őseik földjéről, így Simagöröngyös tovább gyarapítja a szellemvárosok sorát.
Láthatjuk itt több száz éves vályogházak maradványait épp úgy, mint néhány évvel ezelőtt emelt,
modern épületek romjait. Nem sok maradt épen, hiszen a katonáknak épületről épületre kellett
megküzdeniük a holtából feltámadt ellenséggel.
– Mint az jól látszik, a település valaha szépen rendezett volt, annak ellenére, hogy több szűk
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utcácska, sikátor szeli keresztül-kasul. Bizony, az, aki nem itt született, s nőtt föl, könnyen
eltévedhet, ebben a nem is oly nagy községben. Azért némi szemfülességgel a főtéren valaha álló
templom tornyát majdnem mindig lehetett látni. S ha már a főteret említettem, itt is vagyunk.
Balunkon, a tér sarkán látható a Szúrós Akác Kisvendéglőből megmaradt rom, melyet a
szörnyűségek előtt Aferi üzemeltetett. Azt mondják, Aferi bekattant, amikor a zombik rátörtek a
településre, és vadi új Toyota pickupjával – amelyen volt bozóttörő is – behajtott az élőholtak közé,
igen nagy pusztítást végezve. Ezt követően nem látták többet. A jobbról, kelet felől látható patinás
községházát, amely talán a legjobb állapotban megmaradt épület mind közül, az orvosi rendelő, a
túl felén pedig a körzeti megbízott tágas rezidenciája határolja. A község polgármestere, Göröngyös
István egyszerű gazdálkodók gyermekeként nőtt fel, s a hivatalba lépése óta sem hagyta magára
családi vállalkozásukat. Ő a település közéleti személyiségei közül az egyik, aki túlélte ezt a
szörnyűséget. Sajnos az orvosról, dr. Hoffmann Hubáról nem ennyire kedvezőek a hírek. Állítólag
Csipa Mihály körzeti megbízott segédje, Szeka lőtte le, miután azt hite, hogy a doktorúr is
szörnyeteggé változott. A rendelővel szemközt, a tér nyugati oldalán, nekünk bal kéz felől látható a
modernizált Művelődési ház maradéka, amely valaha helyet adott a könyvtárnak, a mozinak és egy
internetkávézónak is. Utána az ABC acélszerkezetének csonkjait láthatják feketélleni, mely mögött
a templom elszenesedett romjai mesélnek egy dicső múltról. Dicső, hiszen a plébános, Bernát atya
már jó harminc éve szolgálta itt az urat, s terelgette jó útra a megtévedt hívőket.
– A városháza előtti betonplatformon állt a katasztrófa előtt egy T-34-es tank, amelyet egyes
hírek szerint a Hunyadi SS néhány zombivá változott katonája lovasított meg. Mások szerint Pistabá
és Sanyibá közreműködése által kelt életre. Megint mások szerint a Hunyadi SS zombikatonái nem
boldogultak a tankkal, de az időközben zombivá változott Sanyibá és Pistabá, a két háborús veterán
besegített egy kicsit. Ezt már sosem fogjuk megtudni, mivel a harckocsit a település határától nem
messze található mocsárban látták elsüllyedni. Állítólag.
– Szemben a buszmegálló modern épületének maradványai láthatóak, ám hamarosan
megtekinthetik közelebbről is, az ABC romjai mögött elő-előbukkanó iskolát és a falumúzeumot is.
Legalábbis azt, ami maradt belőlük. Majd déli irányba megyünk, további nevezetességeket
megtekinteni.
– Ez itt, a jobb oldalon található kis tér fő helyén Seres Antal Borozójának maradványa.
Tudomásunk szerint Söröstóni is megmenekült a zombi kórság elől, piros, tuningolt Ladájában
iszkolt el, hátrahagyva a vendégsereget, s majdnem a családját is.
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– Most keletre, majd néhány háztömb után ismét északra tartunk, ahol bal kéz felől
megszemléljük Boros Géza Sörözőjét, amely meglepő módon egészen épen maradt. Úgy hírlik,
Borza elbarikádozta magát és családját, meg néhány közeli ismerősét a söröző pincéjében, így
szerencsésen túlélték az eseményeket. A sörözővel átellenben látható a vasútállomás valaha masszív
épülete. Állítólag a T-34-est vezető brigád lőtte szét, majd hajtott rajta keresztül. Apropó harckocsi!
Következő állomásunk a mocsár.
– S itt is vagyunk kedves utasaink a mocsár mellett. Jelenleg észak-keleti irányba tartunk, az
ülepítő felé, majd ott észak-nyugati irányba fordulunk, s egy kissé zötyögős szántóföldi dűlőúton
elhaladva megszemléljük a porig rombolt dögtelepet. Onnan észak felől közelítjük meg az ÚB Zrt.
valamelyest épen maradt irodaházait, raktárait, silóit, s nem sokkal később a várromot. Ezt követően
délnyugati irányba haladva megnézzük a temetőket. Az ÚB Zrt. tulajdonosának, Sápsepesy
Aurélnak sorsa homályba vész. Utoljára Marokmarcsa beszélt vele, de ő is csak a belső
kommunikációra szolgáló telefonvonalon.
– Végül útba ejtjük a sportpályát, ahol egy kis pihenőt teszünk. Kinyújtóztathatják elgémberedett
végtagjaikat, a pecsenyesütőnél igazán ízletes ételkülönlegességeket vásárolhatnak, illetve többféle
szuvenírre is szert tehetnek. Ha pedig mindenki visszaszállt a buszra, elindulunk a
salakszentmotorosi azbesztpala gyárba, üzemlátogatásra. Addig is köszönjük, hogy a Zombi Travel
ajánlatát választották! További szép napot, kellemes csoszogást kívánok mindannyiuknak.
Vigyázzanak, az árusok a ketrecek és kristályüveg falak mögött nem ehetők!
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