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Wass Albert: Ősz
Valahol már az ősz dalolgat,

és hullanak a gesztenyék,
vad szél-fiuk lombot karolnak,

s kacagva hintik szerte-szét,

valaki jár a szürkületben,
s szívében őszi dal fakad,
valaki búcsúval köszönti

a messze-szálló darvakat,

valaki áll a fenyves alján,
s a szeme könnyel lesz tele...
szél sír a park arany-avarján,
s koppanva hull a gesztenye.

Fotók: Salánki Ignác/Ven’s Photoblog facebook oldal
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LAPZÁRTA
2019. október 28. (péntek) 

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,

szívünk örökké őrzi emlékedet.”

Fájó szívvel emlékezünk

Szarvas Ferencné
Bugyi Teréz

születésének 100. évfordulóján.

Szerető családja

Családi események
2019. szeptember

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Kosztolányi Zoltánnak és 
Kovács Ritának RITA; Gyömbér Ferenc-
nek és Kiss Renátának ÁKOS nevű gyer-
meke.

Házasságkötések: Szin Szabolcs, Dr. 
Bartucz L. u. 38. szám és Juhász Réka, 
Dr. Bartucz L. u. 40. szám alatti lakos; 
Bölcskei-Molnár Imre, Régiposta u. 32. 
szám és Dorogi Henrietta, Rákóczi u. 92. 
szám alatti lakos; Gyenes Ferenc Attila 
és Nádasdi Erika, Mindszenti u. 41. szám 
alatti lakosok; Pölös Dávid mindszenti 
lakos és Otáva Csilla, Kurca u. 37. szám 
alatti lakos.

Halálesetek: Nagy Imréné Szász Erzsé-
bet, Hunyadi J. u. 32. (80 éves); Gránicz 
Lajosné Fekete-Nagy Piroska, Rákóczi u. 
80. (86 éves); Zsótér Illésné Rácz Katalin, 
Mindszenti u. 63. (87 éves); Salánki János, 
Hunyadi J. u. 68. (63 éves); Virág Ferencné 
Boldizsár Anna, Napkelet u. 1. (83 éves).

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

személyesen elérhetők hétfőn 15-17 
óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes megem-
lékezést, stb. a művelődési ház mun-
katársai is fogadnak. 

Gyűjtési felhívás!

A Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjtemény 

gyűjtést hirdet

az 1950-60-70-es évek hasz-
nálati tárgyai (konyhai eszközök, 
bögre, ágytakaró, korabeli viselet, 
esetleg szegvári fotók) témakör-
ben.

Kérjük amennyiben rendelkezik 
ilyen tárgyakkal, és megválna tő-
lük, hozza be a múzeumba vagy a 
művelődési házba. A felajánlásokat 
folyamatosan várjuk és köszönettel 
fogadjuk. 

Bővebb információ a következő 
telefonszámon: +36-30-448-1587 

Kulbert-Takács Hajnalka
Megemlékezés
„Nem vársz már minket 

ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 

szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben 

Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.

S bennünk él, egy arc, 
egy végtelen szeretet,

amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

szívből szeretünk, 
nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Szecskóné Ágoston Rozália

szeretett lányom halálának 
15. évfordulóján.

Szerető édesanyja, három gyermeke, 
testvére és családja

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb október 23.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda
Legközelebb: november 6.
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„Tudjuk értékelni a csendet”
A zenének számos jótékony hatása 

van: fájdalmat csillapít, csökkenti 
a stresszt és a szorongást, fokozza 
a véráramlást és a szellemi tevé-
kenységünket és jobb kedvre derít. 
Október 1., a zene világnapja alkal-
mából Vágó Veronika oboatanár és 
Lévai György ütőhangszeres zenész 
hétköznapjaiba pillanthatunk be. 
Szabadidejükben mindketten Szentes 
Város Fúvószenekarában játszanak, 
amelynek Gyuri karmestere is. Kü-
lönlegesség, hogy nem csak a szín-
padon lépnek fel együtt, hanem az 
életben is egy párt alkotnak.

Veronika 9 évesen kezdett furu-
lyát tanulni a zeneiskolában, 10-11 
évesen ismerkedett meg az oboá-
val, majd a szegedi Zeneművészeti 
Szakközépiskolába járt. – Gyönyörű 
hangszer, de nagyon ritka, kevesen 
ismerik és választják, mert nehéz. 
a tanár személyes varázsán múlik, 
hogy megszerettesse a gyermekkel. 
Én oboa tanárhoz kerültem és így 
maradtam a hangszernél. Kell hozzá 
jó hallás, ritmusérzék, hogy szeres-
sük csinálni, és legyen kitartásunk, 
szorgalmunk, ez elengedhetetlen – 
fogalmaz Vera, aki soha nem akarta abba-
hagyni a zenélést.

Gyuri kicsit később, 10 éves korában 
iratkozott be a zeneiskolába. – Gyanús volt 
otthon a szüleimnek, amikor a rézmozsár-
tól kezdve a lábasokon keresztül minde-
nen zenéltem. Év közben elvittek a zene-
iskolába, ahol Mihály Béla hallgatott meg. 
Énekelni nem nagyon mertem, de egy-két 
otthon tanult nótát előadtam, és akkor azt 
mondták, hogy fel vagyok véve – emlék-
szik vissza a felvételire. A karmester hiva-
talosan ütőhangszereken játszik. Nagyon 
széles a skála, az egyszerű triangulumtól 
kezdve a dallamjátszó ütőhangszereken át 
a dobfelszerelésig minden idesorolható, ki-
véve a cimbalmot, sőt, ha a két tenyerün-
ket összeütjük, az is egyfajta ütős hang-
szer, mondja Gyuri.

A zenetanár és a katonazenész
Mindketten a szegedi Zeneművészeti 

Szakközépiskolában végeztek. Gyurit a 
fúvószenekar érdekelte a legjobban, 2005 
óta a honvédség kötelékein belül katona-
zenekarban dolgozik, először Tapolcán 
kezdett, aztán Szentendrére került, most 
pedig a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi 
Zenekarnál helyezkedett el főállásban. – 
Viszonylag kisebb létszámú, 25 fős a zene-
kar, itt mindenki profi zenész, így komo-
lyabb műveket is meg tudunk szólaltatni. 
Az országban 10 katonazenekar működik, 

különböző eseményeken játszunk. Az első 
világháború centenáriuma alkalmából ta-
valy rengeteg hadisírt, emlékművet újítot-
tak és avattak fel, ami nagyon sok munkát 
adott. De ugyanúgy fellépünk fesztiválo-
kon is. A katonazenekar célja a civil la-
kosság és a honvédség közötti kapcsolatok 
erősítése – fogalmaz a zenész.

Vera a Szegedi Tudományegyetem Ze-
neművészeti Karán diplomázott, jelenleg 
Mindszenten és Szentesen is tanít, és úgy 
látja, hogy a gyerekeket könnyű becsábí-
tani a zeneiskolába és rávenni a zenetanu-
lásra, de megtartani a nehezebb. Annyiféle 
program, edzés, szakkör közül választ-
hatnak, az a nehéz, hogy kitartsanak egy 
hangszer mellett, és ezt hosszú éveken 
keresztül tanulják. – Ha megszeretnek 
engem, és a furulya után kedvet kapnak, 
akkor én adom a kezükbe az oboát, de ál-
talában nem maguktól választják. Most a 
gitár és az ütő a népszerű, ezekre van túl-
jelentkezés, nekem 24 tanítványom van. 
Ha valaki tehetséges, és kitartó, játszhat 
zenekarban, lehet szólista és taníthat is. Én 
pedagógus lettem, és szeretem. Dolgoz-
tam szimfonikus zenekarban, de család 
és kisgyerek mellett az nem fér bele, hogy 
ingázzak. Gyuri eljár a zenekarral, egy 
családban elég egy ember, aki késő estig 
próbál és koncertezik. Ez így tökéletes.

Zenekari szerelem
Vera 13 éves volt, amikor bekerült 

a városi fúvószenekarba, és szemet 
vetett rá Gyuri. Nem volt olyan egy-
szerű a történet, nevetik el magukat. 
Az első időszakban a fiatalember 
kezdeményezett, de nem talált vi-
szonzásra, aztán fordult a kocka, de 
akkor meg Gyurit nem érdekelte. 
Vera Szegeden végezte a főiskolát, 
Gyuri Szentendrén dolgozott, és 
éveken keresztül csak hétvégenként 
találkoztak. Aztán teltek-múltak az 
évek, és szép lassan kikötöttek egy-
más mellett. Ennek már 14 éve. Arra 
kérdésre, hogy otthon zenélnek-e, 
egyértelmű a válasz, hiszen van egy 
három éves kislányuk, aki el is várja, 
hogy muzsikáljanak. – Villő mindig 
felszólít minket, hogy zenéljünk, 
mert táncolni szeretne. Mindenféle 
hangszerünk van otthon, és bármit 
kér, mi eljátsszuk neki. Apa harmo-
nikázik, azt nagyon szereti, én pe-
dig furulyázok, és sokat énekelünk 
együtt.

Ez az egyik legjobb stressz-leve-
zető

A zenében minden benne van, 
képes kifejezni az emberi értékeket, ér-
zelmeket, és élményeket ad, vallja Gyuri. 
Szentesen jó lehetőségek vannak, ha pél-
dául komolyzenét szeretne valaki hallgat-
ni, a Hangversenyközpont olyan koncer-
teket szervez, ami a hozzáértő közönség 
számára is nagyon nagy élményt jelent.

- A dixieland közel áll hozzám, nagyon 
szeretem. De rendkívüli élmény volt szá-
momra, amikor Erdélyben, Rétyen jár-
tunk, és a helyi fúvós zenekar előadásá-
ban meghallgattuk a székely himnuszt, 
ott szem nem maradt szárazon. Ez olyan 
érzés, amit nem lehet megfogalmazni, de 
a zene képes kifejezni. A katonazenész 
szabadidejében egy könnyűzenei együt-
tesben, a Fuvi Bandben is játszik.

Az oboatanárnő szerint az egyik leg-
jobb stressz-levezető a zenélés. – Mindig 
azt mondom a saját növendékeimnek, ha 
feszültek vagytok, nehéz napotok volt a 
suliban, vegyétek elő a hangszert, fújjatok 
el néhány dalt, és máris sokkal jobb lesz a 
kedvetek. És ugyanezt látom a saját gyere-
kemnél is, hogy ha valami bánatunk van, 
azt ki tudjuk énekelni magunkból. Ve-
rához a 60-as évek zenéje áll közel, mint 
mondja, komolyzenét ritkábban hallgatnak 
otthon. – Ez a hivatásunk, ezzel foglalko-
zunk minden nap, otthon inkább a csendet 
szeretjük, és tudjuk értékelni. 

Palicska Irén/Szentesi Élet
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 
délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, 
Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és 
ünnepnapon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és 
ünnepnapon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja 
el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is 
használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
október 7-11. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
október 14-18. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
október 21-25. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
október 28-31. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
november 4-8. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. 
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges 
gyermekeket hozzanak. Beteg gyermeket a 
háziorvoshoz kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00  12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri 
Hivatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 
Szolgálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszámai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, 
polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos 
halőreinek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-
szolgáltató Zrt. a szegvári víziközmű 
üzemeltetőjének telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő  8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd   8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a 
művelődési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 
14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-407
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Ha elfáradtál
Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek,
ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet.
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva,
most ráérsz megnézni, botra támaszkodva.
Nevess, nevess, a bajt soha ne keresd,
örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet.
Keress barátokat, bánatodat oszd meg.
Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz.
Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb,
mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak.
Légy vidám – mert teljesen mindegy –
az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal könnyebb.
Ne sajnáltasd magad, légy arra büszke,
sok mindent átéltél, és mégsem törtél össze.
És mert visszahozni semmit sem lehet,
fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs éle-
tet. 

Kedves, megható ünnepségről tudósít-
hatok a Fuszulyka Nyugdíjas Klub éle-
téből. A közösség azon tagjait köszön-
tötték, akik ebben az évben töltötték be 
kerek, 0-val végződő életkorukat.

A szervezők teljes titoktartást kértek, 
hogy minél nagyobb legyen a meglepe-
tés. 

Vidám és komoly beszélgetéssel kez-
dődött terített asztal mellett az összejö-
vetel, majd Vigh Károlyné Magdi szólí-
totta a kerek évfordulósokat, akik közül 
nem mindenki tudott erről a meglepe-
tésről. Gyönyörű pörköltcukor tortával 
köszöntötték a 80 éves Szenténé Mari-
kát, aki nem régen tagja a közösségnek, 
mert most van folyamatban Szegvárra 
költözése. Aztán még egy hatalmas torta 
került elő, amely a többi ünnepeltnek ké-
szült. 70. születésnapját ünnepelte Ágos-
ton István, Miskolczi Lajosné Salánki 
Incike és Tóth László, 60. születésnapját 
töltötte be Bakó Kálmánné Korom Esz-
tike.

A meghatódott ünnepeltek könnyekkel 
küszködve fogadták a klub tagjainak jó-
kívánságait.

A sok-sok puszi után hangulatjavító 
italokat szolgáltak fel. Aztán pedig a 
krumplipüré mellé – egy régi kapcsolat 
révén – vaddisznósült került az asztal-
ra, ráadásul még uborkasalátát is ké-
szítettek a szorgos asszonyok. Jóízűen 

Születésnap a klubban

falatoztak a részvevők, miközben Szabó 
István harmonikázott a háttérben. A sok 
finomság könnyebb feldolgozására tánc-
ra is perdült a társaság. Estébe hajlott az 
idő, amikor az utolsó nóta is felcsendült.

Ismét egy sikeres programmal gazda-
godott a klub eseményeinek sora. Kívá-
nunk a tagoknak jó egészséget, hogy so-
káig járhassanak a klub rendezvényeire.

Kosztolányi Sándorné
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„Együtt nőttünk föl…” 
– Grecsó Krisztián 
mesél édesanyjáról

Folytatás a 7. oldalon

A Délmagyarország 2019. szeptember 
18-i számában olvashattuk Borbola 
Lilla Már csak a várak nyomai mesél-
nek című írását, benne a fenti alcím 
alatti szöveget, melyet Dr. Horváth 
Ferenc régész mesélt az újságírónak. 
Horváth Ferencről azt kell tudni, nagy 
kedvelője volt Szegvárnak, országosan 
ismert régész, a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum igazgatója is volt évekig. 
Rengeteg ásatást végzett. Szegváron 
ő dolgozott az utolsó nagy régészeti 
feltáráson a világhírű Tűzköves ha-
tárrészben, mégpedig a szarvasmar-
ha-istálló előtt a hajdani Kontra tó 
magas partján lévő akácfákkal borí-
tott dombocskán, amiről hamar kide-
rült, újkőkori telepnyomokat tartalmaz 
több tucat lakószinttel, vagyis egy tell. 
Heteken át dolgoztak a feltáráson, öt 
méter mélyen találták meg a szűz ta-
lajt. Több ezer leletet gyűjtöttek az 5x5 
méteres alapterületű és 5 méter mély 
tellben.

Horváth Ferenc, régész társával, 
és 4-5 egyetemistával dolgozott 1985-
1986-ban egészen december közepéig. 
A központi iskolában laktak az akkori 
„úttörőszobában” az ebédlő fölött.

Ennek az ásatásnak és több hetes itt 
lakásnak az emlékét őrzi egy gyönyörű 
Habán tál, amit Horváth Ferenctől ka-
pott az iskola. A nevelői szobát díszí-
tette évtizedeken át. Valószínű most is 
megtalálható.

Tehát most következzen az írás má-
solata, melyet olyan célzattal közlök, 
hátha a nagyközség képviselő-testüle-
tének a figyelmébe kerül és intézkedés 
történik a „vármaradványok” újra ki-
bontására, helyi védelem alá helyezé-
sére.

„Szegen a Dóczy család épített egy 
téglavárat a 16. században - így lett a 
település neve később Szegvár. A vár 
ura, Dóczy János, Szapolyai János bi-

Borbola Lilla: 
Szegen építkezett a kegyetlen Dóczy János

zalmasa volt - de nem volt jó híre: or-
vul kivégezte Szapolyai másik hívét, 
Czibak Imrét, még a nyelvét is kivágta 
a váradi püspöknek. Jobbágyaival sem 
bánt túl jól, akik ezért fellázadtak uruk 
ellen.

Egy másik történet is fennmaradt 
a szegvári vár ezen időszakából: – 
Szerémy György történetíró írja meg, 
hogy Szapolyai János kíséretével Bu-
dáról Lippára tartva Szegvárnak for-
dult, hogy meglátogassa Dóczy Jánost. 
Nem tudták azonban, hogy időközben 
ezt a falakkal, bástyákkal, vizes árok-
kal megerősített lakótornyot elfoglal-
ták a cseh király és ausztriai főherceg 
I. Ferdinánd hívei. A gyanútlanul kö-
zeledő János királyt puskatűzzel fo-
gadták a toronyból, egy lövedék pedig 
eltalálta az egyik kísérője térdét, aki 
élete végéig sánta maradt. A történet-
nek sokféle verziója fennmaradt, de a 
kortárs Szerémy leírása a legvalószí-
nűbb - tudtuk meg Horváth Ferenctől. 
Dóczy Jánost később hűtlensége miatt 
ki is végzik, majd a törökök elfoglalják 
és lerombolják a települést, ami később 
a Károlyi család grófi birtoka lett, akik 
helyreállították a Dóczy kúriát és tata-
rozták a templom szentélyét. Szegvár 
ismét fejlődésnek indult, egy ideig még 
Csongrád vármegye központja is volt. 
Ma azonban a vár romja méltatlan álla-
potban van, – bűn ami a várral történt. 
Ott a régészek is tévedtek, mert a feltá-
ráskor újkorinak vélték a falakat, pedig 
az a Dóczy-féle reneszánsz fal. Ilyen 
típusút legközelebb Gyulán láthatunk! 
A várrom azóta ott rohad, lassan ledől, 
pedig hatalmas az eszmei értéke, a me-
gyében már csak ez az egy klasszikus 
értelemben vett vár van, amiből több 
maradt az alapoknál. Rohamtempóban 
kellene megmenteni belőle, amit még 
lehet, – hívta fel a figyelmet a régész.”

Közre adja: Kovács Lajos István

Dolgoztunk. Nevettünk. Boroztunk. Szer-
kesztettünk. Veszekedtünk, máskor megölel-
tük egymást. Sőt, sírtunk is együtt. Azt hit-
tem, minden arcát ismerem. De nem. Egy 
újat most mutatott meg. És ez az arc, mi-
mika, szemvillanás, ez a hangszín, mosoly, 
mind egyvalakié. Azé az asszonyé, aki magát 
nem kímélve írót, táncművészt adott nekünk. 
Grecsó Krisztián mesél édesanyjáról, Mar-
gitkáról. Árvai Magdolna interjúja.

- Hogy van anyukád?

- Köszönöm jól, hála Istennek, rendben 
van az egészsége, pirospozsgás, megasszo-
nyosodott, épp pihen egy gyógyfürdőben. 
Egyébként Szegváron él, nyugdíjas, és én 
nagyon boldognak, kiegyensúlyozottnak lá-
tom. Az élet jócskán próbára tette, megér-
demli.

- Fiatalon szült.

- Szinte gyerekként. Tizenhét évesen, 
egy termelőszövetkezeti zárszámadáson is-
merte meg apámat, a lila hajú, vagány hip-
pit. Hirtelen föllángoló, nagy szerelem volt 
az övék, és néhány hónap múlva kiderült, 
hogy baj van. A baj én voltam.

- Mi történt ezt követően?

- Édesanyám egyke volt, ennek minden 
előnyével és hátrányával. Közgazdasági 
szakközépiskolába járt Vásárhelyre, és ter-
mészetesen a család reménységének hitték. 
A nagyanyáméknál az ügy kiverte a biztosí-
tékot. Teljesen kiborultak, nem akarták látni 
a polgárpukkasztó kinézetű és viselkedésű 
fiút, aki ezt tette a lányukkal, ezért választás 
elé állították: vagy elfelejti ezt a fiút, igyek-
szik a gyerektől is megszabadulni, és szépen 
leérettségizik, vagy mennie kell a háztól. 
Édesanyám az utóbbit választotta. Apám-
mal belevágtak a közös életbe, és a szüleinél 
húzták meg magukat.

- Te mindezt mikor tudtad meg?

- Nekem gyerekként nem tűnt föl sem-
mi, minden természetes volt. Mire eszmél-
tem, három-négyéves koromra, úgy-ahogy 
rendeződtek a sorok. Azt viszont értetlenül 
szemléltem, miért lakunk az egyik nagyma-
ma kicsi házában kilencen, amikor a másik-
nál sokkal nagyobb a ház, és ők csak hárman 
vannak. A részleteket, hogy óriási teátrális 
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jelenetek voltak, hogy anyukámat ki akarták 
szabadítani szülei, és vissza akarták szerez-
ni, csak jóval később tudtam meg apámtól.

- Milyennek láttad kisgyerekként édes-
anyádat?

- Gyönyörűnek, törékenynek és mo-
solygósnak. Láttam képeket abból az idő-
ből, amikor egymásba szerettek, azokon 
kislány volt, szeppent, riadt, törékeny, pici. 
És láttam, hogy nagypocakkal ment érettsé-
gizni. Azt később, kisiskolásként értettem 
meg, amikor az új házba költöztünk, hogy 
ő gyakorlatilag mindent az anyósától tanult 
meg, ott kezdte tanulni a felnőtt életet, egy 
gyerekkel a karján. Például arra határozot-
tan emlékszem, mennyire tapasztalatlanok 
voltak. Nem tudtak rendesen főzni. Hétéves 
lehettem, mikor anyu krumplilevest és pör-
költet főzött, apu meg véletlenül összeke-
verte. Ültek, nevettek és megállapították, 
akkor ebből együtt gulyásleves lesz. Nem 
értettem, ezt ők addig miért nem tudták. 
Néha még gyerekként is nevettem rajtuk, 
bizonyos értelemben szinte együtt nőttünk 
föl. Anyu számomra évekig egyszerre volt 
kacagó lányka és anya, aki mindenki más 
életéhez alkalmazkodik.

- Később mesélt az álmairól, hogy mit 
adott föl a gyereke vállalásával?

- Hogy mennyi álmát adta föl miattam, 
azt soha nem részletezte. Számomra pedig, 
hogy a baj hetvenhatban én voltam, és az 
életem volt a tét az ő választásakor, csak 
később vált világossá. Az álmai közt – és 
apám álmai közt is – nyilván ott volt, hogy 
jó lenne kitekinteni a világra, kitörni a falu-
si létből, de ezt soha nem mondták ki. Azt 
viszont igen, hogy édesanyám álma a tánc 
volt. Szeretett volna szépen megtanulni 
táncolni, repülni, talán arról is álmodott, 
hogy táncosnő lesz. Ezért járatott minket 
néptáncra, és ezért örül, hogy az öcsém 
táncművész lett. A másik álma az volt – 
és ezt többször mondta – hogy egyszer 
fölülhessen egy repülőre.

- Elvitted valahova?

- Igen, még a kétezres évek elején. Bé-
késcsabán voltam könyvtáros, de már írtam, 
és Esterházy Péter kijárt nekem egy berlini 
ösztöndíjat. Édesanyámmal megbeszéltük, 
hogy utánam jön, ami számára óriási dolog 
volt. Rettenetesen izgult, hiszen Pestet sem 
ismeri, akkor pedig a Népligetből ki kellett 
vergődnie Ferihegyre, ott becsekkolni, és 
mindezt egyedül, mert Zoli öcsém is külföl-
dön volt. Izgult, izzadt, folyt a víz a hátán, 
de kiért, és repesett a boldogságtól, önbizal-
ma lett, mert mindezt megoldotta egyedül. 

- Milyen volt az együtt töltött idő?

- Fantasztikus! Körbebiciklizte velem 
Berlint, a négymilliós nagyvárost. Míg élek, 
nem felejtem el, mennyit beszélgettünk, 
titkokat osztott meg velem, mesélt arról, 
milyen volt középiskolásból hirtelen asz-
szonnyá, feleséggé válni a hetvenes évek 
közepén, kérdezett, tanácsot kért. Mesélt 
apuhoz fűződő viszonyáról, a szerelmükről, 
és ez jó volt, mert segített feldolgozni édes-
apám hosszú évtizedeken át tartó leépülését 
követő elvesztését. Felnőttként, én ott egy 
másik asszonyt ismertem meg. Másikat, aki 
szorongva, félve megbeszéli a fiával, hogy 
özvegy szívében mocorog egy érzés, hogy 
randevúzott egy férfivel. Szükség van ilyen 
beszélgetésekre, mi Berlinig repültünk érte.

- Az elmondottak alapján nagyon erős 
asszony.

- Érdekes, hogy ezt érzed, mert bár töré-
kenynek tűnt, ma is elfér a hónom alatt, fizi-
kailag a munka megerősítette. Ami az akara-
tot illeti, soha nem volt erős akaratú, inkább 
hagyta, hogy sodorja az élet. Igaz, nagyon 
szűk folyosókon araszolt előre, évtizedről 
évtizedre. Nehéz kereszt, hogy a családunk-
ban mindig a nőknek kellett helytállni.

- Említetted édesapád éveken át tartó 
betegeskedését, ami, gondolom, nehéz volt.

- Édesanyám zokszó nélkül végigcsinál-
ta. Férfiakat meghazudtoló erővel és kitar-
tással dolgozott, és eltartotta a négyfős csa-
ládot, hiszen én főiskolás voltam, az öcsém 
gimnazista. Rá lehetett számítani, mindent 
megoldott, közben hihetetlen erős fizikai 
munkát végzett a permetes, párás üveghá-
zakban, földet ásott föl, kubikolt éjjel-nap-
pal. Apám a rendszerváltást tragédiaként 
élte meg, mert nem értette az új világot, nem 
értette, hogyan lett a barátja napok alatt mil-
liomos, hogy elment mellette az élet.

- Sosincs köztetek konfliktus?

- A féltése okoz néha konfliktust, de a 
konfliktusaink alapja általában az, ha há-
lálkodunk. Mindig kéri: ne csináljátok, ne 
avassatok szentté, mert mi lesz, ha hibázom?

- Érti a munkátokat? Írást, szerkesztést, 
táncművészetet?

- Anyu érti, örül, büszke ránk. Elolvassa 
a könyveimet, eljön bemutatókra, az öcsém 
előadásaira, de nem ismeri azt a világot, 
ahova mi kerültünk. Nem ismeri a törvé-
nyeit, a szabályait, a protekcionizmus kis-
kapuit, tehát nem tudott sem szakmai, sem 
efféle életvezetési tanácsot adni, de ez így 
van jól. Az viszont érdekes, hogy apám akart 

művész lenni, ám éppen ő méltatlankodott, 
hogy miként lehet ez munka.

- És mi lett a randevúból, amiről Berlin-
ben félve mesélt?

- Egy új élet, és ez nekem is boldogság. 
A sors hozta, ajándékozta neki ezt a férfit, a 
móriczi történetbe illő csapásokkal tarkított 
élete jutalmául. Látom rajta, szereti az éle-
tet, ragyog, viccelődik, sokat járnak Sanyi-
val táncolni, kirándulni, gyógyfürdőkbe. És 
büszke vagyok rá, mert volt bátorsága átlép-
ni a falusi női szerepet, bár ma nem várják 
el ott sem a sírig tartó özvegységet, már nem 
szükségszerű velejárója a boldogtalanság az 
asszonyi létnek, de mégis.

- Jó hallani, hogy vidám, viccel, de a ne-
héz évek alatt is volt humora?

- Anyukám a legnehezebb időkben is tu-
dott kacagni. Ő az a fajta nő, akivel rendkí-
vül jókat lehet nevetni, és mindig inspirál, 
hogy meglásd mindenben a mókás dolgot, 
képes az ugratásra, minden viccben benne 
van.

- Mondanál egy példát?

- Már nem laktunk otthon, de december 
végén hazamentünk, és Ádám, Éva napján, 
a sütés-főzés idején kiderült, hogy beázott 
a pince. Térdmagasságig állt a víz, nem le-
hetett fűteni. Hordtuk ki a vizet, vedrekkel, 
mentünk egymás mellett, után, néha össze-
ütköztünk, máskor szándékosan megtaszaj-
tottuk egymást az öcsémmel. Egy taszajtás 
után – balettos lévén – hihetetlen mutat-
ványt vágott le a lépcsőn, de a teli veder 
nem löttyent ki. Anyu hangosan kacagott, 
azt mondta, neki a puszta együttlét öröm, 
hogy baj is van, az nem számít. Másik szto-
ri. amikor meglett az első kis panellakásom 
Csabán, meghívtuk őket, apám fanyalgott, 
hisztizett. Itt kibírhatatlan az élet, nincs le-
vegő, a plafon összenyom. Mondta a ma-
gáét, és vette a kabátot, indultak. Anyukám 
gyorsan kiment, belesett az ajtó kukucskáló-
ján, és kérte apámat, nézzen ki. Falusi em-
berek lévén, ők korábban nem láttak ilyet, 
és elkezdtek játszani. Hol egyik ment ki, hol 
a másik, és maradtak. Hát ilyen az én édes-
anyám… - hosszú szünet, és most egy pesti 
lakásban, túl a kukucskálón, Grecsó Krisz-
tián még hozzáteszi: - Érdekes, mennyivel 
többet írtam apámról. Érdekes, mennyivel 
harsányabb dolgokat tudtam megfogalmazni 
róla, és kevesebbet az anyámról, aki mindig 
ott volt mögöttem, a háttérben, szeretetteljes 
aggódással, megfeszülve, terelgetve, és ga-
lambleveseket főzve…

Forrás: Nők Lapja 2019/31.
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HIT VILÁG

„Ti igaznak mondjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami az emberek előtt kiváló, Isten előtt utálatos.” 
Lk 16,15

Anselm Grün: Ünnepek 
és szokások, amelyek 
megszépítik életünket

Folytatjuk a fenti címmel januárban meg-
kezdett sorozatunkat. Hogyan ünnepeljünk 
névnapot keresztény módon, erre néhány 
gondolat a szerzőtől:

Nem véletlenül viseljük nevünket. A szü-
lők tudatosan keresték ki számunkra. Ezen 
a néven szólítanak életünk során. Nevünk 
olyan, mint mottó életünkre nézve, mint egy 
program a számunkra. Olyan, mint egy alak, 
amelybe belenőhetünk, amely által saját ősi 
képünkhöz jutunk, ahhoz a képhez, amelyet 
Isten alkotott magában rólunk. Ha névnapot 
ünneplünk, próbáljunk meg valamit meg-
tudni védőszentünkről. Természetesen nem 
kell utánoznunk védőszentünket, de élete 
tükrében szemlélhetjük saját életünket, ak-
kor felfedezhetjük saját személyünk titkát.

Egy kis szertartás, amikor lassan kimond-
juk a nevünket: Mária vagyok. József va-
gyok. És közben képzeljük el: nemcsak így 
hívnak, hanem én vagyok ez a név. Érezzük 
át, mit hív bennünk elő nevünk csengése. 

Aztán gondoljuk el, hogy Isten ezen a né-
ven szólít bennünket. Engedjük Isten szava-
it szívünkbe hullani: „Ne félj, mert megvál-
talak, neveden szólítalak: az enyém vagy. 
Ha tengereken kelsz át, veled leszek, és ha 
folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell át-
menned, nem ég meg, és a láng nem perzsel 
meg.” (Iz 43,1-2)

Ha valaki mást akarunk felköszönteni 
névnapján, akkor gondoljunk először a ne-
vére, a név jelentésére, arra a szentre, aki-
nek a nevét viseli. És aztán ennek a névnek, 
ennek a szentnek a fényében nézzük a má-
sikat. Szólítsuk meg azt, amit a másikban 
látunk – például Szent Erzsébet szeretetét 
és szabadságát, Szent József igazságossá-
gát – és kívánjuk neki, hogy egyre jobban 
belenőjön saját alakjába és kibontakoztassa 
önmagában gazdagságát, amelyet Isten he-
lyezett belé.

Fekete István: 
Az ima

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. 
Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban 
és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az 
enyéimet.

 – Mondd, kisfiam… És én mondtam utána 
az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est 
zsongított, az álom a szemem körül járt és én 
mondtam az imát, és gyönge gyermeki kép-
zeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez. 

Később – a diákévek kamaszos rohanásá-
ban – az ima a templomot jelentette, ahol el-
csitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a 
lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és 
az oltár előtt lobogó örökmécs mindig meg-
melegített, ha kinyújtottam feléje didergő 
kezemet. Ekkor már nem könyvből imádkoz-
tam és nem is a régi kis imádságokat mond-
tam. A kivilágosodó értelem szavakat kere-
sett, melyek újak, szépek voltak és csak az 
én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték 
az Örökkévaló elé. 

Aztán jött az előbbi világégés és mindig 
mélyen megrendített az imára zendült kürtök 
rivalgása s a térdre hullt harctérre induló szá-
zadok halálos csendje, ahol szinte érezni le-
hetett az elhagyott otthonok felé szálló gon-
dolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, 
ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló 
férfiak lelkéből. 

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfi-
ak voltak ezek a katonák, akik káromkodva 
ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt 
döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, 
vérben, fájdalomban, betegségben – és imád-
ságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: 
az egyetlen és valódi férfiasság. 

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völ-
gyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az el-

esettség, szegénység, járvány és jöttek az 
imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni 
és nem szégyellték már a férfiak sem – egy-
egy „szóra” – befordulni a templomba. Ezek 
a férfiak többnyire megjárták a harctereket 
és megtanulták, hogy egyetlen félelem örö-
kös csak – nem halálfélelem, hanem az isten-
félelem. És ahogy az imádság felé fordult a 
nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálra ítélt-
ség posványából. 

Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos 
volt körülöttünk a győztesek páholya, és 
amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alá-
zatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, 
hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a 
világon. És elhallgatott körülöttünk az erő-
szak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a 
kassai harangok és meghallhatták az egész 
világon, amikor a dómban a magyarok Te 
Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillana-
tokban mindig az ima volt velünk, mellet-
tünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírá-
sokban, csendben és viharokban: ima, ima. 
És most mégis mind több helyen hallom, ol-
vasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, 
imádja a karóráját, imádja a kirándulást és 
a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar 
paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott 
lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent. A lovát, a sze-
retőjét, a nyakkendőjét... megszentségtele-
nítve egy szót, az emberi lélek néma himnu-
szát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, 
az istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását, 
amikor már nincs semmi, de semmi segítség, 
mentsvár, csak az ima. 

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, 
ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a 
rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak 
az Istent, mert nem tudod, milyen idők jön-
nek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, 
ha veled van az imádság és veled van az Is-
ten.
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”Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.”
Jn 17,15

HÍREK – ESEMÉNYEK
Kisboldogasszony 

Egyházközség

Október 1-től, közös rózsafüzér imádko-
zás van a templomban az esti szentmise előtt, 
17.25-től. Jöjjünk minél többen együtt kérni a 
Szűzanya közbenjárását.

Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasz-
szonya, Magyarország Főpátrónája ünnep!

November 1. Mindenszentek ünnepe. Temp-
lomunkban az ünnepi szentmise 8.30-kor kez-
dődik.

November 2. Halottak napja, ezen a na-
pon az összes elhunytról a 18 órakor kezdődő 
szentmisében emlékezünk meg.

Temetői szertartás, sírkőszentelés november 
1-én Mindenszentek ünnepén lesz.

Újfalusi temetőben délelőtt 10.30-kor, 
Öregfalusi temetőben délután 2 órakor lesz.

Mindkét helyen közös imádság a keresztnél, 
majd a bejelentett sírkövek megáldása, meg-
szentelése. Sírkőszentelést lehet jelenteni hi-
vatalos időben a plébánián, kedd és csütörtök 
9-11 óra között. 

(R. M.)

Élj a mának!
Egy kisfiú, amikor még iskolába járt, és 

nagyon unta a tanórákat, folyton ezt hajto-
gatta: „De jó lesz, amikor végre befejezem az 
iskolát és elkezdek dolgozni! Akkor leszek 
igazán boldog!” Amikor azonban elvégezte 
az iskoláit és dolgozni kezdett, sokszor látta 
fárasztónak és értelmetlennek a napi robotot. 
Ezért hát ezt mondogatta: „Majd ha megnő-
sülök, akkor minden egészen más lesz! Az 
lesz ám az igazi boldogság!” 

Megnősült, de a házasok mindennapi élete 
is hamarosan szürkévé, egyhangúvá vált szá-
mára. „Ó, milyen jó lesz, amikor gyermeke-
ink lesznek!” – lelkendezett. 

Megérkeztek a gyermekek, ami valóban 
nagy boldogságot jelentett. 

Azonban sokat sírtak, nem ritkán még éjjel 
kettőkor is, amit igen fárasztónak talált a fia-
talember. Így sóhajtozott: „Csak gyorsan fel-
nőjenek! Akkor nem lesz velük annyi gond.” 
Fel is nőttek a gyerekek gyorsan, és nem sír-
tak már éjjel. 

Azonban egyik butaságot csinálták a má-
sik után, és most kezdődtek csak az igazi 
problémák. Ekkor a férfi arra vágyott, hogy 
kirepüljenek a családból, és újra kettesben 
lehessenek a feleségével. „Milyen nyugodt 
életünk lesz majd!” – mondogatta. Ez is ha-
marosan bekövetkezett. 

Ma a férfi már idős ember, s valahányszor 
csak visszaemlékezik a múltra, mindig ezt 
hajtogatja: „De kár, hogy ilyen gyorsan el-
repült az idő!” 

*
Éljünk a mának! Nézze meg, ma minek tud 

örülni? Miért lehet hálás? 
*

Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, 
Istenem! 

Mindenért, amit elvettél hálát adok Neked, 
Istenem! 

Mindenért, amit segítségeddel megtehet-
tem, hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit megakadályoztál, hálát 
adok Neked, Istenem! 

Minden örömért, amivel boldoggá tettél, 
hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szenvedésért, amivel formáltál, 
hálát adok Neked, Istenem! 

Minden békés óráért, amivel széppé tetted 

életemet, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden problémáért, amitől megszabadí-

tottál, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden jó tulajdonságomért, amivel szol-

gálhattalak, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden gyengeségemért, amivel alázatra 

tanítottál, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden erényért, amit nekem ajándékoz-

tál, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat 

megismerhettem, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden szép emberi kapcsolatomért, ami-

vel gazdagítottál, hálát adok Neked, Istenem! 
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 
A halálom időpontjáért és módjáért, amit 

nekem választottál, hálát adok Neked, Iste-
nem! 

A helyért, amelyet nekem országodban ké-
szítettél, hálát adok Neked, Istenem! Ámen

Forrás: Lépcsők, 2019/szept-okt. 

Szent Mihály-himnusz 
Légy mellettünk Szent Mihály, 
oltalmunkra készen állj. 
Védd meg lelkünk nagy ügyét, 
Istentől nyert szent hitét. 
Légy a harcban fővezér, 
minket így majd baj nem ér. 
S minden ártó szellemen 
biztos lesz a győzelem.
Isten első bajnoka, 
lelki harcunk támasza. 
Meghirdetted rég nekünk: 
nincs olyan, mint Istenünk. 
Győztél minden ellenen, 
a föllázadt lelkeken. 
Áldjuk érte az Atyát, 
égnek, földnek bölcs Urát. 
Mennyeknek főangyala 
gyengeségünk gyámola, 
Hozzád száll föl énekünk, 
védelmezőnk légy nekünk. 
Hűség példaképe vagy, 
végóránkon el ne hagyj. 
Majd ha hív a Nagy Király, 
légy mellettünk Szent Mihály. 
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Ketten
Az alábbi novellát Szabó Virág Anna 
általános iskolás tanuló írta egy 
pályázatra. Örömmel osztjuk meg a 
kedves Olvasókkal! 

Mindig is drámai életet szerettem 
volna, de közel sem ilyet. Szimpla 
gimnazistaként kezdtem. A könyvek 
a részemmé váltak, akkoriban még 
csak iskolán belül olvastam és akkor 
is lyukasórákon. Vonzottak a sorok, 
belebetegedtem, ha ilyenkor sem 
tudtam átélni a történeteket. Később 
otthon is titkon olvastam, mert anya 
nem kedvelte a kezemben tartott 
könyveket. Kiskoromban rendszerint 
olvastam vagy nyolc órát. Emiatt 
különcködtem, de cseppet sem bántam, 
legalább addig is egyedül vagyok. 
Gondoltam ezt, még akkor.

15. életévem betöltése után ritka 
embernek éreztem magam. Hiszen a 21. 
században nem igen vannak kamaszok, 
akiknek könyvek a barátai. Idegenné 
váltam a folyosókon, a termekben, 
a büfében. Más lányok rikító, vagy 
rózsaszín göncökben vagy sminkben 
járták a plázákat, miközben én egy 
parkban ücsörögtem egy könyvet 
fojtogatva. Nem voltak barátaim. 
Következő évben új gyerek jött a 
semleges osztályba. Különc természet, 
fiú volt. Rokonlélek. Szeretett olvasni 
is. A többiek előtt lebőgött, de én 
megkedveltem. Barna haja a homlokára 
omlott. Beletúrt, majd megszólított.

- Szia. - köhintett. - Ádám vagyok.
És minden ezzel kezdődött.
- Én Mira vagyok. - mutatkoztam 

be én is. Olvastam tovább, pár sor után 
pedig Ádám megszólalt

- Mit olvasol? - kukucskált a 
könyvborítóra.

- Sci-fi. - néztem fel.
- Jó választás. - nézett bele a 

könyvbe is.
Némán bólintottam.
- Leülhetek? - mosolygott.
- Ühüm. - és helyet foglalt. Telt 

ajkak, zöld szempár és sportos testalkat.
- Gyönyörű a neved. - jegyezte meg.
Pírba borultam, majd bújtam 

tovább a könyvet. Így telt el a nap. 
Elköszöntem tőle, majd lázasan égő 
fejemet sapka alá rejtettem és kiléptem 
az iskolából.

Este az ágyamban két perc alatt 
elnyomott az álom.

Reggel csodás zajra ébredtem, 
valaki dörömbölt az ajtómon. 
Csodálkozva siettem ki az ágyból.

- Gyere! - kiáltottam. Az ajtó kinyílt 
és anya lépett be.

- Jött az egyik barátod, ideje felkelni, 
mert beengedtem! - szólt vidáman.

Pillanatok alatt felöltöztem és 
siettem a fogmosással is.

A ruhám farmernadrágból, kötött 
pulcsiból és Hooly Wood-os pólóból 
állt. 

Mikor leértem mosolyogva intettem 
Ádámnak, felkaptam a reggelimet és a 
fiúval az oldalamon léptem ki az ajtón.

- Jó reggelt Mira. - köszöntött.
- Neked is, Ádám. - pillantottam 

felé. - Amúgy, hogy-hogy itt vagy? - 
mutattam vissza a házunkra.

- Megkérdeztem valakitől, hogy hol 
laksz, ha nem gond. Nem volt nehéz 
megtalálni, egy utcával lejjebb lakunk. 
- mosolygott rám.

- Értem. – bólintottam.
Csendben sétáltunk az iskola felé, 

de szerencsémre megcsúsztam a jégen, 
így hanyatt vágódtam.

Ádám kérdőn nézett felém, akkor 
vettem észre, hogy szakad a nevetéstől, 
majd én is elnevettem magam.

Segítségképpen kezet nyújtott és 
felsegített.

- Köszönöm szépen.
- Ugyan. - legyintett nevetve.
Kéz a kézben értünk a sulihoz, 

ettől kezdve órákon is így ültünk, 
együtt mentünk haza és iskolába 
is. Délutánonként nálam voltunk 
beszélgetni, sokszor filmet is néztünk 
közösen.

A téli szünet előtti utolsó hétvégén 
is nálunk volt Ádám.

- Felelsz vagy mersz Mira? - 
kérdezte.

- Felelek.
- Ki tetszik? - mosolyodott el 

óvatosan.
- Senki. - vágtam rá talán túl 

gyorsan.
- Ne már, Mira, mindjárt a 17-et 

töltöd, hazudsz! - csikizett meg.
Ledőltem az ágyra, Ádám pedig 

mellém.
- Előbb te. - suttogtam
- Rendben.- nyelt egy nagyot. - Ő 

igazán gyönyörű. Szőkés barna a haja.
Rám nézett, én pedig zavartan a 

fülem mögé tűrtem egy hajtincset.
- Te vagy az. - nyögte ki, kínomban 

pedig elpirultam és a plafont néztem.
- Mióta? - kérdeztem le nem 

vakarható vigyorral a fejemen.
- Mióta is ismerlek? Fél éve? Ja, 

igen Mira, fél éve szeretlek. - nevetett.
Felültem törökülésbe, mire ő is így 

tett. Arcomat szorosan a vállába fúrtam 
és átöleltem. Éreztem, hogy meg van 
lepődve, de Ádám is szorosan magához 
húzott.

- Ami azt illeti, - köszörültem meg 
a torkom - lehet, hogy mégis tetszik 
valaki. - nevettem fel.

- Vajon ki? Forgatta a szemét, 
közben próbált tettetni egy kis gúnyt a 
mosolyába.

- Titok! - kiabáltam nevetve, majd 
felpattantam az ágyról és Ádám kezét 
fogva rohantam le a konyhába valami 
inni való után kutakodva. Ám a 
tekintetem anyán állapodott meg, aki 
sírva fogta a telefont a fülén.

- Most le kell tennem, szia. - szólt 
a telefonban. - Gyertek, üljetek le. - 
sóhajtott remegő hangon.

- Mi a baj, anyu? Néztem 
aggodalmasan.

Leültem a székre, ahogyan kérte.
- Semmi komoly, csak apád rosszul 

lett a benzinszagtól és elvitte a korházba 
a szomszéd. - legyintett szomorúan.

- Biztos? - kérdezte Ádám. Pár 
pillantást vetett rám és teljesen 
megnyugodtam. Majdnem teljesen.

- Mi történt? - suttogtam.
Anya sóhajtott még egy nagyot.
- Apádnál leukémia jeleit 

tapasztalták, az az egy fajta rákot.
Síri csend honolt, Ádám 

megszorította a kezem.
- Nem lesz semmi baj, anya. - 

nyugtattam.
- Ez örökölhető? - szólalt meg 

Ádám is.
- Szerencsére nem. Ádám, majd 

elfelejtettem, beszéltem édesanyáddal, 
és ha van kedved, ma nálunk aludhatsz, 
majd viszünk be egy matracot, vagy 
valami. - mosolygott keserűen anyu.

- Rendben, köszönöm szépen. - 
mosolygott vissza Ádám.

Anya telefonja csörgött, úgyhogy 
ittam gyorsan és felmentünk a 
szobámba.

Háttal lecsúsztam a szobaajtónak 

Folytatás a 11. oldalon
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dőlve és a földön átkulcsoltam a lábaim 
körül a kezeimet. Könnycseppek 
gördültek az arcomon, így a fejem az 
ölembe hajtottam.

- Hé, Mira ne sírj, nem lesz semmi 
gond. - csitítgatott Ádám, majd 
lehuppant mellém, átkarolta a vállam 
és a fejem vállára hajtottam.

- Te vagy az. - néztem mélyen a 
szemébe.

- Mégis mi? - motyogta zavartan.
- Akibe szerelmes vagyok már fél 

éve. - suttogtam, miközben esetlenül a 
nyakába borultam.

- Óh… - jött a válasz.
Este be lett hozva egy matrac. 

Filmet néztünk, végül mindketten az 
ágyamban aludtunk.

Másnap reggel anya ébresztett 
minket, mert mentünk kórházba apuhoz. 
Nem láthattuk mivel vizsgálatokon 
volt, viszont az eredményeit igen.

A lapon leukémiát diagnosztizáltak, 
más néven vér rákot. Tehát igaz.

A lap alján pedig az ideiglenes 
dátumtól számítva egy hónappal 
későbbi volt írva, plusz pár nap. Ez 
bizony apa dátuma volt. Nekem elég 
volt ennyi. Megkértem anyát, hogy 
menjünk haza. Ádámtól a házunk 
előtt elköszöntem és bementem 
ebédelni. Nem ment le egy falat sem 
a torkomon, egyszerűen fuldokoltam 
a bűntudattól és attól is, hogy nem 
apával foglalkoztam, az a dátum pedig 
minden végét jelenti számára. Késő 
estig olvastam, majd álomba sírtam 
magam.

Ezek után kettő napig Ádámmal 
voltam csak, úgy éreztem, csak ő a 
gyógyszerem. Ő direkt kerülte a témát, 
de én érdeklődtem, hogy mi lesz, ha 
apu már nem lesz köztünk. Ilyenkor 
azt mondta, hogy akármi is legyen, rá 
számíthatok.

Apa állapota rohamosan romlott 
és az idő számolhatatlan gyorsasággal 
pörgött, a dátum pedig már csak kettő 
hetet mutatott, aztán már csak egy hét, 
végül napok, órák, percek.

A temetésen is ott volt velem Ádám, 
szorította a kezem, sírhattam a vállán.

Anya a nagyi mellett ácsorgott 
szótlanul, kisírt szemekkel minket 
nézett.

Ádám tartotta a szavát, végig 
mellettem volt igazi barátként, attól 
függetlenül, hogy mindkettőnknek a 
másik jóval többet jelentett, mint barát, 

de ő tiszteletben tartotta a gyászomat, 
úgyhogy ezért lényegesen hálás voltam.

Anyu idegileg és lelkileg is kivolt. 
Nem tudom, hogy mi a megfelelő 
jellemző rá, talán depressziós, de annál 
mégis több bánat és bűntudat volt 
benne. Teljesen zombi lett, felmondott 
a munkahelyén és többször megkért 
arra is, hogy költözzek el nagyiékhoz, 
mert nem szeretné, ha én is olyanná 
válnék, mint ő, de én természetesen 
nem hagytam egyedül.

Ádám sokszor aludt nálunk, 
volt, amikor bevittünk egy kis sátrat 
és késő estig elemlámpával benne 
hülyéskedtünk, de a fájdalom még 
mindig ott égett bennünk, ahol a 
leggyengébbek voltunk, a szívünkben. 
Legtöbbször pedig csenden olvastunk 
egymás mellett, majd mikor meguntuk, 
úgy fecsegtünk a könyvekről, mint 
két jó barát számítógépes játékokról, 
vagy esetleg autókról. Nekünk ez 
természetes volt.

- Mondd, Ádám, meddig leszel még 
mellettem? - kérdeztem.

- Ameddig csak szeretnéd. - 
simította meg az arcom.

- Köszönöm. - csordult ki a 
könnyem.

- Magadnak köszönd, amiért ilyen 
jó barát vagy. - mosolygott rám.

Szorosan átöleltem, majd eszembe 
jutott valami.

- Nem vagy éhes? - nevettem fel.
- Együnk valamit. - nevetett ő is.
Miután megvacsoráztunk a 

konyhában, visszamentünk a kis 
sátorbirodalmunkba és a nyitott 
sátorajtón keresztül filmet néztünk 
hajnalig, végül elaludtunk. Ádám 
születésnapomkor könyvet adott a 
kezembe. Azt mondta, ezzel a könyvvel 
gyógyíthatom a fájdalmat. Kibontottam 
és egy mesekönyv volt benne. Egy 
darabig furcsálltam, de be kellett 
látnom, a lyukas szívre mesekönyv a 
gyógyszer.

Így teltek az évek, később 22 
évesen elvett feleségül és felköltöztünk 
Budapestre. Született két kisbabánk, a 
fiatalabbik fiút Marcellnak neveztük 
el, az idősebbiket pedig Máténak. 
A mesekönyv, amit még anno 18. 
szülinapomra kaptam a szekrényen 
állt. Esténként a gyerekeknek olvastuk, 
ez lett a család könyve. Remélem, ha 
mi már nem leszünk, ez a lánc tovább 
fűződik majd.

Mesevetélkedő
2019. szeptember 30-án hogyan is 

ünnepelhettük volna meg jobban Be-
nedek Elek születésnapját – ami 2005 
óta a Magyar Népmese Napja –, mint 
egy mesevetélkedővel.

Három népmese elolvasásával kel-
lett készülniük a vállalkozó szelle-
mű általános iskolás gyermekeknek, 
és mindannyian sikerrel vették az 
akadályt. Kicsik és nagyok egyaránt 
meggyőző teljesítménnyel rukkoltak 
elő, és senki nem ment haza üres kéz-
zel.

A helyezettek: 
1. Szlapák Dániel, 
2. Mihály Szabina, Tomcsányi 

Gyöngyi, Szlapák Nóra, 
3. Bozó Kitti

Pöszmet Zsolt

Folytatás a 16. oldalon
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Alig múlt el a tél, kis szervező stábunk 
máris összeült, hogy idén megrendezzük 
az 50 éves általános iskolai találkozónkat. 
1969-ben énekeltük a „Ballag már a vén 
diák”…-ot, és akkor valóban mi voltunk az 
iskola vénei. Most 50 évvel később bizony 
már fizikailag is érezzük ezt – akkor még 
vidáman, az életünk elején boldogan, lendü-
lettel nekiindulva az újnak, csak gondtalanul 
énekeltük.

Tavasszal „3 lány”, akik eddig is szív-
ügyüknek tartották a dolgot, összedugták 
a fejüket és elkezdődött a lázas szervezés: 
hol, mikor, hogyan találkozzunk. Az utcán 
összefutva régi osztálytársakkal elmondtuk 
mit tervezünk és egyre többen lelkesen vár-
tuk ezt a napot.

A legelfoglaltabb, még dolgozó társainkhoz 
igazodva megszületett az időpont: szeptember 
7. Étterem, menü, időpont után „már csak” a 
meghívók elkészítése és célba juttatása volt 
hátra. Ezt is megoldottuk a technika segítsé-
gével. Facebook, E-mail, telefon, és a posta 
segített ebben.

Sajnos voltak olyan társaink, akiket seho-
gyan sem sikerült elérni. Így a 41-42 tagú két 
osztályból tudtuk, hogy lesznek hiányzók – 
az elhunytakon kívül is.

Örömmel vettük 7 tanárunk visszajelzését, 
akik elfogadták meghívásunkat és eljöttek 
velünk ünnepelni.

Szombaton délelőtt izgalommal készül-
tünk: „melyik ruhát vegyem fel, mikorra kell 
mennem, kik lesznek ott, vajon mindenkit 
megismerek”? – jöttek elő a kérdések és az 
izgalom ott élt bennünk, míg meg nem érkez-
tünk.

Már az utcán várta az első érkezőket a 
szervező stáb, majd az étteremben folytattuk 
a várakozást és lassan megérkeztek a korukat 
meghazudtoló „vén diákok”

Mikor elkezdődött az osztályfőnöki óra: 
Kulcsárné Manyó néni kedves szavakkal kö-
szöntött mindenkit, majd együtt érző szavak-
kal közölte azok nevét, akik már nem lehet-
nek közöttünk.

Az elhunytakért egy gyertya égett, s köz-
ben rájuk emlékezve a következő verssorok-
kal és az értük mondott imával búcsúztunk 
el 24 volt osztálytársunktól, és kedves volt 
tanárainktól: 

50 éve ballagtunk
Mészáros Zsolt: Halottaink emlékére

Vannak, akik hazatértek, már nyugodtan pihennek,
Mások, őket siratják éppen kint a temetőben.
Kint járva a sírhalmok közt, most lehajtott fejjel,
Mindazokra gondolok, kiket elvesztettem.

Mécseseknek forró lángja, lobogjon örökké,
Ez jelzi, hogy nem feledünk sohasem többé.
Mindig velünk voltatok, vagytok és lesztek,
Hiszen emlékünkben Ti mindig is éltek.

Lehettetek: papák, mamák, tanárok vagy hősök,
Kik már szülőföldben nyugosztok, létetek örök.
Most rátok gondolunk, mécsesünk meggyújtva,
Szívünk tiszta melegével, felétek fordulva.

A B-sek osztályfőnöke Mészárosné An-
nuska néni is melegen üdvözölte a jelenlé-
vőket és szólította névsor szerint az osztályt.

Miután mindenki elmondta jelenlegi élet-
helyzetét, nyugdíjas napjainak küzdelmeit, 
a tanáraink is szóhoz jutottak. A két osz-
tályfőnökön kívül megtisztelt jelenlétével 
bennünket tanító nénink: Kovácsné Erzsike 
néni, és tanáraink közül Vigh Lászlóné Klári 
néni, Szenczi Sándorné Piroska, Nagy Imre 
és Nagy Sándor. Elmondták milyen már évek 
óta élvezni a nyugállományt, hogyan is élik 
mindennapjaikat, és mi mindenre emlékez-
nek velünk kapcsolatban. Sok szép élmény, 
emlék került napvilágra, idéződött fel újból 
az együtt töltött 4-8 év az életünkből.

Ebéd közben is folytak a visszaemlékezé-
sek, az unokák, a család, és még a betegsé-
geink is szóba jöttek, szemlátomást elevene-
dett, éledt újjá mindenki.

A végére a nagy 50-es torta is előkerült, 
melyet kedves osztálytársunk készített előző 
éjszaka.

Sokan készültek még aprósütemények-
kel, amik nagyon jól estek ezen a napon 
mindannyiunknak.

Igazi szeretetben, örömben telt ez a pár 
óra, s úgy röppent el, mintha csak percekig 
lettünk volna együtt. Csak azon sajnálkoz-
tunk, hogy voltak Szegváron lakók, akik 
nem jöttek el, de bizakodunk, ha újból talál-
kozunk Ők is ott lesznek.

Már nem várunk újabb 5 évet, 2020-ban 
tervezünk egy kerti partit, ahol együtt lehe-
tünk megint. 

Köszönjük mindenkinek az együttlétet!

Piti Magdolna

Elrepült az idő…

Ez az ősz az osztálytalálkozók „jeles” 
napjait hozta el számomra. Szeptember 
7-én legelső tanítványaimmal találkoz-
tam az 50 éves évfordulón, majd a saját 
osztálytalálkozóm 65. évfordulója volt 
2019. szeptember 21-én. (És ha igaz, lesz 
még egy, az utoljára ballagtatott nyolca-
dikosaim 25 éves évfordulója.)

Hát ez van! … elrepült az idő…
Még nyár volt, mikor Salánki Feri biz-

tatására és kitartó szervező munkájára 
én is bekapcsolódtam a Vida Miskával 
megerősített csapatba, hogy „összetrom-
bitáljuk” az 1954-ben végzett lányok és 
fiúk maradék csapatát. A helyváltoz-
tatásra még képes tagjait volt iskolánk 
egyik termébe hívtuk baráti beszélgetés-
re, emlékezésre, nosztalgiázásra. 

Ebben a korban már nem ugrik az em-
ber az első kedves hívó szóra, de akinek 
megmozdult a szíve, feltámadtak az em-
lékei – és az ereje, lehetősége is engedte 
– az megígérte: itt lesz! Így is lett. 

Gyönyörű, igazi őszi napon 21-én 2 
órára el is jöttünk húszan a régi iskolánk-
ba. A „lányok” sütis tálcával a kezükben 
érkeztek, a „fiúk” üdítőkkel megterített 
asztalokkal vártak ránk, kávé is került, 
de ami a legfontosabb: mosolygós, de-
rűs, örvendező baráti öleléssel fogadtuk 
egymást és véget „nehezen érő” beszél-
getéssel.

A hivatalos rész Ternai Laci 50 éves 
évfordulóra írt versével indult, meg-
gyújtottuk az „igazoltan” hiányzókért 
a gyertyákat – az emlékezés lángjait – 
megemlékezve Editről is, a nemrég el-
hunyt „főszervezőről”, majd következett 
a statisztika:

1954-ben a lányok voltak:  45 fő
most itt jelen volt  12 fő
„akadályoztatva” (élő)    6 fő
otthon marad (élő)    4 fő
Örök hazában †  23 fő
1954-ben a fiúk voltak:  40 fő
most itt jelen volt    8 fő
„akadályoztatva” (élő)    2 fő
otthon marad (élő)    4 fő
Örök hazában †  26 fő
Voltunk 85-en – most még „együtt vol-

tunk” 20-an. 

Majd kötetlen baráti beszélgetések kö-
vetkeztek, amíg időnk engedte. Itt is, ott 
is felálltunk az asztaloktól, „megkeres-
tük egymást”, kis baráti csoportok ala-

Folytatás a 14. oldalon
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kultak, beszélgetve sétálgattunk, esze-
gettünk-iszogattunk, csak sajnos az idő 
gyorsan telt. 

Mivel fiatalabbak már nem leszünk, 
megörökítettük magunkat az udvaron az 
ÖREG TÖLGYFA alatt – ahol 65 évvel 
ezelőtt még olyan önfeledten kergettük a 
labdát vagy egymást… 

Ez az évfolyam (mi) mutattuk be 1954. 
március 20-án Móricz: Légy jó mindha-
lálig-ját (korhű jelmezekben).

Most beszélgettünk, mert mondaniva-
lónk sok volt, csak az időnk fogyott… Jó 
volt egymással megosztani gondolatain-
kat. Már fél 6 felé járt, a buszok indul-
tak, a távolabb lakóknak menni kellett 
– szedelődzködtünk … és lassan – mivel 
már fél 7-re járt az idő – elhagytuk az 
iskolánkat.

Az eltelt közel öt óra alatti kötetlen 
beszélgetéstől feltöltődtünk a sok szép 
és felejthetetlen emlék felelevenítésé-
vel, az „elment” társakra, barátokra való 
emlékezéssel. Sok szép emlékkel meg-
rakodva, az egymással való találkozás, 
beszélgetés örömével eltelten, egymástól 
elbúcsúzva – a viszontlátás reményével – 
lassan mind hazaindultunk. 

Az 1954-ben ballagók nevében: 
Vighné Berényi Klári

A világon először Orosházán 
rendezték meg a 100 ellenfél elleni 
küzdelmi kihívást. A próbára 15 országból 
közel 250-en jelentkeztek. A Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület 
10 fővel (a 3. legnépesebb csapat) vett 
részt. A megmérettetést különböző 
korosztályokban szervezték meg. A 
résztvevők a felkészültségüknek megfelelő 
küzdelmet vállalhattak 10-től egészen 100-
ig. Egyesületünk minden tagja vállalta a 
100x1 perces harcot. 

Ezen a challengen a harcosok 

Sporttörténelmet 
írtak!

védőfelszerelésben és dojo fight (edzőtermi 
küzdelem) szellemiségét követve vívják 
meg saját és ellenfeleik elleni csatákat. 
Ezt azért tartom fontosnak leírni, mert a 
Kyokushin Karate módszerében létezik 
egy végső erő- és kitartás próba, amelyet 
a világon kb. 30-an hajtottak végre. Ez 
ugyanúgy 100 ellenfél ellen történik, de 
védőfelszerelés nélkül 100x1,5 perc és egy 
ember száz pihent ellenfél ellen harcol. 
Stílus-alapítónk Sosai Masutatsu Oyama 
mondta egyszer erről a kihívásról, hogy 
ezt csak egyszer lehet megpróbálni, mert 
különben rövid életű lesz az arra vállalkozó. 
Ebből a mondatból lehet arra következtetni, 
hogy miért csak ilyen kevés embernek 
sikerült ez eddig. Jelen megmérettetésnél 
20 menetenként beiktattak 2 perces 
pihenőket, ami alatt a felmerülő gondokat, 
problémákat lehetett elrendezni, mint 
pl. toalett vagy az elhasznált folyadék és 
ásványi anyagok pótlása.

Örülök, hogy sportegyesületünk 
jelen lehetett ennél a nem mindennapi 
eseménynél és létszámunkkal illetve 
versenyzőink tapasztalatával emelhettük a 
kihívás színvonalát.

Gratulálok minden tanítványomnak, 
Gémes Gergőnek, Szabó Hédinek, Zalatnai 
Viktóriának, Gémes Dénesnek, Erdei 
Daniellának, Zalatnai Richárdnak, Győri 
Dávidnak, Rácz Máriának, Levendovics 
Andreának a mutatott teljesítményhez!

Köszönjük a szervező orosházi 
sportegyesületnek és vezetőjének Shihan 
Zsiga Zsoltnak, hogy megálmodta és 
megvalósította ezt a remek eseményt!

Köszönjük az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, a Nemzeti 
Együttműködési Alapnak és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatást!

Jövőre 2020.09.20-án újra Challenge! 
Természetesen ott leszünk!

Erdei Sándor

Ember a gáton!
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 

Sportegyesület tagjaira jellemző a felké-
szültség és az extrém kihívások keresése 
és azok teljesítése. Így volt ez szeptem-
ber 14-én is, amikor is a 100 ellenfeles 
küzdelmi challenge után fáradtságot, 
testi és lelki fájdalmat félre téve a csapat 
úgy döntött, hogy részt vesz az Ember 
a gáton elnevezésű teljesítmény próbán. 

Hazaérve gyors felszerelés-csere és 
már indultunk is Szegvárról, hogy talál-
kozunk a mindszenti társainkkal. Csapa-

tunk (7 fő) elhatározta, hogy kerékpárral 
teljesíti a Mindszent-Algyő-Mindszent 
távolságot. Már besötétedett, amikor az 
első ellenőrzőállomásra értünk a mind-
szenti komphoz. Innen a gáton kezdtük 
meg a túrát, de nem találtuk jó minősé-
gűnek és a további kilométereket már a 
kerékpárúton tettük meg. 

Rengeteget beszélgettünk és nevet-
tünk. Teljes mértékben átbeszéltük a 
küzdelmi kihívásban szerzett tapasztala-
tainkat és érzéseinket. Éjfél körül azért 
már kezdtünk elcsendesedni. Úrrá lett 
rajtunk a fáradtság. A holtpontoknál jól 
esett és egy kis időre felpörgetett minket 
a táskákból előkerülő „nasik”. 

Az Algyő előtti Tisza-hídhoz érkezve, 
mivel nem láttam a hídon a biztonságos 
átkeléshez kialakított kerékpárutat, úgy 
döntöttem, hogy itt ér véget a kaland 
és hazaindulunk a gáton. Ez egy kicsit 
feldobta a társaságot és feléledve újra 
vidám hangulatban tekertünk. Biztos 
vagyok, hogy senkit nem kellett ringatni 
vagy senki nem számolgatta a bárányo-
kat.

Köszönöm a résztvevőknek Gyermán 
Lilinek, Gémes Gergőnek, Szabó Hédi-
nek, Gémes Dénesnek, Erdei Daniellá-
nak és Győri Dávidnak, hogy ilyen ki-
csit „őrültek” és persze a kitartásukhoz 
gratulálok!

Erdei Sándor

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, mérkőzései
1. forduló
Nyergesújfalu (3237) – Szegvár (3208) 

5 – 3
Pontszerzők: Puskás Bence, Gila Sán-

dor, Rácz József
Ifjúságiak
Nyergesújfalu (994) – Szegvár (885) 

4 – 0
2. forduló
Szegvár (3201) – DYNAMO Sport 

Club (3068) 8 – 0
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zol-

tán, Szabó Gábor, Fuvó Milán, Rácz Jó-
zsef, Szabics Krisztián

Ifjúságiak
Szegvár (865) – DYNAMO Sport Club 

(910) 1 – 3
Pontszerző: Bereczki Zsolt
4. forduló
Szegvár (3207) – SALGÓZD TK 

(2988) 7 – 1
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics 

Krisztián, Puskás Bence, Fuvó Milán, 
Rácz József

Ifjúságiak: 
Szegvár (850) – SALGÓZD TK (1008) 

1 – 3
Pontszerző: Bereczki Zsolt
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Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a 
támogatást!

Köszönjük Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának és Mindszent 
Város Civil Alapjának támogatását!

Köszönöm a Szülők segítségét!

Erdei Sándor
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Elkezdődött az őszi 
versenysorozat!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesület a közel négy hónapos 
„versenycsend” után szeptember 28-
án Karcagra utazott a XIX. Nagykun 
Kupa elnevezésű nemzetközi 
karate versenyre. Az Ukrajnából, 
Szlovákiából, Horvátországból és 
Magyarországról érkezett közel 150 
versenyző igen magas hőfokon égett 
és parázs küzdelmekkel, látványos 
technikákkal kápráztatták el a 
közönséget. 

Egyesületünk négy fővel vett részt 
az eseményen. A női versenyzőinknek, 
Szabó Hédinek és Erdei Daniellának 
kimondottan rossz volt a sorsolás. 
Korcsoportjukban a kevés nevezés 
miatt súlycsoport összevonásra került 
sor. Így Hédi a 45 kg-os testsúlyával az 
55 kg-osok között küzdött, Daniellának 
a 49 kg-os testsúlyával pedig egy 72 
kg-os ellenfél ellen kellett bizonyítani. 
Mind a ketten igyekeztek helytállni és 
megszerezni az elsőséget, de csak az 

ezüstéremre futotta erejükből, ami így 
is kiemelkedő teljesítmény. 

A fiúknál Gémes Gergő 
korcsoportjáról elmondható, hogy az 
ország top négyese képviselte magát. 
Gergő két magabiztos győzelemmel 
várta a döntő összecsapást, ami 
egy erősen vitatható találattal dőlt 
el ellenfelünk javára. Mutatott 
teljesítménye így is dicséretre méltó 
és biztató a jövőre nézve. Felnőtt 
korosztályban is volt versenyzőnk 
Győri Dávid személyében. A 
körmérkőzéses szabályrendszerben 
Dávid három ipponnal kivívta 
az elsőséget. Versenyzőink 
mutatott teljesítménye, valamint a 
felkészüléshez rendelkezésünkre 
álló két hónap reményekkel tölt el 
a november 23-i barcelonai verseny 
tekintetében. Addig még jó pár hazai 
rendezésű versenyen fognak szerepelni 
versenyzőink remélhetően hasonló 
szép eredményekkel.

Köszönjük az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, 
a Nemzeti Együttműködési Alap 
Támogatáskezelő Osztályának, a 



16. oldal XXXII. évfolyam 10. szám

Mesevetélkedő

Sporttörténelmet írtak

Elkezdődött 
az őszi versenysorozat


